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BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 
 
I Bypakke Nedre Glomma har de to kommunene Fredrikstad og Sarpsborg inngått et 
samarbeid med Østfold Fylkeskommune og Statens Vegvesen om fremtidens 
transportsystem. Formålet med bypakken er å bidra til at Sarpsborg og Fredrikstad blir en 
bærekraftig region med nullvekst i personbiltrafikken til tross for byutvikling og 
befolkningsvekst. 
    
Parkeringsregulerende tiltak, som denne felles parkeringspolitikken representerer, er kun én 
av mange innsatsområder som det arbeides med for å nå målet om nullvekst i 
personbiltrafikken. Parallelt med denne rapporten arbeides det blant annet på forbedringer i 
kollektivtransport, utbygging av nye sykkelveier og bilrestriktive tiltak som f.eks. ny bomring. 
 

MÅL FOR PARKERINGSPOLITIKKEN 
I dag skjer rundt 7 av 10 reiser i regionen med bil. Da målet er å bringe bilbruken ned, er det 
avgjørende at kollektivtrafikken og sykkelen gjøres mer attraktiv for bruk på de daglige 
reisene. Tiltak som bedrer forholdene for kollektiv- og sykkelreiser forventes finansiert av 
bilbrukere gjennom etableringen av en bomring. 
 
Mål for perioden: 
 
• Nullvekst i biltrafikken 
• 5 prosent reduksjon i biltrafikken i rush 
 
For at det skal være mulig å nå målene i Bypakken, til tross for en forventet økning i 
befolkningstallet, kreves det en målrettet innsats. Innsatsen må inkludere både regulerende 
tiltak når det gjelder bil, men også tiltak som bedrer mulighetene for å velge sykkel, gange 
og kollektiv transport som et alternativ. Denne utredningen skal gjøre rede for en 
parkeringspolitikk som legger til rette for grønn mobilitet og færre biler i sentrum. 
 
En annen viktig del av parkeringspolitikken er også en redegjørelse av hvordan den nye 
politikken ikke må hindre besøkende og handlendes tilgjengelighet til byene. Både i 
Fredrikstad og Sarpsborg er omsetningen i detaljhandel (pr. innbygger) lavere enn 
gjennomsnitlig i Norge1. Begge sentrumsområdene er allerede i hard konkurranse med 
kjøpesenterområder utenfor sentrum og grensehandelen i Sverige.  
 
I parkeringspolitikken skilles det derfor mellom hvilke virkemidler og tiltak som er rettet mot 
arbeidsreiser og hvilke som er rettet mot fritidsreiser, samt hvilken effekt de har. Tiltakene 
fokuserer særlig på: 
 
• at arbeidsparkering ønskes ut av sentrumskjernen 
• å opprettholde handel og service i sentrum for å få et levende sentrum 
 
 

                                         
 
1 Omsetning i detaljhandelen, målt etter innbyggertall i kommunen, 2015, SSB 
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HENSIKTEN MED UTREDNINGEN 
 
Formålet med utredningen om en felles parkeringspolitikk er todelt.  
 

1. Utredningen redegjør for dagens parkeringssituasjon i Nedre Glomma og anbefaler 
nødvendige tiltak for å nå målene om transport- og sentrumsutvikling i regionen. 

 
2. Utredningen viser hvor det er nødvendig med et forpliktende samarbeid mellom 

partene og hvor tett dialog, erfaringsutveksling og orientering om parkeringsforhold vil 
være tilstrekkelig. 

 
Det er ønskelig at partene samarbeider for å løse de felles utfordringer som både Fredrikstad 
og Sarpsborg kommune står ovenfor. Begge kommuner står blant annet overfor utfordringen 
med en høy andel personbil som transportmiddel, også til korte turer og ærender.  
 
Samtidig har begge kommunene et mål og ønske om å skape gode vilkår for butikker i sen-
trum, og å skape et mer levende sentrum som er attraktivt for myke trafikanter å ferdes i.  
 
Utredningen skal også avklare hvilke tiltak som må samordnes og hvilke som ikke krever 
samordning på tvers av kommunene.  
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INNHOLD OG METODE 
 

INNHOLD OG LESEVEILEDNING 
Den samlede utredningen om en felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma består av tre 
delrapporter og en handlingsplan: 
 
• Delrapport 1: Kartlegging av dagens parkeringsforhold  

 
• Delrapport 2: Evaluering av forsøksordninger 

 
• Delrapport 3: Virkemiddelkatalog 

 
• Handlingsplan: Fremtidig parkeringspolitikk i Nedre Glomma 
 
 
 
Utredningen er et resultat av et tett samarbeid med kommunenes, fylkeskommunens og 
vegvesenets fagpersoner på parkeringsområdet. Handels- og næringsstanden samt 
innbyggere i Sarpsborg og Fredrikstad har også vært involvert i prosessen gjennom 
spørreundersøkelser og åpne møter. 
 
Delrapport 1 beskriver dagens situasjon og de utfordringene som regionen står overfor i 
fremtiden. 
 

METODE TIL ANALYSE AV DAGENS FORHOLD 
For å kartlegge dagens parkeringsforhold i de to byene har konsulenten i høy grad satt seg 
inn i eksisterende bakgrunnsmateriale og utredninger som eksisterer på parkeringsområdet 
både lokalt, regionalt og nasjonalt. Videre er det i forbindelse med utredningen, gjort nye 
undersøkelser som sikrer et oppdatert grunnlag for å beskrive dagens parkeringsforhold. Nye 
data som har blitt utarbeidet i forbindelse med utredningen: 
 
Kartlegging 
I forbindelse med utredningen har Fredrikstad og Sarpsborg oppdatert databasene sine over 
alment tilgjengelige parkeringsplasser i kommunene. Databasene inneholder informasjon som 
blant annet beskriver: 
• om parkeringsplassene er privat eid eller kommunalt eid 
• om parkeringsplassene er avgiftsbelagte eller ikke  
• om parkeringsplassene er tidsbegrensede eller ikke 
• antallet parkeringsplasser og antallet reserverte plasser 
• om parkeringsplassene er inne (p-hus, p-kjellere) eller ute (flateparkering) 
 
De oppdaterte databasene har resultert i oppdaterte kart som viser plassering og 
kategorisering av parkeringsplasser i kommunene.  
 
De to kommunenes databaser avviker dog noe i detaljeringsnivået. Dette skyldes blant annet 
en ulik tilgang til eksisterende datagrunnlag og etterfølgende registreringsarbeid. Sarpsborg 
kommune hadde i forveien et meget detaljert grunnlag fra tidligere utredninger som primært 
skulle oppdateres mht. endringer. Samtidig har kommunen forestått et stort 
registreringsarbeid ved også å inkludere private parkeringskjellere mv. I Fredrikstad var en 
stor del av parkeringsplassene i sentrum allerede kartlagt, men ikke alle plassene er 
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kategorisert etter eierforhold, avgiftsreguleringer eller antallet reserverte plasser. Kommunen 
har selv forestått registreringer av plasser utenfor avgiftssonene. 
 
De to ulike detaljeringsnivåene bidrar til noe usikkerhet ved sammenligning av antallet 
plasser som er i/utenfor sentrum, hvor mange plasser som er avgiftsbelagt og hvor stor del 
av parkeringsplassene som er plassert inne i p-hus eller p-kjellere.  
 
Belegning 
Begge kommunene har vært ute og registrere antallet parkerte biler på en hverdag og en 
lørdag.  
 
I Sarpsborg er det registrert omkring 2.200 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i 
avgiftssonen og i randsonen av avgiftssonen. For hver time er det registrert hvor mange av 
plassene som var i bruk på registreringstidspunktet. 
 
I Fredrikstad er det registrert og vurdert belegning for omkring 3.600 parkeringsplasser i 
sentrum. Her er det registrert antallet parkerte biler for hver andre time. Samtidig har 
parkeringsforvaltningen og kommunens parkeringsvakter vurdert belegningen på noen av 
plassene. Vurderingene tar utgangspunkt i parkeringsvaktene sine erfaringer med hvordan 
belegningen er på en normal hverdag og lørdag.    
 
Fredrikstad kommune har vurdert at Gamlebyen som parkeringssone ikke er relevant å 
inkludere i en parkeringsutredning som denne. Denne begrunnelsen bygger på det faktum at 
det er svært begrensede parkeringsmuligheter inne i Gamlebyen. Selv alle som har 
boligadresse i Gamlebyen kan ikke finne egnet tilgjengelig parkeringsplass. Dette er fordi 
parkeringsreguleringen i Gamlebyen har som formål å stimulere til aktivitet i denne særskilte 
bydelen. 
 
Kartleggingen omfatter hovedsakelig de offentlig tilgjengelige parkeringsplassene, og det er 
ikke som del av denne utredningen foretatt en registrering av omfanget av privat og gratis 
parkering som arbeidsgivere stiller til rådighet for de ansatte. TØI foretok i mai 2016 en 
analyse av arbeidstakeres tilgang til parkering i Nedre Glomma. Denne analysen er basert på 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014. Denne analysen er grunnlag for vurdering 
av gratis private plasser i denne utredningen. 
 
Spørreundersøkelser blant innbyggere 
Det er gjennomført to spørreundersøkelser for innbyggerne i begge byer. Her spørres det inn 
til transport og parkeringsvaner i sentrum og ved kjøpesentrene utenfor sentrum. Samtidig er 
det invitert til åpne møter i begge byene, hvor innbyggere hadde muligheten til å bidra med 
innspill til den fremtidige parkeringspolitikken i Nedre Glomma. 
 
