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EVALUERING AV FORSØK 
 

I forbindelse med utredningen av en framtidig felles parkeringspolitikk for de to kommunene 
Fredrikstad og Sarpsborg, er det vesentlig å evaluere på noen av de tiltakene som allerede er 
innført i de to kommunene. Evalueringen er viktig for å vurdere om tiltakene har virket etter 
sin hensikt. Dette er for å videre kunne vurdere om de kan anbefales videreført eller om de 
har noen negative konsekvenser. 
 

Forsøk i Sarpsborg 
I etterkant, av at Fredrikstad innførte ordningen i de fire parkeringshusene, etterspurte 
handels- og næringsstanden i Sarpsborg en lignende ordning for å forhindre en konkurranse 
om handlende mellom de to nært lokaliserte kommunene. 
 

Sarpsborg kommune innførte to ulike tiltak på forsøksbasis, da de ønsker å sikre seg at 
tiltakene ikke motarbeider målsetningene i Bypakke Nedre Glomma. 
 

• Boligsone i Kulås Øst 
• Gratis parkering etter kl. 14 på hverdager og etter kl. 12 på lørdager, på kommunens 

avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser 
 

Det er disse forsøk som nå skal evalueres, i tillegg til ordningen i parkeringshusene i 
Fredrikstad. 
 
Forsøk i Fredrikstad 
Høsten 2015 vedtok Bystyret i Fredrikstad kommune å innføre en ny parkeringsforvaltning. 
Parkeringsbestemmelsene ble laget for å gjennomføre en lang rekke reguleringer på 
parkeringsområdet, blant annet: 

• Organisere betalingssonen i tre nivåer (rød, gul og grønn sone) 
• Etablere innfartsparkering på Seiersten plassen og Steffensjordet 
• Innføre gratis parkering i P-husene; Stadion – St. Hansfjellet – Apenesfjellet og 

Torvbyen på hverdager etter kl. 14:00 og etter kl. 09.00 på lørdager 
• Vurdere innføring av flere korttidsplasser (ti minutter til av- og påstigning og korte 

ærend) i sentrum 
 

Denne delutredning evaluerer ordningen Gratis parkering i P-hus på hverdager etter kl. 14 og 
på lørdager etter kl. 09. 
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EVALUERING AV BOLIGSONEPARKERING I KULÅS ØST 
 

 

Bakgrunn 
I den parkeringspolitikken som er lagt til grunn i Sentrumsplanen (vedtatt i 2013), står det at 
det skal innføres boligsoneparkering i sentrumsnære boligområder i Sarpsborg. Formålet med 
å innføre boligsoneparkering er: 
 

• Å forbedre boligmiljøet i sentrumsnære boligområder 
• Å øke tilgjengeligheten for handels- og besøksreiser 
• Å begrense bilbruken i sentrumskjernen 
• Å begrense arbeidsreiseparkering innenfor sentrumskjernen 

 

Da området Kulås Øst er et av de tre mest belastede områder for arbeidsreiseparkering, ble 
det besluttet å begynne med forsøket i dette området. Dessuten består Kulås Øst 
hovedsakelig av boliger, hvilket gir færre konflikter med forretninger som har bruk for 
kundeparkering. 
 

Forsøket startet 1. november 2015. På sikt, og med base i forsøket i Kulås Øst, ønskes 
boligsoneparkeringen innført i de øvrige sentrumsnære boligområder Fritznerbakken, 
Kruseløkka, Grotterød og Kulås Vest. 
 

Boligsoneparkeringen betyr, at parkering i sonen mellom kl. 8.00-16.00 på hverdager, kun 
kan foretas av beboere med særlig beboerlisens, eller i oppmerkede parkeringsplasser mot 
betaling. Det er også mulig for næringsdrivende med firmaadresse i sonen å kjøpe p-tillatelse 
(tenkt for tjenestebiler). På kvelden og i helger kan alle parkere innenfor sonen gratis. Det 
er av hensyn til besøkende i området at et mindre antall plasser er oppmerket og kan 
benyttes mot betaling. 
 

Parkeringstelling i 2014 
I 2014 er det gjennomført en før-telling av parkerte biler i Kulås Øst, som blant annet viser 
belegningsgraden for gatene i området. De parkerte bilene er talt to ganger; før arbeidstid 
(mellom 5.30 -7.00) og i arbeidstid (mellom 9.00-14.00). Herfra er det beregnet hvor stor 
del av de parkerte bilene som er arbeidsreisene. Dette er gjort ut fra kommunens antakelse 
om at 50 % av bilene som er talt før arbeidstid, fremdeles står parkert i arbeidstiden. De 
overordnede resultater for Kulås Øst i 2014, før boligsoneparkeringen ble innført, kan ses på 
Figur 1-Figur 3. 
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Figur 4 viser resultatene for de enkelte gatene i boligsonen Kulås Øst. Kapasiteten i Kulås Øst 
var på 106 parkeringsplasser. Før arbeidstid ble det registrert 36 parkerte biler i sonen, mens 
det i arbeidstiden ble registrert 92 parkerte biler. I arbeidstiden var Nansens gate den minst 
benyttede og Enggata var den mest benyttede med en belegning på henholdsvis 60 % og 
106 %. 
 
