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Bakgrunn for arbeidet 

 
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.  
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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 hovedsaklig 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   
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1. Parkeringsordning - mulige former for regulering 

 

1.1. Avgiftsparkering 

 

I følge Parkeringsforskriften kan det innføres parkeringsavgift på både offentlige og private 

parkeringsplasser. Det offentlige kan likevel ikke kreve at private plasser blir avgiftsbelagt. 

Parkeringsavgift kan innføres både for enkeltplasser og innenfor en større del av et tettsted.  

 

Formål  

• Bidra til økt sirkulasjon på parkeringsplassene og øke parkeringstilgjengelighet 

• Redusere bilbruk 

• Avgift er et effektivt virkemiddel for å regulere bruken av et begrenset gode 

• Innhente kommunale inntekter 

  (Kilde: Transportøkonomisk institutt) 
 

Kostnader 

Håndheving og kontroll av at betaling skjer er en forutsetning for at en ordning med 
parkeringsavgift skal fungere. Håndhevingen kan bli selvfinansierende gjennom bruk av gebyr 
og tilleggsavgift for parkering som er i tråd med trafikkregler og forskrifter.  
 
Opparbeiding av parkeringsplasser utgjør ofte en betydelig andel av kostnadene ved 
innføring av avgiftsparkering. I Oppdal sentrum er det derimot ikke knapphet på 
parkeringsplasser pr. dags dato (jf. vurderinger i den første parkeringsutredninga), og denne 
utredninga tar derfor ikke for seg kostnader knyttet til opparbeidelse av flere 
parkeringsplasser. Aktuelle kostnader ved innføring av avgiftsparkering knytter seg derfor til 
innkrevings- og håndhevingskostnader, samt skilting og annen tilrettelegging. 
 
 Innkreving av parkeringsavgift har tradisjonelt skjedd ved hjelp av parkometer og automater, 
men i nyere tid har en økende andel av parkeringsavgiftene som kreves inn blitt betalt 
gjennom bruk av parkeringsapper. Enkelte kommuner/parkeringsselskap har utviklet egne 
apper, mens andre benytter EasyPark.  
 
Easypark opplyser at det er sluttkunden som betaler for betaling gjennom appen, enten ved 
et påslag på prisen for parkering eller som et månedsabonnement for tjenesten. For 
kommune eller kommunalt eid parkeringsselskap vil det være en lav kommisjon på maks. 2,5 
%. Denne er avhengig av volum, og tilsvarer omtrent Easyparks selvkost for å behandle 
transaksjoner, ta kredittrisiko og flytte pengene.  
 
Ved innføring av parkeringsavgift må det påregnes utgifter til skiltplan, skilting, utstyr for 
innkreving, samt lønnskostnader til håndheving og kontroll. Avgiftsnivået kan tilpasses slik at 
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driftskostnadene knyttet til parkeringsordninga dekkes, men avgiftsnivået må likevel avveies 
slik at man oppnår de ønskede virkningene.  
  
Eksempel på innføring av parkeringsavgift 

Hareid sentrum har over lengre tid opplevd en presset parkeringssituasjon, spesielt når det 

gjelder parkering knyttet til ferge- og hurtigbåtkaia som ligger i sentrum. Heldags- og 

langtidsparkering for pendlere og andre på reise ble etter hvert av et omfang som gjorde at 

det gikk på bekostning av parkering for private og offentlige virksomheter i sentrum. Ut fra 

dette ble det i 2011 gjort vedtak om å utarbeide et forprosjekt for avgiftsparkering i Hareid 

sentrum. Kommunen innførte ny parkeringsordning fra 11.januar 2016, som innebærer: 

 

• Parkeringsavgift for parkering i tilknytning til ferge- og hurtigbåtkaia (ca. 180 plasser). 

Betalingssatser på times-, dags-, og ukesbasis + (halv)årskort. Betaling skjer ved bruk 

av 3 parkeringsautomater, app og ved forhåndskjøp av parkeringsbevis.  

• Tidsbegrensning på parkering på parkeringsplasser i tilknytning til forretninger i 

sentrum. I dette området kan stå maksimalt to timer, og det kan ikke betales for 

parkering ut over maksimaltida. Det er ikke krav om å bruke parkeringsskive, og det 

kontrolleres om biler er flyttet eller ikke ved å registrere ventilposisjon på ett av 

dekkene.  