Spørreundersøkelser og dialog med handels- og næringsstanden  
Det er gjennomført en spørreundersøkelse for handels- og næringsstanden i de to byene. Her 
fikk butikkeiere og næringsdrivende mulighet for å svare på spørsmål om parkeringsbehov og 
-vaner.  
 
Samtidig har handels- og næringsstanden vært representert til møter vdr. kartlegging av 
dagens situasjon og til møter om tiltak. Her er det kommet mange gode innspill til hvilke 
behov og utfordringer de handels- og næringsdrivende i sentrum står overfor.  
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Status på tidligere utredning om felles parkeringspolitikk 
I år 2000 utarbeidet Civitas en utredning om en felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma. I 
rapporten ble det redegjort for tre ulike strategier for fremtidig parkeringspolitikk, med tre 
ulike ambisjonsnivåer. 
 
Rapporten ble avsluttet med en anbefaling av strategi nr. 1 med et middels ambisjonsnivå for 
parkeringspolitikken. Rapporten ble tatt til orientering av kommunene, men ble ikke vedtatt. 
Siden den gang har det manglet et forpliktende vedtak med retningslinjer for det kommunale 
samarbeid, i det fortsatte arbeid med parkeringsforvaltning internt i kommunene.  
 
Tabell 1 viser en oversikt over hovedpunktene, fra den anbefalte strategien, fra år 2000. 
Tabellen viser hvilke føringer som har blitt fulgt opp, og hvilke som mangler oppfølgning. 
 
Det er viktig å merke seg at ambisjonsnivået for transportutviklingen var noe lavere i år 2000 
enn det er i dag. Dette var før arbeidet med Bypakken startet og før de nasjonale 
målsetningene om nullvekst ble innført.  
 
De aller fleste anbefalinger fra den felles parkeringspolitikken i Nedre Glomma (2000) 
vurderes i 2016 å være delvis gjennomført. Dvs. at tiltaket er påbegynt eller innført i et visst 
omfang. Delvis gjennomførte tiltak overføres til den nye felles parkeringspolitikken og 
justeres slik at de endelige anbefalingene bidrar til å oppnå de ønskede målsetninger for 
videre utvikling i Nedre Glomma.  
 
Følgende strategi ble anbefalt: 
 
Kort sikt (1-3 år): 
Endre P-politikk / planavklaringer. Justere / tilpasse til P-organisasjonene i Sarpsborg og 
Fredrikstad. Innføre progressive avgifter og klarere prioritering av korttidsparkeringen. 
Avklare / sikre tiltak som gir bedre kollektivtilbud. Områdevise P-planer utarbeides. 
 
Mellomlang sikt (3-8 år) 
Reduksjon i og – økte priser for – langtidsparkering i sentrale byområder. Videreføring av 
progressive avgifter. Redusere antall plasser for arbeidsreise-P / ytterligere prioritering av 
korttids-P. Gjennomføre tiltak som gir bedret kollektivtilbud. 
 
Lang sikt (lengre enn 8 år) 
Ytterligere videreutvikling av parkering som virkemiddel for å dempe biltrafikk og heve 
standarden i sentrumssonene. Kan utvikles mot Strategi 2 (Høyt ambisjonsnivå) på lang sikt. 
 
Tabellen under viser hovedpunktene i strategi 1: 

STRATEGI 1 FRA FELLES PARKERINGSPOLITIKK (2000) 
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Samordnet P-politikk og finansiering i NG 
Den gamle utredning fra 2000 ble aldri vedtatt som styringsverktøy, men 
ble kun tatt til orientering. Derfor har kommunene arbeidet individuelt med 
de anbefalte virkemidler. Det har ikke foreligget noen form for forpliktelser 
mellom de to kommuner til å leve opp til anbefalingene i utredningen. 
 
Dagens utredning om en felles parkeringspolitikk er en del av Bypakke-

Delvis Delvis 
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ordningen og finansieres gjennom den.    
Progressive P-avgifter, dyrt for langtidsparkering 
Begge kommunene har innført progressive satser. Avgiftsnivået er ikke likt i 
begge kommunene. 

Delvis Helt 

Maksimumsnormer for arbeidsreiseparkering (10-12 pr. 1.000 m2 i 
bysentrene, 12-15 i «bybåndet»), mer differensierte P-normer. 
Frikjøpsordningen oppheves 
I Sarpsborg er det innført maksimumsnormer, det er enda ikke innført i 
Fredrikstad. Fredrikstad har innført mere differensierte p-normer siden 
forrige utredning. 

Delvis Delvis 

Offentlige og private plasser vurderes i sammenheng 
Sarpsborg gjennomførte i 2011 en større kartlegging av parkeringsplasser, 
her inngikk både private og offentlige plasser. I Fredrikstad har det primært 
vært fokus på de offentlig eide parkeringsplassene. 

Delvis Mangler 

Avgiftsbelagt boligsone-P også i Sarpsborg, utvides i Fredrikstad 
Sarpsborg har i 2016 gjennomført et forsøk med boligsoneparkering. I 
Fredrikstad har kommunen innført en lang rekke nye boligsoner.  

Delvis Helt 

ABC-prinsippet med P-restriksjoner i knutepunkter virkemiddel i 
ATPNG 
ABC-prinsippet beskrives som en del av Arealstrategien for Østfold, i 
Fylkesplanen for Østfold (2009). Det mangler øvrig dokumentasjon for 
hvordan kommunene har arbeidet videre med dette i areal- og 
transportplaner.  

Delvis Delvis 

Sterk satsning for å få mer parkering i P-hus. Estetiske krav stilles 
til parkeringsløsninger. 
Fredrikstad har med sin nye parkeringsavdeling hatt en sterk satsning på å 
få mer parkering i P-hus, primært offentlig eid parkering. Fredrikstad bør 
fortsette med denne satsningen. I Sarpsborg er det fjernet noe 
gateparkering og bygd privat p-hus under Torget. Sarpsborg mangler 
offentlig eide parkeringsplasser i p-hus. 

Mangler Delvis 

P-inntekter benyttes til standardøkende tiltak i sentrumsområder. 
Bevisst strategi for å styrke sentrumsområdenes attraktivitet 
I Fredrikstad brukes P-inntekter blant annet til å finansiere gratis ferge over 
Glomma. Det skal arbeides videre med en strategi for å styrke sentrum. I 
Sarpsborg er parkeringsinntektene ikke øremerket til spesielle forhold, men 
går tilbake i det kommunale budsjettet. 

Delvis Delvis 

Samordning mellom parkering og andre virkemidler og tiltak. Noe 
samordning med trafikkplan for sentrumsområdene. 
Det er ikke funnet at det har vært noen form for samordning om parkering i 
de to kommunene før arbeidet med denne utredningen startet. Parallelt 
med utredningen arbeides det med en ny sentrumsplan som legger opp til 
fortetting slik at arealpolitikken støtter målene i transportpolitikken.  

Delvis Delvis 

Økt krav til bedring i kollektivtilbudet og gang- og sykkelvegnettet. 
Begge kommunene har arbeidet noe med forbedringer i kollektivtilbudet og 
sykkelvegnettet, særlig etter at avtalen om Bypakken ble innført. Det 
mangler en intensiv satsning på alle områder før tilbudet fungerer som 
alternativ til bilen. 

Delvis Delvis 

Tabell 1 Status over anbefalte føringer i felles parkeringspolitikk fra 2000. 
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Vurdering 
Både Fredrikstad og Sarpsborg kommune har gjennomført en lang rekke tiltak som 
oppfølging av anbefalingene i Civitas´ forslag til felles parkeringspolitikk fra 2000. Det 
fremgår derimot ikke at det har eksistert en høy grad av samarbeid mellom de to 
kommunene når det kommer til planlegging og gjennomføring av tiltak på 
parkeringsområdet. Det er også store forskjeller i eierstrukturen av parkeringsplasser i de to 
kommunene, med en ulik sammensetning av reguleringer, som gjør de to byene vanskelige å 
sammenligne.   
 
Fredrikstad har nylig gjort store grep for å regulere parkeringen i sentrum, både for å hindre 
arbeidsreiseparkering og sirkulasjonstrafikk i sentrumskjernen, men også for å sikre høy 
utskifting av parkerte biler i nærhet til butikker i sentrum. Noen tiltak er: 
 
• Logisk inndeling av sentrum i betalingssoner (rød, gul og grønn sone) 
• Boligsoner i mange sentrumsnære boligområder 
• Tidsbegrensning på gateparkeringsplasser  
• Gratis parkering i p-hus på hverdager etter kl. 14 og lørdager etter kl. 09 
• Gratis korttidsparkering (maks 10 minutter) 
• Billigere langtidsparkeringsplasser i utkant av sentrum (Steffensjordet og Trosvikstranda) 
• Samarbeid og dialog med private grunneiere og parkeringsselskaper 
• Samarbeid og dialog med handel- og næringsstand 
• Informasjon og formidling til innbyggere 
 
Sarpsborg har også arbeidet videre med parkering i kommunen. Sarpsborg har både fokusert 
på å sikre et fremtidig rikt handelsliv i sentrum, minske arbeidsreiseparkering og skåne 
boliggater fra dårlig miljø og trafikksikkerhet ved mange biler i boliggatene. De har nylig 
blant annet gjennomført: 
 
• Forsøksordning med boligsone i Kulås Øst 
• Forsøksordning med gratis parkering på kommunens langtidsparkeringsplasser etter kl. 