Beregning av arbeidsreiseparkeringen for Kulås Øst viser at 70 % av det samlede antallet 
parkeringsplasser brukes som pendlerparkering i arbeidstiden. Sverres gate har den høyeste 
andel av arbeidsreiseparkering (91 %). En årsak til dette kan være at Sverres gate er 
nærmere rådhuset, som er hovedarbeidsplassen i nærheten, enn Nansens Gate. 
 

 
Figur 4: Tabellen viser registreringene for antall parkerte biler før- og i arbeidstiden, samt beregnet arbeidsreiseparkering fordelt på gatene 

i boligsonen. Tabellen kommer fra notatet "Belastning av arbeidsreiseparkering i sentrumsnære boligområder", Sarpsborg Kommune 2014. 

 
 

Figur 2: Gateparkering i abeidsid 9.00-

14.00 Kulås Øst. 

Figur 3: Beregnet arbeidsreiseparkering i 

Kulås Øst. 

Figur 1: Gateparkering før abeidsid 

5.30-7.00 Kulås Øst. 
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70% arbeidsrelatert parkering forutsetter at antakelsene om ”antall biler som hører til kategorien 
arbeidsreiseparkering” er korrekt. De 70 % kan også beskrives som et intervall mellom 
53-87%. Dvs, at opp til 87% av parkeringene som ble utført i området før boligsonen ble 
innført, kan ha vært arbeidsreiserelatert parkering. Det vil svare til 92 pendlere som kjører inn- og 
ut av området hver dag. 
 
Forsøk med boligsoneparkering i Kulås Øst 
 

Boligsoneparkering er når parkeringsplassene i en avgrenset sone er forbeholdt beboerne. I 
dette tilfellet har man i tillegg gitt besøkende i området lov til å parkere mod betaling i 
Sverres gate og Enggate. Av hensyn til fremkommeligheten, har man valgt å innføre 
parkeringsforbud i Borghilds Gate, da veibredden er smal (ca. 4-4,5 m). 
 
Forsøket bygger på følgende forslag: 

• Beboere og næringsdrivende som kjøper parkeringskort kan parkere innenfor 
området, i samsvar med trafikkreglene og skiltforskriften. Prisen er i Sarpsborg satt til 
1100 kr. pr. år for beboere og 1600 kr. pr. år for handelsdrivende. Parkeringskortet 
varer på hverdager mellom kl. 8.00-16.00. På kvelden og i helger kan alle parkere 
gratis innenfor sonen, i samsvar med trafikkreglene og skiltforskriften 

• I alt er det utstedt 16 beboerlisenser 
• Besøkende kan parkere på oppmerkede p-plasser ved betaling av parkeringsavgift, se 

Figur 5. Parkeringsavgiftene er progressive (prisen stiger for hver time man har 
parkert), på samme nivå som andre parkeringsplasser med progressive satser i 
sentrum, og gjelder kun mandag-fredag mellom kl. 8.00 og kl. 16.00 
 

 
Figur 5: Forslag til forsøk med boligsoneparkering. Plasser er oppmerket på den sørlige siden av veien for Enggate og Kulåsgate, samt på 

den østlige siden av Sverres Gate. 

 

 

Status beboere 
 

Før 
 

36 parkerte biler 
 

Nå 
 

16 solgte lisenser 

20 biler velger enten å parkere 
på egen grunn eller utenfor 
boligsonen. Eventuelt klare seg 
med en bil mindre. 

 

Status pendlere 
 

Før 
 

74-92 parkerte biler 

 

Nå 
2 (av 14 mulige) 
* Trolig betalende 
gjester 

Bilene er flyttet utenfor sonen. 
Eventuelt flyttet over til 
buss/sykkel 
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Evaluering av forsøket 
 

Evalueringen består av data fra en spørreundersøkelse som ble utlevert til beboerne i Kulås 
Øst og en registrering av parkerte biler på de avgiftsbelagte plassene i Enggata og Sverres 
gate. 
 

Spørreundersøkelse 
 

Det er i alt utlevert 150 flyers med invitasjon til deltakelse i spørreundersøkelsen. 
Undersøkelsen var målrettet til beboerne i Kulås Øst. I alt er det kun mottatt 17 besvarelser 
samt 1 henvendelse via telefonen, hvilket gir en lav svarprosent på litt over 11 %. 
Registreringene fra 2014 viser at bare 36 biler stod parkert i sonen før arbeidstid. Hvis 
størstedelen av beboerne ikke anvendte parkeringsplassene før forsøket, kan det være en 
årsak til at undersøkelsen ikke har vakt stor interesse hos veldig mange beboere. 
 

Undersøkelsen viser at alle 17 respondenter har mulighet for å parkere en eller flere biler på 
egen grunn. Figur 6 viser at for 6 av de som har beboerkort, syntes to av dem at prisen er for 
høy, tre syntes at prisen er passelig og den siste vet ikke hva beboerkortet koster. Syv har 
svart, at de ikke har beboerkort fordi det er for dyrt, men at de heller ikke kan ha alle deres 
biler på grunnen. Enten er de ekstra bilene på en arbeidsplass mellom 
8.00-16.00 eller så holder de ikke lengre i Kulås Øst, men på den andre siden av boligsonen, 
hvor det fortsatt er gratis. 
 

