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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Ingen. 

Saksopplysninger 

Kommunestyret gjorde den 9.3.2016 følgende vedtak:  

 
 «….Kommunestyret ber rådmannen utrede framtidig behov for parkering i og i umiddelbar 

 nærhet av Oppdal sentrum.  Disse momentene skal belyses særskilt: 

 

 Analyse av kapasitetsbehov i et 10-20års perspektiv 

 Behov for flateparkering i sentrum 

 Behov og muligheter for innendørs parkeringsløsninger under bakken og i parkeringshus 

 Muligheter for finansiering av framtidige parkeringsløsninger 
 

 Utredningen legges fram for kommunestyret seinest i september 2016.» 
 

På bakgrunn av dette vedtaket, ble det utarbeidet en parkeringsutredning, som ble lagt fram for 
Kommunestyret den 14.9.16. Kommunestyret fattet da følgende vedtak:  
 

Framtidige parkeringsløsninger i Oppdal sentrum skal ivareta flere behov. Det skal finnes 
sentrale parkeringsplasser for besøkende, handlende og brukere av tjenester i Oppdal sentrum, 

og det skal finnes parkeringsplasser i nærhet til sentrum for arbeidstakere og andre som har 
behov for å stå parkert over lengre tid. Videre skal det være mulig for bobiler og turistbusser å 
finne tilrettelagte parkeringsplasser i nærhet til sentrum.  

 
For at de ulike behovene skal ses i sammenheng, ber kommunestyret rådmannen om følgende:  

 



1. Utarbeide et forslag til parkeringsordning med avgiftsparkering/tidsbegrensning for de mest 

sentrale parkeringsplassene i sentrum. Bygningsrådet involveres underveis i prosessen, slik 

at forslaget har politisk forankring før det legges fram for kommunestyret.  

2. Utarbeide konkret forslag til hvilke områder som skal ivareta behovene for gratis 

langtidsparkering (f.eks. en arbeidsdag).  

3. Utarbeide konkret forslag til sentrumsnær dagparkering for bobiler, biler med campingvogn 

og turistbusser inkludert fasiliteter for strøm og tømming.   

4. Utarbeide et forslag til sykkelparkering som er dimensjonert for framtidig behov for 

parkering av transportsykler og elsykler, samt vanlige sykler.  

5. Utrede framtidig behov for parkeringshus og/eller parkering under bakken. 

6. Utarbeide forslag til finansiering av parkeringsløsningene 

 

Forslag til ny parkeringsordning sendes på høring underveis i prosessen, slik at ulike 

interessegrupper kan uttale seg.  

Kommunestyret ber om at forslagene legges fram for kommunestyret seinest juni 2017. 
 

Kommunestyret ber videre om at rådmannen vurderer behovet for at en helhetlig plan for 
parkeringsløsninger i og i nærhet til Oppdal sentrum innarbeides i vår kommuneplan i 

forbindelse med igangsetting av planprosessen for neste periode. 
 
Om rapporten  

Rapporten er hovedsakelig strukturert ut fra de seks punktene i det politiske vedtaket. Når det 
gjelder konkrete forslag til løsninger (avgiftsparkering, tidsbegrensning og langtidsparkering), er 

dette behandlet i kapittel 7 og 8.  
 
Utredningsarbeidet er avgrenset til det samme geografiske området som det som er definert for 

den første parkeringsutredninga, som ble lagt fram for kommunestyret i september 2016.  

 

  
Kartutsnitt: geografisk avgrensning av utredningsarbeidet.  



Arbeidsgruppa for utredningsarbeidet har bestått av: 

 Thorleif Jacobsen, Tekniske tjenester, leder 

 Stine Mari Måren Elverhøi, Plan og forvaltning 

 Leif Conradi Skorem, Plankontoret, sekretær 

 

Vurdering 

Totalt sett kan det se ut som at tidsbegrensning i større grad enn avgiftsparkering løser de problemene 

man opplever med parkering i Oppdal sentrum slik situasjonen er i dag. Hovedformålet med å innføre 

parkeringsregulering er, slik arbeidsgruppa ser det, å gi mer ryddige parkeringsforhold i sentrum og å 

gjøre de sentrale plassene som finnes mer tilgjengelige for kunder og brukere av handels- og 

servicetilbudet i sentrum.  

 

Arbeidsgruppa ser det ikke som hensiktsmessig å gå rett på en løsning med avgiftsbelegging av 

parkeringstilbudet i Oppdal sentrum, og mener at dette kan gi større negative enn positive virkninger. 

Avgiftsparkering kan både gi konkurransevridning mellom aktører innenfor og utenfor parkeringssonen, 

samt svekke Oppdals posisjon som handelssted for et større omland.  

 

Ei løsning med tidsbegrensning innenfor den mest sentrale delen av sentrum vil gi mindre 

heldagsparkering på attraktive parkeringsplasser, noe som gjør at disse plassene kan benyttes av kunder 

og brukere og generelt bidra til bedre sirkulasjon på parkeringsplassene som blir underlagt slik 

regulering.  

 

Ut fra parkeringstilbudet som finnes i Oppdal sentrum, ser ikke arbeidsgruppa et konkret behov for 

parkeringshus i sentrum for å gi tilfredsstillende kapasitet. Tilrettelegging for parkering under bakken 

kan likevel bidra til å frigjøre arealer til utbygging/fortetting av sentrum.  

 
I tråd med kommunestyrets vedtak legges utredningen fram for behandling i Bygningsrådet med tanke 
på utlegging til offentlig ettersyn. 

Etter at merknadsfristen er utløpt, foreslås det at utredningen legges fram for 2. gangs behandling av 
Bygningsrådet og deretter sluttbehandling av Kommunestyret. 

 

Rådmannens tilråding 

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen. 
 

Bygningsrådet vedtar å sende forslag til «Oppdal sentrum – parkeringsutredning II» på høring, og å 

legge forslaget ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist mandag 20. februar 2017.  

 
 
 

 
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 30.01.2017  

 



Behandling 

 

Vedtak 

 
Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 
 

Vedtaket blir som følger: 

 

Bygningsrådet vedtar å sende forslag til «Oppdal sentrum – parkeringsutredning II» på høring, og å 
legge forslaget ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist mandag 20. februar 2017.  

 
 
 