14 på hverdager og kl. 12 på lørdager 
• Utvidelse av avgiftssonen 
• Progressive satser i avgiftssonen 
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PARKERING I DAG  
 
 
Utredningen viser at dagens regulering av parkeringsplasser og eierforholdene er svært 
forskjellig for de to kommunene. I begge sentrumsområder er det gjennomført tiltak som 
skal forhindre arbeidsreiseparkering i sentrum, og tiltak som skal bidra til mer liv og handel i 
sentrumskjernen. 
 
Gjennom analysearbeidet er det funnet rekke utfordringer som gjelder for de to kommunene. 
Noen utfordringer gjelder for begge målene, mens andre bare er en utfordring for ett av 
målene. F.eks. vil noe som er et problem med tanke på handlende i sentrum nødvendigvis 
ikke oppleves som et problem for arbeidsreisende.  
 
En av hovedutfordringene er at en stor del av de arbeidsreisende har adgang til gratis 
parkering ved arbeidsplassen. TØI foretok i mai 2016 en analyse av arbeidstakernes tilgang 
til parkering i Nedre Glomma. I denne analysen konkluderes det med at 82 % av 
arbeidstakerne som jobber i Sarpsborg og Fredrikstad har tilgang til gratis parkering som er 
disponert av arbeidsgiver (kilde: «Tilgang til parkering i Nedre Glomma-regionen», TØI, 30. 
mai 2016). Det foreligger ikke spesifikke tall på hvor stor andel av de som jobber i 
sentrumsområdene som har tilgang til gratis parkering disponert av arbeidsgiver, men dette 
vurderes til å være en betydelig andel.  
 
Det er vanskelig for kommunene å regulere disse parkeringsplassene ettersom de er 
privateide. Den omfattende tilgangen til gratis parkering ved arbeidsplassen er et vilkår i de 
to byene som har stor betydning for de arbeidsreisendes transportvaner i de to byene og for 
hvilken effekt som kan oppnås gjennom parkeringsstrategien.  
 
Videre er det risiko for at næringslivet velger å etablere seg andre steder enn i sentrum for å 
kunne tilby gratis parkering til kunder og ansatte hvis vilkårene for parkering ved 
arbeidsstedet blir for restriktive.  
 
Denne delrapporten beskriver først og fremst kartleggingen av parkeringsforholdene i 
Sarpsborg og Fredrikstad og det generelle utfordringsbildet som de står overfor.  
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REGISTRERING AV PARKERING I SARPSBORG 

Kartlegging 
Sarpsborg kommune har selv stått for arbeidet med å kartlegge og kategorisere 
parkeringsplasser i Sarpsborg. Kartleggingen har omfattet omkring 20.000 parkeringsplasser, 
i og utenfor sentrum. Registreringen dekker over både private og offentlige parkeringsplasser 
og reservert boligparkering i kjellere mv. 
 

 
Figur 1 Kartet viser de kartlagte parkeringsplassene i Sarpsborg. Sykehusområdet Kalnes fremgår ikke 
av kartet, men antallet parkeringsplasser fremgår av tabellen under. Den grønne fargen viser avgiftsfrie 
parkeringsplasser og den røde fargen viser avgiftsbelagte parkeringsplasser. 
 
Utenfor sentrum 
I områdene Grålum, Tunejordet, Alvim og 
Borgenhaugen er det til sammen ca. 9.000 gratis 
parkeringsplasser. Ca. en tredjedel av disse 
plassene er reservert, primært til ansatte eller 
handlende. Dvs. at det er omkring 6.000 offentlig 
tilgjengelige, gratis parkeringsplasser uten 
reservasjoner i områdene utenfor sentrum. De 
mange gratis og offentlig tilgjengelige 
parkeringsplassene som tilbys utenfor sentrum, 
bidrar til bilbaserte områder hvor det kan være utfordrende å endre transportvaner for både 
arbeidende og handlende i områdene. Dette er særlig gjeldende ved de større 

Område 
Antall 
Plasser 

Reser-
vert 

Offentlig 
tilgjengelige 

Grålum 2358 1507 851 

Tunejordet 3732 877 2855 

Alvim 1572 404 1168 

Borgenhaugen 1336 279 1057 

Kalnes 1843 1843 0 

Sentrum 9236 4494 4742 
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handelsområdene, f.eks. i Alvim. 
 
 
I Grålum er det mye næring og mange arbeidsplasser. Derfor er det et større potensial for å 
endre transportvanefordelingen i dette området, sammenlignet med de større kjøpesenter-
områdene. En endring i transportvanefordeling krever en intensiv satsning på å utbygge det 
kollektive transportnettet samt å sikre sammenhengende gang- og sykkelforhold. Mye av 
parkeringen i Grålum er privat parkering ved arbeidsplassene, og det er derfor vanskelig for 
kommunen å regulere vilkårene for parkering. 
 
Det pågår et smartcity prosjekt for Grålum. Det anbefales, at dette følges opp med 
mobilitetsplaner for virksomhetene og understøttes av øvrige mobilitetstiltak.  
 

 
Figur 2 Kartet viser at en stor del av parkeringsplassene utenfor sentrum ikke er kommunalt eid. Særlig 
i de eksterne handelsområdene; Tunejordet, Alvim og Borgenhaugen. Den store andelen av ikke 
kommunalt eide parkeringsplasser kan gjøre det vanskeligere for kommunen å bruke parkering som et 
regulerende virkemiddel, enn om kommunen selv eide plassene. Det kan være flere utfordringer knyttet 
til at en høy andel av parkeringsplassene ikke er kommunalt eid, f.eks. vil tids- og prisreguleringer på 
kommunalt eide plasser få en mindre effekt, såfremt private aktører ikke følger opp med den samme 
reguleringen.    
 
Eierskapet av parkeringsplassene i Sarpsborg er registrert med utgangspunkt i 
hjemmelshaver. Eiendommene kan være festet bort. 
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P-plasser i sentrum 
 
Det er registrert omkring 9.200 parkeringsplasser i Sarpsborg sentrum. Ca. halvparten av 
parkeringsplassene i sentrum er reservert, noen til ansatte, men en stor del av plassene er 
reservert til beboere i sentrum, blant annet i private parkeringskjellere. Private, reserverte 
parkeringsplasser inngår ikke i dette regnskap og de er generelt ikke vist på kartene i 
analysen, med mindre det er tydelig beskrevet i figurteksten. 

 

 
Figur 3 Kartet viser de kartlagte parkeringsplassene i Sarpsborg sentrum. Den grønne fargen viser 
avgiftsfrie parkeringsplasser og den røde fargen viser avgiftsbelagte plasser. Private parkeringskjellere 
mv. inngår ikke i regnskapet. De to plassene, Torsbekken øst, fungerer i dag som innfartsparkering. 
 
 
Sarpsborg Sentrum har i alt 4.700 parkeringsplasser som er offentlig tilgjengelige, hvorav ca. 
2.500 av plassene er avgiftsbelagte parkeringsplasser. 
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Figur 4 Kartet viser en oversikt over den kommunale avgiftssonen og boligsonen i Sarpsborg sentrum. 
 
Kartet over viser hvor stor del av parkeringsplassene i sentrum som befinner seg innenfor 
avgiftssonen og boligsonen. Det finnes mange gateparkeringsplasser i sentrum som ikke er 
innenfor avgifts- eller boligsonen. 
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Figur 5 Kommunen eier ca. 3.000 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum. Ca. 1.900 av 
plassene er kantsteinsparkeringsplasser. 
 
På parkeringsplasser som har sentrumsformål i gjeldende sentrumsplan er det mulig å fjerne 
parkeringsplassene for å bygge, uten at kommunen kan stille krav til offentlig tilgjengelig 
parkering. 
 
På andre parkeringsplasser og parkeringshus som er privat eid, mangler kommunen mulighet 
for å styre avgiftsregimet. Dvs. at private aktører har mulighet for å leie plasser ut til 
langtidsparkering, som vil prioritere arbeidsreisene fremfor besøkende og handlende. 
Kommunen vil heller ikke ha mulighet for å innføre gratis korttid eller andre regulerende 
tiltak på de private plassene, som de ellers vil innføre på kommunalt eide plasser. 
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Figur 6 Kartet viser parkeringsplassene i Sarpsborg sentrum som er på overflaten av terreng samt p-
huse og privat parkering. 
 