 
Figur 6: Spørsmål om hva beboerne tenker om pris i forhold til om de har beboerkort eller ikke.  

 
Figur 7 viser at 10 beboere mener at tidsrommet for boligsonen er greit, mens 5 mener at 
den bør endres. 2 av de 5 som mener at den bør endres, savner livet i gaten i dagtimene. Én 
mener at det er kaos i helgen, hvor parkering er tillatt og gratis, mens en annen sier at 
tidsrommet for betaling skal endres til 9.00-14.00 på alle dager. 
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Figur 7: Spørsmål om hva beboerne syntes om tidsrommet som boligsonen gjelder for og om broken av de oppmerkede avgiftsbelagte 

parkeringsplassene på Sverresgate og Enggata. 

 
Figur 8 viser at selv om det er langt færre parkerte biler i Kulås Øst i dag, så er det ikke 
alle som syntes at det har blitt lettere å finne en P-plass. 6 personer er uenige eller svært 
uenige med at det er blitt lettere å finne en P-plass, selv om de har svart enig eller svært enig 
til at det har blitt færre parkerte biler i området. 4 av de 6 har ikke P-kort til sonen. 
 

 
Figur 8: Om beboerne har lettere for å finne parkeringsplass I forhold til om de synes det er færre parkerte biler, og om de har P-kort. 

 
Figur 9 viser at 10 beboere mener at boligsonen skal fortsette, og 10 beboere har svart at 
de er enige eller svært enige i at bomiljøet er blitt mere sikkert. 
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Figur 9: Om beboere ønsker at boligsonen skal fortsette og om de opplever at bomiljøet er mere sikkert. Flest beboere har svaret at de 

ønsker at boligsonen skal videreføres. 

 
Kommentarer fra spørreundersøkelsen 
 

• En beboer påpeker at før boligsonen ble innført, kjørte pendlere rundt i området 
for å lete efter P-plass i samme tidsrom som skoleelever var på vei til skole i 
området. Dette kunne skape farlige situasjoner da pendlerne var mere opptatt 
av å finne en p- plass enn å orientere seg etter skolebarn på sykkel. Skoleveien 
er blitt markant bedre i dette området, da nesten ingen arbeidsreisene parkerer 
der mere. 

• 3 beboere ønsker at parkeringslisensen skal være knyttet til adressen, så de kan 
bytte på hvilken bil som holder på veien, eller låne den ut til besøkende. 
Dette vil være mot boligsonens hensikt da det medfører en risiko for at beboere 
låner sin parkeringslisens ut til venner som jobber i nærheten. 

 

Telling av parkerte biler på avgiftsplassene i Kulås Øst 
 

Tirsdag d. 13 september 2016 ble det foretatt en 
registrering av parkerte biler på de oppmerkede 
parkeringsplassene i Kulås øst mellom kl. 07.00 og 
20.00. 
 
Av de 14 parkeringsplassene som finnes på Sverresgate 
og Enggata, ble det ikke på noe tidspunkt registrert flere 
enn 2 parkerte biler på de merkede plassene. 
 
Det ble ikke registrert i de øvrige gater i boligsonen, hvor 
det er ulovlig å parkere uten beboerlisens eller i Borghilds 
Gate hvor det er parkeringsforbud. 
 
 

Figur 10: Grønn farge viser at det var liten 

belegning på de avgiftsbelagte 

parkeringsplassene i boligsonen. 
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Konklusjon 
Innføring av boligsoneparkering i Kulås Øst har redusert mengden av arbeidsreiseparkering i 
området. Dette var også forventet, da størstedelen av kapasiteten er fjernet. Før innføringen 
av boligsonen, var det 106 gratis gateparkeringsplasser i dette lille området. I dag er det til- 
sammen kun 14 oppmerkede parkeringsplasser på Enggata og Sverresgate, som kan 
benyttes mot avgift. Øvrig gateparkering er tillatt for beboere med beboerkort (utenfor 
oppmerkede parkeringsplasser). 
 

Bomiljøet i Kulås Øst er derfor også forbedret, da det stort sett ikke er noen sirkulerende 
biler som hver morgen leter etter parkeringsplass. Miljøet har blitt både mere trygt og 
sikkert for skolebarn på sykkel eller til fots, som har glede av den mindre parkeringstrafikk 
som genereres i området. En del av årsaken til det bedrede bomiljøet er at Kulås Øst er et 
typisk enebolig område, hvor mange av beboerne har parkeringsplasser på egen eiendom. 
Effekten kan bli en annen såfremt man innfører boligsone i et mer tettbebygd område. 
 

Ser man isolert på dette forsøket med innføring av boligsoneparkering, er konklusjonen at 
det har hatt en god effekt for redusering av mengden av arbeidsreiseparkering innenfor 
Kulås Øst sonen. Men, da store deler av avgiftssonen i Sarpsborg sentrum er omkranset av 
gratis gateparkering, vil langt de fleste, som tidligere parkerte i Kulås øst i forbindelse med 
arbeidsreisen sin, fremdeles kjøre inn til byen i bil og parkere i sentrumsnære boligområder 
der parkering ikke er regulert. 
 

