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Parkeringsstrategi Bærum

Orientering av arbeidet/prosessen

Kort om kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet





Hvorfor arbeid med parkeringsstrategi?

Bærum kommune har i vedtatt Klimastrategi 2030(28.2.2018)  definert følgende mål:  

• Bærum skal være et lavutslippssamfunn innen 2050 og innen 2030 skal 

klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent.  I 2025 skal 30 prosent av 

personbilene i Bærum være utslippsfrie  

• Andelen personreiser med kollektivtransport, sykkel og gange skal være 60 prosent 

innen 2025 

En definert strategi for å nå dette målet er å utforme en parkeringsstrategi som 

bidrar til redusert klimagassutslipp.  

Bærum kommune har i vedtatt Klimastrategi 2030(28.2.2018)  definert følgende mål:  
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Konseptvalgutredning - metodikk

Behov, føringer, 
rammebetingelser

Konseptutvikling Alternativanalyse Forslag til strategi

Kunnskapsgrunnlag
• Overordnede mål
• Situasjonsbeskrivelse
• Intervju med sentrale 

aktører

Medvirkning
• Berørte aktører
• Kartlegge behov
• Forslag til tiltak
• Definere mål

Konseptutvikling
• 3-4 konsepter
• Kostnadsvurdering
• Effektene av ulik 

virkemiddelbruk

Strategi
• Medvirkning
• Høring



Medvirkning for å  avdekke behov og mål

Avdekke behov og mål

• Workshop

• Særmøter:  vel, handikapforbund, 

skolesektor/barnehage/ helsesektor, representanter 

for syklister, Ruter/Sporveien/Bane Nor om 

innfartsparkering, offentlig aktører

• Intervju med representanter for utbyggere, 

handelsnæring
Parkerings-

strategi

Behov

Mål



Mange mål og planer



Kunnskapsgrunnlag
Befolkning og arbeidsplasser

Reiser og reisemiddelfordeling

Parkeringsmulighetene påvirker hvordan vi reiser

Dagens parkeringsplasser for bil

Dagens parkeringsplasser for sykler

Innfartsparkering

Parkering ,handel og byliv

Parkeringsnormer i Bærum kommune

Frikjøpsordningen

Bildeling og parkering

Klimagassutslipp og elektrifisering



Fortsatt befolkningsvekst, og den skal være konsentrert
• Arbeidsplassene ligger konsentrert
• Boligene mer spredt
• Stor utpendling og stor innpendling
• 1800 flere innbyggere årlig mot 2040. 



Klimagassutslipp
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Veitrafikk Øvrige utslipp

Alle utslipp innen Bærums grenser Utslipp fra transport i Bærum

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=41&sector=-2



Bilen står sterkt i Bærum
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• Geografi, 
omgivelser og 
topografi påvirker 
hvor og hvordan vi 
reiser

• Transporttilbudets 
utforming har 
betydelig effekt

• Priser, 
tilgjengelighet, 
bekvemmelighet

• Befolknings- og 
inntektsvekst 





Parkeringsmulighetene påvirker hvordan vi reiser

Bilandel (prosent) 
på arbeidsreisen 
påvirkes etter 
parkeringstilgang 
på arbeidsplassen 
i norske 
bykommuner



Enkelt å ta bilen til jobb i Bærum

Andel med mulighet til å parkere hos arbeidsgiver 

Kilde: RVU 2018

Plasser eid av 
arbeidsgiver (private og 
offentlige) som også 
bestemmer 
parkeringsvilkår

Ingen direkte kommunal 
styringsmulighet 
(bortsett fra kommunens 
egne arbeidsplasser)



Allment tilgjengelige parkeringsplasser etter formål



Sykkelparkeringsplasser – store variasjoner



Innfartsparkeringen er populær, men…
Innfartsparkeringen blir full

Av folk som ikke «trenger» 

kjøre bil?

Bane NOR har innført avgift, 

ikke avgift langs t-banen.

Prising reduserer etterspørselen

Øker påliteligheten (sikker på å 

få ledig plass)



Veien videre
Utarbeide forslag til mål

Utarbeide konsepter i forhold til måloppnåelse

→ Parkeringsstrategi

Bildet fra Sandvika vel