Parkering utgjør en forholdsvis stor del av overflaten i Sarpsborg sentrum. Kun en mindre del 
av de offentlige tilgjengelige parkeringsplassene i sentrum er plassert i parkeringshus eller 
parkeringskjellere.  
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Parkeringsbestemmelser 
Med mindre det kan dokumenteres et annet behov skal følgende bestemmelser ligge til grunn 
for parkeringsplasser, for bil og sykkel, i nye utbyggingsprosjekter: 
  

Arealformål Grunnlag Antall bilplasser 

innenfor 

byområdet 

Antall 

biloppstillings- 

plasser ellers i 

kommunen 

Antall 

sykkelplasser 

  Minimum Maksimum Minimum Maksimum  

Bolig Per boenhet 0,8  1  Min 2 

Omsorgsbolig Per boenhet 0,25 1 0,25 1 Min 1 

Forretning Per 100m2
 BRA  5  6 Min 3 

Kjøpesenter Per 100m2
 BRA  2,5  3 Min 2 

Kontor Per 100m2
 BRA  3  3 Min 3 

Industri Per 100m2
 BRA  0,5 Løses i reguleringsplan 

Lager Per 100m2
 BRA  0,1 Løses i reguleringsplan 

Restaurant, for-

samlingslokale 

Per 100m2
 BRA  2,5  5 Min 2 

Barnehage Per ansatt  0,5  1 Min 1 

Per barn 0,15 0,25 0,15 0,25  

Grunnskole, 
VGS 

Per ansatt  0,5  1 Min 1 

Per elev     Min 0,25 

 
Parkeringsdekning for andre formål enn det som er nevnt i tabellen løses gjennom 
reguleringsplan. 

A. Minimum 10% av parkeringsplassene skal tilpasses mennesker med nedsatt 
bevegelsesevne, minimum en plass. 

B. Ved utbygging til kontorformål, herunder undervisning og forskning, kan maksimalt 15 % 
av eiendommen benyttes til parkering på terrengnivå. 

C. Ved utbygging til forretning- og serviceformål kan maksimalt 30 % av eiendommen 
benyttes til parkering på terrengnivå. 

D. Minst 25 % av sykkelplassene skal ha overbygg. Ved sykkelparkeringsplass i tilknytning 
til offentlige bygg skal det være mulighet for lading av elektriske sykler. 

E. Krav til ladeinfrastruktur for ladbare biler (jr. PBL § 11-9 nr. 3 og 4) 
- I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal minst 50 % av alle p-plassene i hvert 

parkeringsanlegg ha fremlagt strøm for lading. 

- I andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 30 % av 
parkeringsplassene ha fremlagt strøm for lading, der minst 10 % skal ha ladepunkt før det 
gis brukstillatelse. 
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I Sarpsborg sentrum gjelder følgende parkeringsnormer: 

          
 
Parkering bør ved større byggeprosjekter etableres i parkeringskjeller. Ved påstand om 
dårlige grunnforhold, må søker legge fram uttalelse fra kvalifisert foretak. Midlertidig 
parkeringsplass på rivningstomter tillates ikke.  
 
I transformasjons- og fortettingsområder bør parkering legges under bakken eller samles i 
felles parkeringsanlegg. Ved påstand om dårlige grunnforhold, må søker legge fram uttalelse 
fra kvalifisert foretak.  
 
Kommunen kan samtykke i at det i stedet for oppstillingsplasser på egen grunn eller på 
fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av 
parkeringsanlegg.  
 
Kommunen bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.  
 
For ny, ombygget eller bruksendret bebyggelses behov gjelder regler i tabellen til høyre for 
maksimalt antall parkeringsplasser.   
 
Beregnet antall bilplasser avrundes til nærmeste hele antall (1,50 plasser = 2 plasser, 1,49 
plasser = 1 plass). 
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Parkeringsbelegning 
For å undersøke parkeringsbelegningen i Sarpsborg sentrum, er det tatt utgangspunkt i over 
2.200 parkeringsplasser som er offentlig tilgjengelige innenfor avgiftssonen i sentrum, samt 
langs randen av avgiftssonen. 
 
Registreringene ble gjennomført av Sarpsborg Kommune tirsdag 13. september 2016 og 
lørdag 17. september 2016 mellom kl. 07.00 og 20.00. 
Registreringen er gjennomført ved å registrere antallet parkerte biler på de enkelte 
parkeringsplasser med en times intervall. 
 
Samlet belegning 
Toppunktene i parkeringsbelegningen finnes mellom kl. 13 og 14, både tirsdagen og lørdag. 
 
Den største samlede registrerte belegningsgrad er registrert tirsdag mellom kl. 13 og 14, 
hvor 50 % av de offentlig tilgjengelige parkeringsplassene er benyttet. Se Figur 7. Dvs., at 
det finnes over 1.100 ledige parkeringsplasser i og omkring avgiftssonen i Sarpsborg 
Sentrum på det mest belastede tidspunktet. 
 

 
Figur 7 Grafen viser at det er en tydelig forskjell på morgenen, på hverdager og lørdager. På hverdager 
stiger belegningsgraden raskt på morgenen, noe som indikerer at det forekommer en del 
arbeidsreiseparkering. 
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Figur 8 Utnyttelsesgrad av kantsteinsparkeringsplasser i sentrum 
 

 
Figur 9 Utnyttelsesgrad av åpne parkeringsplasser og parkeringshus i sentrum  
 
Den øverste grafen (Figur 8) viser at det er en høyere utnyttelse av kantsteinsparkerings-
plassene i sentrum, enn de åpne parkeringsplassene og parkeringshusene i sentrum (Figur 9). 
Det er fremdeles ledige kantsteinsparkeringsplasser i sentrum.  
 
Belegning på utvalgte tidspunkt 
De neste sidene viser kart over belegningsregistreringen som ble gjennomført i Sarpsborg.   
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Figur 10 Kartet viser belegningsgraden i det registrerte området i sentrum en hverdag mellom kl. 8-9. 
Kartet viser at de gratis gateparkeringsplassene utenfor avgiftssonen fylles tidlig opp. Det vurderes at 
noe av dette er beboere, men at en stor del utgjør arbeidsreisende som langtidsparkerer. Inne i 
avgiftssonen er det mange ledige kantsteinsparkeringsplasser. De sorte stiplede linjene på kartet viser 
at det ikke stod noen biler parkert på registreringstidspunktet. 
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Figur 11 Hverdag mellom kl. 12-13. Kartet viser at gateparkeringsplassene i det mest sentrale handels-
området i sentrum er fullt belagt midt på dagen. I den østlige delen av sentrum er det ledig 
gateparkering, og generelt er det høy kapasitet på overflateparkeringsplasser og plasser i p-hus. 
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Figur 12 Hverdag mellom kl. 16-17. Kartet viser at på ettermiddagen blir det på ny noe ledig kapasitet 
på gateparkeringsplassene utenfor avgiftssonen, som bekrefter at plassene anvendes til 
langtidsparkering blant pendlere. 
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Figur 13 Lørdag mellom kl. 8-9. Kartet viser masse ledig kapasitet i sentrum, også utenfor avgiftssonen, 
hvor det er kapasitetsproblemer på hverdager. 
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Figur 14 Lørdag mellom kl. 12-13. Kartet viser at den sentrale handlesonen i sentrum fylles opp med 
parkerte biler. Her er det flere som anvender parkeringshus enn på hverdager, men de er langt ifra fylt 
opp. 
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Figur 15 Lørdag mellom kl. 18-19. Kartet viser noen parkerte biler i sentrum på kveldstid, men det er 
enda mange ledige plasser. 
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REGISTRERING AV PARKERING I FREDRIKSTAD 

Kartlegging 
Fredrikstad kommune har selv stått for arbeidet med å kartlegge og kategorisere parkerings-
plasser i Fredrikstad. Kartleggingen har omfattet omkring 13.000 parkeringsplasser, i og 
utenfor sentrum.  
 
Område Antall Plasser Reservert 

Dikeveien 4041 170 

Råbekken 2009 19 

Sentrum 6747 -  

 
Utenfor sentrum 
I områdene Dikeveien og Råbekken er det til sammen ca. 6.000 gratis parkeringsplasser. Kun 
en mindre del av disse plassene er reservert, primært til handicappede, varelevering mv. 
Dvs. at det er nesten 6.000 offentlig tilgjengelige, gratis parkeringsplasser uten reservasjoner 
i områdene utenfor sentrum. 
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Figur 16 Kartet viser de kartlagte parkeringsplassene i Fredrikstad sentrum og for Dikeveien og 
Råbekken. Private parkeringskjellere mv. inngår ikke i regnskapet. Se detaljert kart over sentrum på 
side 30. 
  
Det fremgår tydelig av kartet på Figur 16, at det er en stor del gratis parkeringsplasser ved 
Dikeveien og Råbekken, samt for de ytterste deler av sentrum i Fredrikstad. Inne i 
sentrumskjernen er det hovedsakelig avgiftsbelagte parkeringsplasser. 
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Figur 17 Kartet viser eierforholdene for parkeringsplassene i Fredrikstad. 
 
Kartet over eierforhold på Figur 17, viser en tydelig sammenheng med kartet over 
avgiftsregulering. En stor del av de avgiftsfrie parkeringsplassene er ikke kommunale 
parkeringsplasser. De kommunale parkeringsplassene er i stor grad avgiftsbelagte 
parkeringsplasser. 
 
De avgiftsfrie parkeringsplassene som ikke er kommunalt eid, består i stor grad av 
kjøpesentre, butikker og arbeidsplasser som stiller gratis parkeringsplasser til rådighet for 
handlende og for deres medarbeidere. 
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P-plasser i sentrum 
Det er registrert omkring 6.750 parkeringsplasser i Fredrikstad sentrum: 

- Ca 5.750 overflateparkeringsplasser/plasser i p-hus 
- Ca. 1.000 kantsteinsparkeringsplasser 

 
Omkring 1.800 plasser i sentrum er privateid. 
 
Kun få av parkeringsplassene i sentrum er reservert, noen til ansatte, handicapplasser mv. 
Privat boligparkering er ikke registrert. 
  