Derfor vurderes det at innføringen av boligsonen i Kulås Øst ikke har minsket antallet av 
arbeidsreiser i sentrum i nevneverdig grad, men primært har flyttet dem fra ett område til et 
annet. Innføringen av boligsonen viser derfor at den har virket etter hensikten lokalt, men 
om man ønsker å minske antallet arbeidsreiser i Sarpsborg, kreves en større utbredelse av 
boligsoner rundt om avgiftssonen. 
 

For å få et bedre bilde av en samlet effekt av boligsoner, bør det innføres forsøk i flere 
delområder så gratis parkering tett på sentrum ikke er et alternativ. Her bør det 
gjennomføres grundige registreringer av antallet parkerte biler i boligsonene og i de 
nærmeste gatene nær boligsonene, før arbeidstid, i arbeidstiden og på kveldstid. 
Registreringene utføres før og etter innføringen av boligsonene. 
 

Basert på besvarelsene i spørreundersøkelsen, er det delte meninger om ordningen. 
Utilfredsheten handler mest om prisen på beboerlisensen (og at den ikke er gratis) og 
hvorvidt den er knyttet til adressen eller en bestemt bil. Bemerk at det var få beboere som 
valgte å svare på undersøkelsen. Svarene gir derfor en indikasjon av beboernes holdninger, 
men er ikke nødvendigvis representative. 
 

De tilfredse beboerne peker på forbedret bomiljø med mindre støy og færre biler, det er enklere 
å finne en parkeringsplass, samtidig som det også er enklere å måke snø. Størstedelen er enige i 
at boligsonen bør videreføres. 
 

Vurdering 
Boligsoneparkering er et virkemiddel som gir en god lokal effekt på et bedre og tryggere 
miljø i den sonen det innføres i. For at boligsoneparkering skal ha en effekt på færre 
arbeidsrelaterte parkeringer i Sarpsborg sentrum, krever det at ordninger innføres i flere 
områder. Det er viktig at det da ikke finnes gratis parkering tett på den mest sentrale delen av 
sentrum. 
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Det er vurdert at prisen for boligsoneparkering ikke er for høy, som noen få beboere har 
vurdert. 1.100 kr. pr. år svarer til at det koster ca. 3 kr. for å parkere en hel dag, som vurderes 
å være lavt. I Fredrikstad er prisen for boligsoneparkering 1.200 kr. pr år. De to satser kan i 
fremtiden med fordel gjøres like, så prinsippene for en felles parkeringspolitikk fremstår 
enklere. 
 

Tidsrommet for boligsoneparkeringen følger i dag den øvrige tidsregulering som er gjeldende 
for parkeringsplasser med progressive satser. Det anbefales at tidsrommet som utgangspunkt 
følger gjeldende regulering, men at det er mulighet for å utvide tidsrommet ved behov. 
Boligsoner i mere tettbebygde områder kan særlig få bruk for utvidet tidsrom for 
boligsoneparkering. 
 

Enkelte beboere ønsker at p-tillatelsen skal knyttes til adressen istedenfor til én bestemt bil. 
Dette vurderes ikke som hensiktsmessig, da det medfører en risiko for at beboere låner kartet 
sit ut til arbeidsreisende eller næringsdrivende i området. Risikoen blir særlig aktuell i tettere 
bebygd boligsoneområder. 
 

Enkelte beboere i avgiftssonen har ønsket at det blir mulig for dem å kjøpe beboerlisens, på 
samme linje som i boligsonen. Dette er ikke aktuelt i dag, da boligområdene i avgiftssonen 
ligger tett på avgiftsfri parkering, men det vil bli en aktuell problemstilling i fremtiden, såfremt 
boligsoneordningen utvides til resten av boligområdene i sentrum. Ved utvidelse av 
boligsoneordningen blir det derfor viktig å kartlegge hvor stort behovet for beboerparkering er. 
 
Isolert sett har boligsonen i Kulås Øst ikke en positiv effekt på målet om nullvekst. Slik 
flytter sonen bare de arbeidsreisende til andre steder i nærheten. Til gjengjeld er det vurdert 
at boligsonen i kombinasjon med flere omkringliggende boligsoner kan ha en god effekt på 
målet om nullvekst. Jo vanskeligere det blir for de arbeidsreisende å parkere sentralt, dess 
større er sannsynligheten for at parkeringen flyttes utenfor sentrum.  
 
Når arbeidsreisende parkerer utenfor sentrum blir det mer plass til de øvrige besøkende i 
sentrum. Dette kan også gjelde i boligsonene hvor det kan etableres enkelte 
betalingsplasser, som samtidig har tidsbegrensning. Derfor vil flere sammenhengende 
boligsoner gi bedre vilkår for de handlende.  
 