En stor del av parkeringsplassene i sentrum er plassert i p-hus.  
 
Ca. 3.700 av plassene i sentrum er avgiftsbelagte parkeringsplasser.  
 

 
Figur 18 Kartet viser de kartlagte parkeringsplassene i Fredrikstad sentrum. Den grønne fargen viser 
avgiftsfrie parkeringsplasser i Fredrikstad sentrum og den røde fargen viser avgiftsbelagte 
parkeringsplasser. 
 
De fleste parkeringsplassene i sentrum av Fredrikstad er avgiftsbelagte. De kommunalt eide 
plassene i avgiftssonen er delt inn i tre primære parkeringssoner som har ulikt avgiftsnivå. 
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Figur 19 Kartet viser avgiftssonene i sentrum, hvor det befinner seg ca. 3.700 offentlig tilgjengelige 
parkeringsplasser. Ca. 900 av plassene i avgiftssonene er kantsteinsparkeringsplasser. 
 
Kartet viser de tre forskjellige avgiftssonene som Fredrikstad sentrum er delt inn i, hhv. 
grønn, gul og rød sone. I tillegg er det lagt til rette for innfarts- eller heldagsparkering (svart 
farge på kartet). Denne parkeringen er billigere enn de mer sentrumsnære 
parkeringsplassene. 
 
Tabellen under viser pris- og tidsbegrensninger for avgiftssonene i Fredrikstad sentrum: 
 
 Mandag - 

Fredag 
Lørdag Søndag Pr. time Pr. dag 

Rød sone Kl. 08-21 Kl. 08-21 Kl. 08-21 35 kr. Maks 2 
timer 

Gul sone, Progressive satser Kl. 08-21 Kl. 08-21  Fra 25 
kr. 

 

Grønn sone Kl. 08-18 Kl. 08-15  19 kr. 110 kr. 
Innfartsparkering/heldagsparkering Kl. 08-18 Kl. 08-15  12 kr. 60 kr. 
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Figur 20 Kartet viser en oversikt over avgiftssonene og boligsonene i Fredrikstad sentrum. 
 
Kartet over viser hvor stor del av parkeringsplassene i sentrum som befinner seg innenfor 
avgiftssonene og boligsonene. 
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Figur 21 Kartet viser hvilke parkeringsplasser i sentrum som er kommunalt eid og hvilke som er ikke 
kommunalt eid. 
 
En stor del av parkeringsplassene i Fredrikstad sentrum er kommunalt eid. Dette gjør at det 
er enklere for Fredrikstad kommune å regulere både antall, pris og tidsbegrensninger på 
parkeringsplassene i sentrum, enn det er for Sarpsborg kommune å gjøre det samme. 
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Parkeringsbestemmelser 
Med mindre det kan dokumenteres et annet behov skal følgende bestemmelser ligge til grunn 
for parkeringsplasser, for bil og sykkel, i nye utbyggingsprosjekter: 
  

For forretning med tilhørende lager:  3 p.pl. pr. 100 kvm bruksareal (BRA). Lasteareal for vare- 
og lastebiler kommer i tillegg 

For kontorer:  
 

1,5 p.pl. pr. 100 kvm bruksareal. 

For restaurantlokaler:  
 

2 p-plasser pr. 100 kvm bruksareal. 

For forsamlingslokaler 
 

5 p-plasser pr. 100 kvm bruksareal. 

Stor bolig  
 

For boliger over 80 kvm BRA: Min. 2 biloppstillingsplasser 
pr. boenhet. 

Mellomstor bolig For boliger større enn 40 kvm og inntil 80 kvm BRA:  
Min. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 

Liten bolig For boliger inntil 40 kvm BRA. 
Min. 1 biloppstillingsplass pr. boenhet 

Institusjoner, hoteller, bensinstasjoner, teatre, 
kinoer, skoler, idrettsanlegg, sykehus, industri, 
lager og andre bygningsanlegg hvor spesielle 
forhold gjør seg gjeldende skal ha 
oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- 
og innkjøringsforhold etter særskilt vurdering. 
 
Dersom det etter kommunens skjønn er 
nødvendig, kan det kreves avsatt, og 
opparbeidet, snuplass for biler på egen grunn. 

 

Motorsykler Motorsykler skal ha oppstillingsplass etter særskilt 
vurdering.  
 

Sykler ved næringslokaler For næringslokaler skal det avsettes plass til 30 sykler pr. 
1000 kvm. 

Sykler i flerbolighus Det skal avsettes plass til 1- 4 sykler per boenhet i 
flerbolighus. 
 

Småbåthavn/marina Det etableres minst 0.3 
parkeringsplasser til bil og sykkel per båtplass. 

Bevegelseshemmede  Minimum 10 % av antall biloppstillingsplasser. 
Biloppstillingsplassene skal ha 
en hensiktsmessig plassering med god tilgjengelighet, og 
skal ha nødvendig 
størrelse i henhold til veinormen. 
 

 
I Fredrikstad sentrum gjelder følgende parkeringsnormer: 
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For bygg med annen bruk enn angitt i tabellen, skal krav til parkeringsplass vurderes 
særskilt. 
 
Sykkelparkering: 
Forretning/Kontor: Krav om 3 plasser pr 100 kvm BRA 
Bolig: Krav om 1-3 plasser pr boenhet i flerbolighus. 
For bygg med annen bruk skal krav til sykkelparkering vurderes særskilt. 
 
En mest mulig hensiktsmessig (dvs. trygg og tilgjengelig) lokalisering av parkeringsplassene 
er viktig for at de skal bli brukt. 
 
Kommunen kan samtykke til at det i stedet for parkeringsplasser på egen grunn eller på 
fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglede plass til kommunen for bygging av 
parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i 
slike tilfelle.  
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Parkeringsbelegning 
For å undersøke parkeringsbelegningen i Fredrikstad sentrum, er det tatt utgangspunkt i 
omkring 3.600 parkeringsplasser som er offentlig tilgjengelige innenfor avgiftssonen i 
sentrum, samt noen plasser utenfor avgiftssonen. 
 
Registreringene ble gjennomført av Fredrikstad kommune tirsdag 21. september 2016 og 
lørdag 1. oktober 2016 mellom kl. 08.00 og 16.00. 
Registreringen er gjennomført ved å registrere antallet parkerte biler på hver enkelt 
parkeringsplass, med to timers intervall. Registreringen er derfor ikke like detaljert som i 
Sarpsborg, men viser fremdeles et klart bilde av parkeringssituasjonen morgen og 
ettermiddag. Kveldssituasjonen mangler registrering.  
 
I alt har kommunen registrert belegningen på 2726 parkeringsplasser i sentrum. 
 
For å supplere registreringen, har kommunens tekniske medarbeidere og 
parkeringsforvaltning vurdert belegningen for 886 plasser i sentrum. Vurderingene er basert 
på parkeringsvaktenes daglige erfaringer fra kontroller og registreringer i hverdagene og 
helger.  
 

 
Figur 22 Kartet viser parkeringsplassene i Fredrikstad sentrum som er på overflaten av terreng, eller P-
hus. Private parkeringsplasser inngår ikke i oppgjørelsen. 
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Samlet belegning 
Toppunktet i parkeringsbelegningen i Fredrikstad finnes tirsdag mellom kl. 12 og 14, hvor litt 
over 40 % av de offentlig tilgjengelige parkeringsplassene er benyttet. Dvs., at det finnes 
over 2.000 ledige parkeringsplasser i den registrerte delen av Fredrikstad sentrum, på det 
mest belastede tidspunktet. De neste sidene viser kart over belegningsgraden på de 
registrerte/vurderte plassene i Fredrikstad. 
 

 
Figur 23 Diagrammet viser at det er en overkapasitet av både gateparkeringsplasser og 
parkeringsplasser i p-hus eller overflateparkeringsplasser. Det er en større del av 
gateparkeringsplassene som er belagt på hverdager før kl. 14. Særlig om lørdagen er det tydelig å se at 
det er flere som velger parkeringshus og parkeringsplasser i terreng. Dette stemmer overens med at 
lørdagen gjerne brukes til shopping og lengre varende handel, som krever mere enn 2 timers tillatt 
parkering. 
 

 
Figur 24 Utnyttelsesgrad av kantsteinsparkeringsplasser i sentrum 
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Figur 25 Utnyttelsesgrad av åpne parkeringsplasser og parkeringshus i sentrum 
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Figur 26 Kartet viser, at det er mange ledige plasser i sentrum på morgenen, en hverdag mellom kl. 8 
og 10. Enkelte p-plasser er fullt belagt, men generelt er det mange ledige gateparkeringsplasser og 
plasser i terreng og i p-hus. I boligsonen på Ridehusgata er det en del gateparkering i bruk, dette 
vurderes å være primært beboere. De plasser som er markert med en stiplet linje er ikke registrert. I 
enkelte tilfelle har parkeringsforvaltningen imidlertid foretatt en vurdering av belegningsgraden og 
denne vurdering er vist på kartet. 
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Figur 27 Kartet viser at belegningen blir noe høyere midt på dagen (hverdager kl. 10-12), særlig i den 
mest sentrale delen av handelssentrum i Fredrikstad. De mange parkerte bilene i Ridehusgata er nå 
borte, hvilket bekrefter at det dreier seg om beboere som parkerer i disse gatene. 
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Figur 28 Kartet viser at situasjonen på hverdager mellom kl. 12 og 14 er nesten den samme som 
mellom kl. 10-12. De mest sentrale gateparkeringsplassene i handleområdet er fullt belagt, mens det er 
ledige gateparkeringsplasser lengre sør i sentrum og særlig i boligsonen ved Cicignon. 
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Figur 29 Kartet viser at det enda er mye ledig parkeringskapasitet på hverdager mellom kl. 14 og 16. 
Særlig de store p-husene har mange ledige plasser. 
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Figur 30 Kartet viser at det er mange ledige parkeringsplasser i sentrum, lørdag mellom kl. 10 og 12. 
Gateparkeringen er i mindre bruk lørdag enn på hverdager.  
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Figur 31 Kartet viser fortsatt rikelig ledig parkeringskapasitet kl. 13-15 på en lørdag. Området rundt 
handlesgater og Torvbyen har flere besøkende enn på hverdager. 
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Bruk- og regulering av elbiler 
I Sarpsborg sentrum er det i dag plassert 6 el-ladestasjoner, alle i den mest sentrale delen av 
sentrum.  
 
Utenfor sentrum finnes det flere ladestasjoner, blant annet 18 plasser ved Fylkeshuset. 
 

 
Figur 32 I følge nettsiden Ladestasjoner.no, er det 6 el-ladestasjoner plassert i den sentrale delen av 
Sarpsborg sentrum, vist med blå felter på kartet over. Kartet er hentet fra samme nettside. De 2 
plassene ved torget og de to ved rådhuset er plassert på gateplan. De siste to er inne i p-huset ved 
Storbyen kjøpesenter. I tillegg informerer kommunen om at det er 4 ladestasjoner ved Sykehuset 
Østfold, vist med grønt felt på kartet over, slik at det totalt er 10 ladestasjoner i sentrum. 
 
 
 
 
  

4 
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I Fredrikstad er det plassert over 24 el-ladestasjoner i sentrum. De fleste av disse stasjonene 
er plassert inne i p-hus, for å hindre at tiltrengt gateparkering blir benyttet som 
langtidsparkering. 
 

 
Figur 33 I følge nettsiden Ladestasjoner.no, er det over 24 el-ladestasjoner plassert i Fredrikstad 
sentrum, kartet over viser plasseringen av disse. Kartet er hentet fra samme nettside. De fleste 
offentlige el-ladestasjonene er plassert inne i p-hus. I Storgata er det en hurtigladestasjon. De 10 
plassene ved Stadion er forbeholdt studerende og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Ved å plassere de 
fleste el-ladestasjonene i p-hus sikrer kommunen at sentrale gateparkeringsplasser ikke forbeholdes el-
biler som langtidsparkerer. 
 
 
Regulering 
Inntil 31.12.2016 er det nasjonale føringer som bestemmer parkeringsreguleringen for el-
biler. Det vil si, at det inntil nå har vært avgiftsfritak på kommunale parkeringsplasser for el-
biler.  
 
Pr. 1. januar 2017 treder en ny parkeringsforskrift i kraft, hvilket gjør det mulig for den 
enkelte kommune å avgjøre hvorvidt elbiler må betale avgift eller ikke på kommunale 
parkeringsplasser. 
 
Fredrikstad kommune har pr. 20.10.2016 vedtatt at elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer 
kan parkere gratis på gateparkering i grønn sone, og i lukkede parkeringsanlegg, med 
virkning fra 1. januar 2017. 
 
Sarpsborg kommune har pr. 24.11.2016 vedtatt at det innføres gratis parkering for el- og 
hydrogendrevne motorvogner på avgiftsbelagte kommunale langtidsparkeringsplasser fra 1. 
januar 2017. Det betyr at el- og hydrogendrevne biler må betale avgift på de mest sentrale 
plassene (med progressive satser).     
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BRUKERNES ADFERD OG HOLDNINGER 
Innbyggere i Sarpsborg og Fredrikstad har hatt mulighet for å delta i spørreundersøkelser 
vdr. transport- og parkeringsvaner i hhv. sentrum og ved kjøpesentrene utenfor sentrum.   
 
I Fredrikstad har 134 personer svart på undersøkelsen i sentrum, og 48 personer har svart 
på undersøkelsen for kjøpesentre utenfor sentrum. 
 
I Sarpsborg har 165 personer svart på undersøkelsen i sentrum, og 57 personer har svart på 
undersøkelsen for kjøpesentre utenfor sentrum.  
 

Formål og hyppighet  
Figur 34 viser, at ca. 9 ut av 10 respondenter besøker Fredrikstad og Sarpsborg sentrum 
minst 1 gang i uken. Hver 5. er i Fredrikstad sentrum hver dag, og hver 5. er der på alle 
hverdager.  
 

 
Figur 34 Opphold i sentrum. Spørsmål ”Hvor ofte er du i Fredrikstad og Sarpsborg sentrum?” 
 
Respondentene har angitt, hvor ofte de parkerer i Fredrikstad sentrum. Fordeling av svarene 
fremgår av Figur 35. Bare 9 % parkerer i sentrum alle dager, 16 % parkerer der alle 
hverdager. Mere enn halvparten parkerer der 1-2 ganger i uken eller sjeldnere.  
 
Respondentene har svart på hvor ofte de parkerer i Sarpsborg sentrum. Fordeling av svarene 
fremgår av Figur 35. 11 % parkerer der alle dager, og 18 % alle hverdager. Knap halvparten 
parkerer der 1-2 ganger i uken eller sjeldnere.  
 
 

 
Figur 35 Parkering i sentrum. Spørsmål "Hvor ofte parkerer du i Fredrikstad og sentrum?" 
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Transportmiddelvalg 
De fleste angir at de kun sjeldent eller aldri har benyttet andre transportmidler enn bilen til 
Fredrikstad og Sarpsborg.  
Transportmidlene som benyttes mest i stedet for bilen er sykkel og gange. Av Figur 36 
fremgår det hvilke transportmidler som oftest benyttes som erstatning for bilen.  
 
 

 
 

 
Figur 36 Alternativer til bilen. Spørsmål "Har du tidligere benyttet andre transportmidler til Fredrikstad 
og Sarpsborg?" 
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Tilfredshet 
Som det ses av Figur 37 er de fleste av de som parkerer fornøyd med parkeringsmulighetene 
i Fredrikstad. 42 % er fornøyd eller svært fornøyd med forholdene, mens 34 % er misfornøyd 
eller svært misfornøyd. 24 % er verken fornøyd eller misfornøyd. 
 
Som det ses av Figur 37 er halvparten av de parkerende misfornøyd eller svært misfornøyd 
med parkeringsmulighetene i Sarpsborg. 30 % er fornøyd eller svært fornøyd med 
forholdene. 

 
Figur 37 Tilfredshet med parkeringsmulighetene i Fredrikstad. Spørsmål "Hvor fornøyd er du med 
parkeringsmulighetene i Fredrikstad og Sarpsborg?" 
 
Størstedelen av brukerne svarer at antallet parkeringsplasser i Fredrikstad er passe. 32 % 
mener det er for få plasser, mens bare 7 % synes det er for mange.  
 
Størstedelen av brukerne svarer at antallet parkeringsplasser i Sarpsborg er for få. 29 % 
mener at antallet er passe, mens bare 6 % synes det er for mange. Fordelingen fremgår av 
Figur 38. 
 

 
 
Figur 38 Antallet av parkeringsplasser. Spørsmål "Hvordan vurderer du antallet av parkeringsplasser i 
Fredrikstad og Sarpsborg?" 
 
 
Som vist på Figur 39, er det for hovedparten av respondentene viktigst at parkeringsplassen 
er nærme dit de skal. Der er en jevn fordeling mellom at det skal tilbys gratis parkering, billig 
parkering og at det skal være enklere å finne en ledig plass. 
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Figur 39 Prioriteter ved parkeringssøkning. Spørsmål "Hva er viktig for deg når du velger en 
parkeringsplass?" 
 
Som det ses på Figur 40 er det generelle bildet at bilistene ikke har problemer med å finne 
ledige parkeringsplasser i Fredrikstad sentrum. Nesten 7 ut av 10 opplever ikke å bruke mer 
enn 2 minutter på å finne en ledig plass, hvilket må anses for værende akseptabelt. 
De som opplever å bruke lengere tid på å finne ledige plasser, er givetvis der hvor antallet 
plasser er begrenset, men det ligger nærme dit de skal. 
 
Som det ses på Figur 40 er det generelle bildet at bilistene ikke har problemer med å finne 
ledige parkeringsplasser i Sarpsborg sentrum. Halvparten av respondentene bruker sjeldent 
mere enn to minutter på å finne en ledig plass. 78 % bruker sjeldent mere enn 5 minutter på 
å finne en ledig plass, hvilket må anses for værende akseptabelt. 
 
 

 
 
Figur 40 Parkeringssøkning. Spørsmål "Opplever du at du ofte må kjøre rundt for å finne en ledig 
plass?" 
 