På bakgrunn av dette vurderes boligsoner til å være er et viktig tiltak framover, og at tiltaket 
bør videreføres. 
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EVALUERING AV GRATIS PARKERING PÅ LANGTIDSPLASSER I 
SARPSBORG 
 

 

Bakgrunn 
 

I oktober 2015, vedtok Fredrikstad kommune å innføre en ny parkeringsforvaltning, hvor de 
blant annet innførte en forsøksordning med gratis parkering i 4 parkeringshus på hverdager 
etter kl. 14 og på lørdager etter kl. 09. 
 

I Sarpsborg har handelsforeningen og enkelte næringsdrivende etterfølgende etterspurt en 
lignende ordning med flere muligheter for gratis parkering på kommunale p-plasser. Formålet 
var å gjøre sentrum mer attraktivt for især handlende, og samtidig redusere 
konkurransevridninger med eksterne kjøpesentre og andre handelssentrum. 
 

Det ble besluttet at forsøksordningen skulle omfatte kommunens ca. 200 
langtidsparkeringsplasser i sentrum. Det er ønsket å undersøke om en tidsbegrenset periode 
med gratis parkering på disse plassene bidrar til flere handlende i sentrum. 
 

Prøveordningen 
 

Fra 1. januar 2016 ble det innført gratis parkering på kommunale langtidsplasser etter kl. 
14:00 på hverdager og etter kl. 12:00 på lørdager. 
 

Forsøket kan ses som en parallell til Fredrikstads ordning med gratis parkering i 
parkeringshusene. På lørdager har Fredrikstad gratis parkering etter kl. 09:00 i 
parkeringshusene, men det ble vurdert at en tilsvarende ordning for de aktuelle 
langtidsplassene i Sarpsborg, med stor sannsynlighet, vil gjøre at plassene blir belagt av a 
rbeidsreisende, og at det dermed vil være liten sirkulasjon på dem. 
 
Kommunen forvalter de ca. 200 avgiftsbelagte langtidsplasser som er med i forsøksordningen, 
se kartet på Figur 11, på neste side. 
 

Forventet effekt 
 

Hensikten med å innføre en prøveordning med gratis parkering på langtidsplasser etter kl. 
14:00 på hverdager og etter kl. 12:00 på lørdager var å teste ut om det fører til at flere 
benytter sentrum til handel og aktivitet. 
 

Det har vært en nasjonal trend de senere årene, at sentrum og sentrumsbutikker taper mot 
eksterne kjøpesentre. Det kan være flere årsaker til dette, men gratis og rikelig parkering ved 
kjøpesentrene blir ofte trukket fram i offentlige diskusjoner. 
 

Hensikten med å tilby gratis parkering etter kl. 14:00 på hverdager og etter kl. 12:00 på 
lørdager er altså å redusere konkurransevridningen mellom eksterne kjøpesentre og sentrum. 
Ordningen kan også bidra til positiv oppmerksomhet rundt sentrum, noe som i seg selv kan 
ha en positiv effekt. 
 

Langtidsplasser er i utgangspunktet et tilbud til folk som skal stå parkert i flere timer eller en 
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hel dag, som for eksempel arbeidstakere i sentrum. Folk som ønsker å parkere en hel dag vil 
allerede stå parkert kl. 14:00. Å innføre gratis parkering fra dette tidspunktet vil altså ikke 
føre til at parkeringstilbudet for disse trafikantene endres. 
 

Det er et mål for transportutviklingen i Nedre Glomma at personbiltrafikken ikke skal øke og 
parkeringspolitikken er et nødvendig element for å nå dette. Den skal bidra til å redusere 
bilbruk til og fra jobb samtidig som sentrumsområdenes konkurranseevne skal styrkes. 
 

Ved å gjøre parkering gratis i enkelte tidsrom, kan det bidra til å favorisere bil framfor andre 
transportmidler, men det kan samtidig ha en positiv effekt overfor flere handlene i sentrum. 
For å nå bypakkens målsetninger om nullvekst i personbiltrafikken vil det være nødvendig å 
ha fokus på arbeidsreiser, som utgjør den dominerende andelen av reiser med bil. Vurdering 
av parkeringsrestriktive tiltak for arbeidsreiser vil inngå i det videre arbeidet med felles 
parkeringspolitikk for Nedre Glomma. 
 

 
Figur 11 Kartet viser plasseringen av de 4 områdene som inngår i evalueringen av prøveordningen. Gateparkeringen langs hele Vollgate og 

på plassen som er plassert mellom Vollgate, Pellygate og RV. 109 er også omfattet av prøveordningen, men inngår ikke i evalueringen. 
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Evaluering av forsøket 
 

I en spørreundersøkelse som omhandlet parkering i Sarpsborg sentrum, har 60 % svart at de 
ikke vet at det er billigere å parkere ved Pizza-3 plassen enn ved kirken. Det tyder på at det 
er potensial for å formidle forsøket til langt flere brukere. 
 

 

 
Figur 12. Viten om billig langtidsparkering. Spørgsmål ”Visste du at det er billigere å parkere en hel dag på Pizza 3-plassen enn ved kirken? 

 
Tilsvarende er det, som vist på Figur 14, knapt hver 5., som benytter seg av tilbudet i dag. 
Figur 13 viser at litt flere vil benytte seg av tilbudet i framtida, mer enn hver 3. er i tvil om 
de vil benytte seg av tilbudet. 
 