  

20%

21%

21%

37%

1%

Frederikstad sentrum

At den er gratis

At den er billig

At jeg vet jeg finner en

ledig plass

At plassen er nærme dit

jeg skal

Vet ikke

22%

15%

20%

43%

1%

Sarpsborg sentrum

At den er gratis

At den er billig

At jeg vet jeg finner en

ledig plass

At plassen er nærme dit

jeg skal

Vet ikke

58%

10%

16%

9%

6%

2%

Frederikstad sentrum

Nei

Ja, opp til 2 minutter

Ja, opp til 5 minutter

Ja, opp til 10 minutter

Ja, ofte mer en ti

minutter
Vet ikke

37%

14%

27%

14%

8%

1%

Sarpsborg sentrum

Nei

Ja, opp til 2 minutter

Ja, opp til 5 minutter

Ja, opp til 10 minutter

Ja, ofte mer en ti

minutter

Vet ikke



BYPAKKE NEDRE GLOMMA 
Utredning om felles parkeringspolitikk – Delrapport 1 

 

  Side 51

Betalingsparkering 
Som det ses av Figur 41 mener de fleste i Fredrikstad at det er helt greit at man må betale 
for å parkere på de mest sentrale parkeringsplassene i sentrum. 22 % mener ikke det er 
greit.  
 
Som det ses av figuren under mener mer enn halvparten i Sarpsborg at det er helt greit at 
man må betale for å parkere på de mest sentrale parkeringsplassene i sentrum. 33 % mener 
ikke det er greit. 
 

 
 
Figur 41 Holdning til betalingsparkering på sentrale parkeringsplasser. Spørsmål "Hva tenker du om at 
man må betale for å parkere på de mest sentrale parkeringsplassene i sentrum? 
 
 
Prisnivået er ifølge brukerne i Fredrikstad dyrt på de sentrale parkeringsplassene. Av Figur 42 
fremgår det at 73 % mener det er dyrt eller for dyrt, mens 4 % mener det er billig eller for 
billig. 18 % svarer verken dyrt eller billig. 
 
Prisnivået er ifølge brukerne i Sarpsborg dyrt på de sentrale parkeringsplassene. Det fremgår 
at 69 % mener det er dyrt eller for dyrt, mens kun 4 % mener det er billig eller for billig.  
 

 
 
Figur 42 Prisnivået på de sentrale parkeringsplassene. Spørsmål "Hva synes du om prisnivået på de 
mest sentrale parkeringsplassene i sentrum?" 
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Handlevaner 
Knap halvparten av respondentene i Fredrikstad handler minst én gang i uken i Fredrikstad 
sentrum. Nærbutikker/dagligvarebutikker er det mest anvendte til innkjøp. Som det ses av 
Figur 43 er kjøpesenter utenfor sentrum av Fredrikstad også meget populært.  
 
 
40 % av deltagerne i Sarpsborg handler minst én gang i uken i Sarpsborg sentrum. 
Nærbutikk/dagligvarebutikk og kjøpesenter utenfor sentrum av Sarpsborg er det mest brukte 
til innkjøp. Hele 17 % drar ukentlig til Sverige for å handle.  
 
 

 
 
 

 
Figur 43 Innkjøpsvaner. Spørsmål "Hvor handler du minst én gang i uken?". Figuren summerer ikke til 
100 %, fordi flere svar var mulig. 
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DIALOG MED HANDELS- OG NÆRINGSSTANDEN  
Handels- og næringsstanden i Sarpsborg og Fredrikstad har vært en stor del av utredningen 
og har bidratt med konstruktive innspill gjennom prosessen. 
 
Det er blant annet gjennomført en spørreundersøkelse, hvor representanter for butikker og 
virksomheter fikk mulighet for å delta. Samtidig har representanter fra Handels- og 
Næringsstanden for begge sentrumsområder vært invitert til kveldsmøter hvor kartlegging, 
utfordringer og mulige tiltak er gjennomgått og drøftet. 
 
Svarene fra spørreundersøkelsen kan ses i sin helhet i Vedlegg 2, men følgende punkter 
ønskes fremhevet:  
 
• Over halvparten i Sarpsborg har svart at de ansatte parkerer på arealer reservert til 

butikkens ansatte eller besøkende. Det samme gjelder for hver tredje ansatte i 
Fredrikstad. Se Figur 44. 

 
Figur 44. Spørsmål ”Hvor parkerer virksomhetens ansatte når de kjører bil til jobb?” 

 
 

• 60 % av ansatte i Sarpsborg har svart at de parkerer maks 100 meter vekk fra 
inngangen. Det samme gjelder for ca. hver tredje i Fredrikstad. Se Figur 45. 

 

 
Figur 45. Spørsmål ”Hvor langt vekk parkerer de ansatte fra virksomhetens inngang?” 
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• Tre av fire i Sarpsborg mener at det er behov for flere parkeringsplasser i sentrum. 

Mindre enn halvparten mener det samme i Fredrikstad. Se Figur 46. 
 

 
Figur 46. Spørsmål "Hvordan vurderer du parkeringsforholdene i sentrum?" 

 
 

• Handels- og næringsdrivende i begge kommunene er enige om, at det er riktig å 
prioritere handlende og besøkende framfor arbeidsreisene på de mest sentrale p-
plassene. 
 

• Handels- og næringsdrivende i begge kommunene er enige om, at de taper kunder til 
handelsområder utenfor sentrum (dvs. Alvim, Dikeveien, Sverige mv.) og ikke til 
hverandres sentrum.    

 
 
Kveldsmøter i Sarpsborg 
I Sarpsborg ble hele handels- og næringsstanden invitert til å delta i to kveldsmøter. Til det 
første møtet ble kartleggingen av parkeringsplasser og belegningsgrader gjennomgått og 
verifisert av butikkeiere og næringsdrivende i sentrum. De oppmøtte fikk mulighet til å 
uttrykke sine bekymringer og daglige opplevelser av parkering i sentrum, samtidig som de 
ble presentert for de fremtidige utfordringer som sentrum står ovenfor såfremt det ikke 
gjøres noe mht. parkering og transportvaner.  
 
Hovedpunkter fra kveld 1: 
• Det er for lite gateparkering i de mest sentrale handelsgatene i sentrum 
• De mest sentrale gateparkeringsplassene blir fort fylt opp av parkerte biler 
• Det oppleves vanskelig å drive forretning i sentrum øst. Parkering kan ha noe med dette 

å gjøre, men parkering kan ikke løse alle problemer i sentrum 
• Det mangler sentral parkering til korte ærend (som Fredrikstads 10 minutters parkering) 
 
Til det andre kveldsmøtet ble det satt fokus på de utfordringene som byene står overfor, 
samt hvilke tiltak som kan være med på å løse utfordringene. Her fikk de oppmøtte også 
mulighet for å gjennomgå tiltak mht. hvilke målsetninger som de vil virke for eller imot. 
 
Hovedpunkter fra kveld 2: 
• Det var en generell enighet om at de fleste tiltakene var brukbare og at det ikke 

planlegges tiltak som vil ødelegge for sentrumshandelen 
• Det var blant noen en generell skepsis til utbygging av sykkelfelter i sentrum på 
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bekostning av parkeringsplasser. Flere ønsker trinnvis implementering av tiltakene, slik 
at handlende rekker å omstille seg til nye transportvaner mv. før man evt. gjør det 
vanskeligere å kjøre bil til sentrum.  

 
 
Kveldsmøter i Fredrikstad 
I Fredrikstad var det bare et utvalg av representanter for handels- og næringsstanden som 
ble invitert til kveldsmøtene. Samtidig ble det avholdt et åpent møte hvor alle byens 
innbyggere og handels- og næringsdrivende hadde mulighet for å delta. 
 
Til det første kveldsmøte fikk de oppmøtte rik mulighet til å fortelle om deres opplevelser og 
erfaringer av den nye parkeringsregulering som allerede er blitt innført i Fredrikstad.  
 
Hovedpunkter fra kveld 1: 
• Generell tilfredshet med den nye parkeringsstruktur som er innført. 
• Veldig tilfredse med de nye gratis korttidsparkeringsplassene (maks 10 min), og de 

ønsker flere av disse. 
• Særlig restauranter og caféer ønsker at maks 2 timer gateparkering i rød sone utvides til 

3 timer.  
• Det er enda mange kunder som ikke har forstått det nye parkeringssystemet og som ikke 

er klar over at det er langt billigere (deler av dagen gratis) å parkere i p-hus enn på 
øvrige p-plasser.  

 
Til det andre kveldsmøtet, ble utfordringer og tiltak gjennomgått på samme måte som i 
Sarpsborg. 
 
Hovedpunkter fra kveld 2: 
• Generell tilfredshet med tiltak og særlig at det som utgangspunkt ikke kommer nye 

avgiftsreguleringer eller endringer i parkeringsstrukturen.  
• Det ble foreslått å avholde bilfritt sentrum eller bilfri gate i Storgata som forsøk 
 
 
Til det åpne møtet i Fredrikstad, ble både kartlegging, utfordringer og tiltak presentert for de 
oppmøtte innbyggere og virksomhets- og butikkeiere. De fleste oppmøtte kunne bidra med 
konstruktive innspill til utredningen. 
• Det er viktig at utredningen tar stilling til bevegelseshemmede og sikrer særlige behov 

for tilgjengelighet og universell utforming. 
• Flere fremhevet dynamiske henvisningsskilt og bedre informasjon om p-hustilbudet i 

sentrum 
• Noen syntes at det føles utrygt å gå inne i p-hus pga. mørket eller pga. manglende 

fotgjengerområder 
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Oppsummering 

Oppsummering – Status i Sarpsborg 
• Sarpsborg har en overkapasitet av parkeringsplasser i sentrum. En stor del av de 

kommunale parkeringsplassene er gateparkering og større overflateparkeringsarealer. 
• De mest sentrale gateparkeringsplassene i sentrum er fullt belagt i løpet av butikkenes 

åpningstid 
• Gratis gateparkering utenfor avgiftssonen brukes av beboere og de arbeidsreisene 
• Parkeringshus (under torget og i forbindelse med kjøpesentrene) står tomme eller 

halvtomme størstedelen av tiden 
• Handels- og næringsstanden ønsker mer gateparkering i nærheten av gågaten. Flere 

nevner Fredrikstad og deres tidsbegrensede gateparkeringsplasser som eksempel 
• Gateparkering og overflateparkeringsarealer utgjør en stor del av bybildet 
• Sykler og sykkelparkering er ikke en del av bybildet 
• Bilen velges ofte som transportmiddel – både til og fra jobb, men også til små ærender og 

korte reiser 
• Sentrumshandel lider under konkurransen med både Sverige og de eksterne  

kjøpesenterområdene 
• Private parkeringsselskaper eier en stor del av de sentrale parkeringsplasser i Sarpsborg 

sentrum.  
• Det er registrert omkring 9.200 parkeringsplasser i Sarpsborg sentrum. Ca. halvparten av 

parkeringsplassene i sentrum er reservert, noen til ansatte, men en stor del av plassene er 
reservert til beboere i sentrum, blant annet i private parkeringskjellere. 
Sarpsborg sentrum har i alt 4.700 parkeringsplasser som er offentlig tilgjengelige. Ca. 
2.500 av plassene i sentrum er avgiftsbelagte parkeringsplasser. 

• Det er gjort en vurdering på at mange av de reserverte plasser i sentrum til ansatte er 
gratis. 

• Det er gjennomført forsøk med en boligsone i Sarpsborg sentrum. Boligsonen ligger i Kulås 
Øst. (vist på Figur 4 på side 14) 

 
En registrering av antallet parkerte biler på parkeringsplassene i Sarpsborg sentrum, viser at 
maks 50 % av parkeringsplassene i sentrum er i bruk på samme tid, både hverdager og 
lørdager. Figur 47 viser hvor mange prosent av parkeringsplassene som har vært belagt 
under registreringen.   
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Figur 47 Registreringen i Sarpsborg viser at det er mange ledige p-plasser. Det er registrert flest 
parkerte biler mellom kl. 13-14 og da var det ca. 50 % ledige parkeringsplasser i sentrum. 

Oppsummering - Status i Fredrikstad 
• Fredrikstad har en overkapasitet av parkeringsplasser i sentrum. En stor del av de ledige 

parkeringsplassene er plassert i parkeringshus 
• De mest sentrale gateparkeringsplassene i sentrum er ofte fullt belagt fra morgen til 

ettermiddag (tidsregulerte plasser) 
• Forsøkene med gratis parkering i parkeringshusene etter kl. 14 på hverdager og etter kl. 

09.00 på lørdager gjør at flere parkerer i p-husene. 
• Handels og næringsstanden er svært fornøyd med de 6 innførte korttidsparkeringsplassene 

i sentrum og ønsker flere.  
• Gateparkering utgjør en stor del av bybildet – særlig utenfor de mest sentrale gatene 
• Sykler og sykkelparkering er ikke en del av bybildet 
• Bilen velges ofte som transportmiddel – både til og fra jobb, men også til små ærender og 

korte reiser 
• Sentrumshandel lider under konkurransen med både Sverige og de eksterne store 

kjøpesenterområdene 
• Fredrikstad kommune eier og drifter en stor del av parkeringsplassene i sentrum, men det 

er også private aktører sentralt i byen  
• Det er registrert omkring 6.750 parkeringsplasser i Fredrikstad sentrum. 

Kun få av parkeringsplassene i sentrum er reservert, noen til ansatte, handicapplasser mv. 
Privat boligparkering er ikke registrert. Ca. 3.700 av plassene i sentrum er avgiftsbelagte 
parkeringsplasser. 

• Det er gjort en vurdering på at mange av de reserverte plasser i sentrum til ansatte er 
gratis. 

• Det er 8 boligsoner i Fredrikstad sentrum. To av disse ligger innenfor betalingssonen. 
 

En registrering av antallet parkerte biler på parkeringsplassene i Fredrikstad sentrum, viser at 
ca. 60% av parkeringsplassene i sentrum står ledige i løpet av dagen, både hverdager og 
lørdager. Figuren under viser hvor mange prosent av parkeringsplassene som har vært belagt 
under registreringen.   

 
Figur 48 Diagrammet viser hvor mange prosent av hhv. gateparkeringsplasser og øvrige 
parkeringsplasser i sentrum som er belagt, i forhold til maks kapasitet.  
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Utfordringer 
Kartleggingen av parkeringsforholdene i Sarpsborg og Fredrikstad har vist at begge 
kommuner har arbeidet metodisk på parkeringsområdet de seneste årene, og at de har 
gjennomført en lang rekke regulerende tiltak. Samtidig avdekker kartleggingen at det er 
store forskjeller på parkeringsregimet i de to kommunene.  
 
Selv om formålet med en felles parkeringspolitikk ikke er at de to kommunene skal ha en 
identisk parkeringsregulering, er det viktig å skape en gjenkjennelighet i reguleringen mellom 
de to kommunene.  
 
Det er gjennom kartleggingen avdekket en rekke utfordringer som, i en ny og felles 
parkeringspolitikk, vil forsøkes løst gjennom en rekke ulike tiltak. Til tross for at det er store 
forskjeller i parkeringsforholdene i de to kommunene, er det mange utfordringer som er felles 
for både Sarpsborg og Fredrikstad. 
 
En av de hovedutfordringene er at en stor del av de arbeidsreisende har adgang til gratis 
parkering ved arbeidsplassen sin. Det er vanskelig for kommunene å regulere disse 
parkeringsplasser ettersom de er privateide. Dette er et vilkår i de to byene som har stor 
betydning for de arbeidsreisendes transportvaner i de to byene, og for hvilken effekt som kan 
oppnås gjennom parkeringspolitikken. 
 
Tiltak i Sarpsborg 
I Sarpsborg er det innført en rekke parkeringsregulerende tiltak de siste årene, som 
oppfølgning på TØIs parkeringsutredning fra 2011. Avgiftssonen er blant annet utvidet til å 
dekke et større område i øst, det er innført progressive satser i de mest sentrale gatene i 
sentrum og det er innført boligsone i Kulås øst, for å nevne noen tiltak. Til tross for de mange 
nye tiltak, står Sarpsborg overfor mange av de samme utfordringer som Fredrikstad, men i 
Sarpsborg er utfordringen langt større.  
 
Som eksempel kan det nevnes at private parkeringsaktører er en utfordring i begge 
kommuner, da det er vanskelig for kommunen å regulere privat parkering. Utfordringen er 
større i Sarpsborg enn i Fredrikstad, da Fredrikstad kommune eier en langt større del av de 
offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum enn det Sarpsborg kommune gjør.  
 
På neste side, viser en liste over de utfordringer som begge kommunene har til felles. 
Skjemaet viser også hvilke av de to overordnede målsetningene utfordringene gjelder for.    
 
Tiltak i Fredrikstad 
Fredrikstad har de siste årene gjennomført en omfattende ny struktur på 
parkeringsforholdene i sentrum. Gjennom det nye avgiftssonesystemet, færre 
gateparkeringsplasser og en stor satsning på å få flere brukere til å parkere inne i 
parkeringshus, er Fredrikstad kommet et langt stykke på vei i riktig retning. Der er forsatt 
områder hvor det kan være behov for å skjerpe reguleringen eller behov for nye tiltak. Det er 
imidlertid viktig å bygge videre på de tiltakene som allerede er satt i gang i Fredrikstad slik at 
trafikantene ikke opplever at de nye tiltakene er motstridende med de eksisterende. 
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Felles utfordringer 

Bilkjøring 

���� ���� Høyt bileierskap  

����  Dårlige forhold for syklister og kollektiv trafikk gjør det vanskelig å flytte folk vekk fra 
bilen 

����  Bilen velges ofte til og fra jobb 

����  Bilen velges ofte ved korte turer 

Eksterne kjøpesentre og butikker i Sverige 

 ���� Kjøpesentrene tilbyr mange gratis P-plasser 

 ���� Kjøpesentrene tilbyr tak over «handlegatene» 

 ���� Sverige tilbyr billigere varer 

Private P-plasser  

����  Arbeidsreisende parkerer på arbeidsgiverens P-plass 

 ���� 
P-plasser skjemmer byrommet – og har ofte relativt få parkerte biler 
 

���� ���� Vanskelig å regulere pris, tid og tilbud av parkering 

P-plasser i sentrum 

���� ���� 
De mange ledige P-plassene i sentrum (P-hus og P-plasser) betraktes ikke som 
tilstrekkelig attraktive 

����  P-søkende trafikk begrenser veienes kapasitet 

Gateparkering  

���� ���� Er fullt belagt i perioder 

 ���� Ikke mulighet for å parkere i kort tid tett på enkelte butikker 

 ���� Ikke plass til breiere fortau og mer attraktive byrom 

���� ���� Ikke plass til å etablere bedre forhold for syklende og busstrafikken 
Tabell 2 Oversikt over felles utfordringer i Nedre Glomma. 
 
 
 
 
 
 