              

I en spørreundersøkelse blant handels- og næringsstanden i Sarpsborg Sentrum svarer 50% 
at det er behov for flere langtidsparkeringsplasser i sentrum, og 87% svarer at det er behov 
for flere parkeringsplasser til ansatte i sentrum. 

Figur 14: Nåværende bruk av billigere plasser på Pizza 3-

plassen. Spørgsmål ”Benytter du deg av dette tilbudet i dag? 

Figur 13: Fremtidig bruk av billigere plasser på Pizza 3-plassen. 

Spørgsmål ”Vil du benytte deg av dette tilbudet i framtida? 
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Belegningsregistrering  
Da det i den gratis perioden, etter kl. 14 på hverdager og etter kl. 12 på lørdager, ikke blir 
kjøpt parkeringsbilletter, har det ikke vært mulig å beregne hvorvidt ordningen medfører 
flere parkerte biler. 
 
Ved Kirkegården og St. Marie gate 

Ved kirkegården og ved St. Marie gate er det til sammen 40 parke-
ringsplasser. En registrering av belegningsgraden på disse plassene vi-
ser at det ved maks belastning fremdeles er 16-20 ledige parke-
ringsplasser. 
 

Ut fra registreringen ses en tydelig økning i antallet parkerte biler 
omkring det tidspunkt hvor den gratis parkeringen starter.  Grafene 
under viser utviklingen av belegnings-graden (i prosent), fordelt på en 
hverdag (rød) og en lørdag (blå). 
 

Økningen i antallet parkerte biler starter tidligere lørdag, da den gratis 
perioden starter allerede kl. 12 og ikke kl. 14 som på hverdager 

 
Figur 15: Ved kirkegården – belegning i prosent. 

 
Figur 16: St. Marie gate – belegning i present. 
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Ved bussterminalen 
 
Ved bussterminalen er det 38 parkeringsplasser. En registrering 
av belegningsgraden på disse plassene viser at det på lørdager 
kan være vanskelig å finne ledige parkeringsplasser. 
 

Ut fra registreringen ses en tydelig økning i antallet parkerte 
biler omkring det tidsrom hvor den gratis parkeringen starter. 
De to  grafene  under viser utviklingen av belegningsgraden (i 
prosent), fordelt på en hverdag (rød) og en lørdag (blå). 
 

Økningen i antallet parkerte biler starter tidligere lørdag, da den 
gratis perioden starter allerede kl. 12 og ikke kl. 14 som på 
hverdagene. Den registrerte hverdag har det vært et dykk i 
antallet parkerte biler rett før den gratis perioden starter. 
 

 

 
Figur 17: Ved bussterminalen – belgning i prosent 
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Bak rådhuset 
Bak rådhuset er det til sammen 23 parkeringsplasser. En 
registrering av belegningsgraden på disse plassene viser at 
det ved maks belastning er flere parkerte biler enn det er 
parkeringsplasser. 
 

Ut fra registreringen ser det ut til at parkeringsplassen på 
morgenen blir brukt av besøkende med ærend på rådhuset 
eller andre steder i nærheten (korttid). De to grafene under 
viser utviklingen av belegningsgraden (i prosent), fordelt på 
en hverdag (rød) og en lørdag (blå). 
 

På lørdagen er det mere tydelig at plassen blir brukt av 
handlende i sentrum. Antallet parkerte biler øker betraktelig 
fra ca. 1 time før den gratis periode trer i kraft. 

 
 

 
Figur 18: Bak rådhuset – belegning i prosent 
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Pizza-3 plassen 
 
Ved Pizza-3 plassen er det til sammen 116 parkerings-
plasser.  En registrering av belegningsgraden på disse plas-
sene viser at det ved maks belastning fremdeles er 67-45 
ledige parkeringsplasser. 
 

De to grafene under viser utviklingen av belegningsgraden 
(i prosent), fordelt på en hverdag (rød) og en lørdag (blå). 
Ut fra registreringen ses det på hverdager ikke en 
sammenheng mellom antallet parkerte biler og den gratis 
parkering kl. 14. Lørdagen viser en jevn økning i parkerte 
biler fra butikkenes åpningstid. 
 

 
 

 
Figur 19: Pizza 3-plassen – belegning i present. 
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Vurdering 
 

Hensikten med prøveordningen har både vært å få flere folk til sentrum, og å få mer handel 
og aktivitet i sentrum. 
 

Disse to indikatorene har vist seg vanskelige å måle på. 
 

Samtaler med handels- og næringsstanden i Sarpsborg tyder på at omsetningen har vært 
gradvis fallende over lengre tid. Det har ikke vært mulig å få omsetningstall og derfor er det 
ikke mulig å vite sikkert, om det har vært en endring i siden tiltaket ble innført. 
 

Belegningsregistreringen viser at det generelt skjer en økning i antallet parkerte biler på 
parkeringsplassene omkring det tidspunkt hvor det blir gratis. Det kan både bety at det er 
flere som parkerer i sentrum, men det kan også bety at de parkerte biler er flyttet fra 
betalingsparkering til den gratis parkeringen. 
 

Til tross for at det er vanskelig å konkludere på hvor stor direkte innvirkning 
forsøksordningen har hatt på antall besøkende og på handelen i sentrum, vurderes det at 
forsøket bør videreføres. 
 

Erfaringene fra Fredrikstad viser at ordningen med gratis parkering i p-hus har bidratt til en 
betydelig økning i antallet parkerte biler i p-husene. 
 

I Sarpsborg bør det på sikt arbeides med å få flere av parkeringsplassene vekk fra overflaten 
og inn i p-hus eller kjellere. Da er tidsbegrenset gratis parkering i f.eks. p-hus en god 
fremgangsmåte til å få flere til å parkere bilen vekk fra overflaten. 
 

Samtidig bør det gjøres en innsats for å opplyse handlende i sentrum om muligheten for å 
parkere gratis i visse tidsrom og samtidig gjøre det tydelig hvor disse plassene befinner seg. 
Dette kan gjøres både ved hjelp av informasjons- og opplysningskampanjer og ved hjelp av 
bedre parkeringshenvisning. 
 
Gratis parkering på utvalgte plasser vurderes til å ikke ha en positiv effekt på målet om 
nullvekst. På den annen side vurderes tiltaket til å kunne ha en positiv effekt på vilkårene 
for handel i sentrum. Den direkte effekten er at de besøkende opplever at det er gratis å 
parkere i P-husene. På lengre sikt kan det dessuten oppnås en ytterligere effekt fordi mere 
effektiv bruk av store P-plasser frigir plass i sentrum til å omdanne overflateparkering og 
gateparkering til etmer bymessige formål.  
 
På bakgrunn av dette vurderes gratis parkering i utvalgte tidsrom til å bidra positivt, og at 
man bør videreføre tiltaket i Sarpsborg. 
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EVALUERING I FREDRIKSTAD 
 

Gratis parkering i p-hus på hverdager etter kl. 14 og etter kl. 09 på lørdager 
Hovedformålet med de nye parkeringsbestemmelsene som ble innført i Fredrikstad, var å øke 
tilgjengeligheten til parkeringsplasser i den indre delen av sentrum for handlene og andre 
besøkende, samt å redusere letetrafikk og fjerne muligheten for heldagsparkering på de 
sentrale gatene. 
 

Ved å innføre tre ulike parkeringssoner, med ulik tidsregulering og prising ble det lagt opp til 
at de mest sentrale plassene i Fredrikstad skulle fungere som et tilbud til handlende og andre 
besøkende med ærender som varer mindre enn to timer. 
 

Det var også et ønske at langtidsparkering skal foregå i periferien, utenfor den sentrale 
sentrumssonen. Dette er også forankret i et ønske om å prioritere fotgjengere og syklister i 
sentrumssonen. 
 

I et forsøk på å få langtidsparkeringen vekk fra gatebildet og inn i p-hus, ble det innført en 
ordning hvor 4 p-hus i Fredrikstad gjøres gratis på hverdager etter kl. 14 og etter kl. 09 på 
lørdager. 
 

Ordningen 
 
Den 1. januar 2016 ble det innført gratis parkering i følgende P-hus, etter kl. 14 på hverdager 
og etter kl. 9 på lørdager: 

• Stadion 
• St. Hansfjellet 
• Apenesfjellet 
• Torvbyen 

 

Parkeringsavdelingen har fått bevilget omkring 1 million kroner til markedsføring, for å 
opplyse byens parkerende gjester om det nye parkeringssystemet. 
 

                 
Figur 20: Den nye parkeringsforvaltning utarbeidet og formidlet informasjonsbrosjyrer til byens besøkende. 
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Spørreundersøkelse 
 

Det er i september blitt utført en spørreundersøkelse blant innbyggere i Fredrikstad vdr. 
transport- og parkeringsvaner. I denne undersøkelsen svarer 94% (av 134 respondenter) at 
de kjenner til muligheten for å parkere gratis i parkeringshusene etter kl. 14 på hverdager og 
kl. 9 på lørdager. 
 

 
Figur 21 Flertallet av respondenterne kjenner til ordningen I parkeringhusene. 

To av tre svarer at de allerede benytter seg av tilbudet i dag, mens tre av fire sier at de vil 
benytte seg av tilbudet i fremtiden. 
 
 

 
 
Undersøkelsen resulterte også i kommentarer fra engasjerte innbyggere. Generelt er 
kommentarene negativt vinklet, og kommer i stor grad fra den delen av befolkningen som 
ikke benytter tilbudet i dag. Flertallet av de som benytter ordningen har valgt å ikke 
kommentere, som kan tolkes som at de er fornøyde med ordningen. 
 

En del av kommentarene handler i mindre grad om selve ordningen i parkeringshusene, men 
er hovedsakelig rettet mot gateparkeringsplassene. Enkelte mener disse er for dyre og at det 
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ikke er nok av dem. F.eks.: 
 

«Om dere fortsetter å ta så høye timespriser ødelegger dere for næringen i Fredrikstad og 
Torvbyen, så lenge det er gratis i Østfoldhallen» 
 

«Alt for lite plasser der jeg leverer iallfall. Blir langt og noen ganger vanskelig å komme 
frem. Mye trange steder» 
 

«Ønsker gratis parkering med kort gangavstand for oss som jobber i sentrum» 
 

En lignende spørreundersøkelse ble også utført blant representanter fra handels- og 
næringsstanden i Fredrikstad. Her var kommentarene noe forskjellige fra innbyggernes 
kommentarer, og med større sprik i tilbakemeldingene. F.eks.: 
 

«Gratis parkering i husene er perfekt, håper den ordningen vil fortsette» 
 

«Veldig bra med gratis parkering fra kl. 14 i parkeringshusene» 
 

«Stor nedgang i omsetning etter nye parkeringsregler. Savner korttidsparkering i sentrum. 
Alt for dyrt. Tilgjengelighet er svært viktig for kunden» 
 

«Vi som jobber i sentrum burde ha gratis parkering, slik at vi slipper å betale for å gå på 
jobb» 
 

Møte med handel- næring- og restaurasjonsbransjen 
 

Den 28. september ble det avholdt et møte hvor konsulenten, Fredrikstad kommune og 
parkeringsavdelingen, inviterte representanter for handel- og næringsdrivende og 
restaurasjonsbransjen til dialog. 
 

• Det er ingen konkrete tall for salg i sentrum, og det er derfor ikke mulig å vurdere 
utviklingen med sikkerhet. De næringsdrivende er imidlertid positive til utviklingen. For 
eksempel har en næringsdrivende fra kjøpesenteret i Torvbyen rapportert at han hadde 
stor vekst i kundemassen på lørdager etter at ordningen med gratis plasser i P-hus ble 
innført. 

• Flere butikker opplever at kundene ikke vet at de f.eks. kan langtidsparkere gratis i P- 
hus om lørdagen. Informasjon og formidling er derfor viktig. 
 

• Næringsstanden og serveringsbransjen ønsker at det blir gratis å parkere i p-husene på 
søndag, mot dagens 10 kr. pr time. De ønsker å trekke besøkende til sentrum også 
utenfor butikkenes åpningstider. 

 

Antall besøkende 
 

Parkeringsavdelingen i Fredrikstad har opplyst at det har vært en betydelig stigning i antallet 
besøkende i de lukkede parkeringsanlegg før og etter forsøket ble innført. Det skal opplyses 
at antall parkerte biler i Figur 22 ikke inneholder abonnementskunder. 
 

Ved å sammenligne gjennomsnittet av mars og mai måned før forsøket med de samme to 
månedene etter forsøket ble innført, ses en stigning i belegg på over 90%. Gjennomsnittlig 
antall besøkende pr. måned økte fra ca. 5.200 til ca. 10.000 fra 2015 til 2016. 
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Figur 22: Grafen viser en betydelig stigning I antallet parkerte biler i de lukkede parkeringsanlegg I Fredrikstad før og etter forsøksordningen 

ble innført 

Kartleggingen viser ikke om stigningen skyldes nye kunder eller overflytting fra 
gateparkering til parkeringshus. Kartleggingen viser heller ikke hvor stor del av de parkerte 
biler som er besøkende i sentrum eller som er ansatte. 
 
Under alle omstendigheter er det godt for gatemiljø og byliv å flytte flest mulig parkerte biler 
inn i parkeringshusene. 
 

Vurdering 
 

Ordningen med gratis parkering etter kl. 14 på hverdager og etter kl. 9 på lørdager har blitt 
godt mottatt i Fredrikstad. Samtidig med spørreundersøkelsen i Fredrikstad, ble det også 
utført en tilsvarende undersøkelse for beboere i Sarpsborg. I Sarpsborg svarte mindre enn 
3% at de handler minst én gang i uka i Fredrikstad, hvilket kan tyde på at ordningen med 
gratis p-hus i Fredrikstad ikke trekker kunder fra Sarpsborg til Fredrikstad. 
 

Da ordningen ikke medfører betydelig konkurransevridning mellom de to byene Sarpsborg 
og Fredrikstad, vurderes det å være en god ordning som bør videreføres da både beboere og 
handels- og næringsstanden er tilfredse med ordningen. 
 

Ordningen har gjort det mulig for Fredrikstad å innføre strengere reguleringer på 
gateparkeringsplassene i sentrum som støtter opp om et bedre bymiljø og medfører mindre 
arbeidsrelatert langtidsparkering i byen. 
 
Gratis parkering i P-hus vurderes til å ikke ha en positiv effekt på målet om nullvekst. På den 
annen side vurderes tiltaket til å kunne ha en positiv effekt på vilkårene for handel i 
sentrum. Den direkte effekten er at de besøkende opplever at det er gratis å parkere i P-
husene. På lengre sikt kan det dessuten oppnås en ytterligere effekt fordi mere effektiv bruk 
av store P-plasser frigir plass i sentrum til å omdanne overflateparkering og gateparkering til 
etmer bymessige formål. 
 
På bakgrunn av dette vurderes gratis parkering i utvalgte tidsrom til å bidra positivt, og at 
man bør videreføre tiltaket i Fredrikstad.  
 