• Det er brukt betydelige ressurser på opparbeidelse av parkeringsplasser i områder der 

det skulle innføres parkeringsavgift og der standarden på parkeringsplassene var 

dårlig. 

• Det er opprettet et kommunalt parkeringsselskap, som har én ansatt i 100 % stilling. 

Denne personen har både ansvar for kontroll ute og administrasjon av selskapet, og 

selskapet ser ut til å gå med overskudd det første driftsåret.  

 

Når det gjelder parkeringsplasser på privat grunn i sentrumskjernen, har Hareid parkering 

erfart at man har følgende muligheter:  

• Kommunen kjøper arealene 

• Kommunen inngår (langsiktige) leieavtaler for arealene 

• Grunneier innfører parkeringsregulering for arealet selv, og avgjør da vilkårene for 

reguleringa selv, innenfor rammene til parkeringsforskriften.  

• Grunneier velger å stå utenfor den øvrige parkeringsreguleringa 

Er parkeringsforholda i Hareid og Oppdal sammenlignbare? 

Parkeringsforholdene i Hareid skiller seg vesentlig fra Oppdal. I Hareid er det først og fremst 
parkering i sentrum i forbindelse med jobbreiser med båt som er utfordringa. 
Stasjonsområdet i Oppdal kan til en viss grad sies å ha en lignende problematikk, men 
foreløpig ikke i et problematisk omfang. Det som til en viss grad kan sammenlignes er måten 
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heldagsparkering fortrenger parkering for småærend innafor handel og service. Det er også 
interessant å se på Hareid som eksempel i og med at det er snakk om en annen 
distriktskommune som har tatt grep om parkeringssituasjonen ved å innføre regulering.  

 

1.2. Tidsbegrensning 

 

Regulering av parkeringas varighet gjør at flere får mulighet til å benytte plassene innenfor 

det tidsrommet reguleringa gjelder. Tidsbegrensning benyttes vanligvis for å sikre 

tilgjengelighet på steder med behov for besøksparkering (detaljhandel, service, omsorg 

m.v).  

 

Formål 

• Øke sirkulasjon på parkeringsplassene 

• Redusere letekjøring 

Kostnader 

 På samme måte som for avgiftsparkering, er det en forutsetning at ordninga håndheves og 
kontrolleres. Håndhevingen kan bli selvfinansierende gjennom bruk av gebyr og 
tilleggsavgift for parkering som ikke er i tråd med trafikkregler og forskrifter, noe som viser 
seg å være tilfelle i Rauma.  

 
 Forskjellen i kostnader mellom å innføre avgiftsparkering og å bare innføre tidsbegrensning 

knytter seg til utstyr for innkreving av parkeringsavgift. Utgifter til skiltplan, skilting og 
håndheving av ordninga vil være noe av det samme, mens man på den andre sida ikke vil ha 
andre inntekter av ordninga enn det som kommer fra gebyrileggelse ved overtredelser.  

 
 Som det går fram av beskrivelsen av tiltakene som er gjennomført i Hareid, er det der 

innført tidsbegrensning i sentrumskjernen uten at det er satt krav til bruk av parkeringsskive. 
Det gjennomføres da kontroll ved å registrere ventilposisjon for ett av hjulene på bilen.  

 
Easypark opplyser at deres app benyttes som digital p-skive, som et alternativ til 
tradisjonelle skiver, i flere kommuner (Porsgrunn, Elverum, og Rælingen). Den som parkerer 
starter ei gratis parkeringsøkt i appen, som deretter teller ned mot maksimaltida. Det kan 
sperres for gjentatt bruk ut over maks p-tid, og det kan legges til karantenetid for å hindre 
misbruk. Ved bruk kun som digital skive vil det ikke være noen kostnad, hverken for 
sluttkunde eller kommune.  

 
Eksempel på innføring av tidsbegrensning 

Rauma kommune innførte 1. juli 2015 ny parkeringsordning for Åndalsnes. Formålet med 

parkeringsreguleringa var å gjøre byen tilgjengelig for flest mulig, og innføring av 

korttidsparkering skulle bidra til sirkulasjon og økt tilgjengelighet.  
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Det er innført gratis parkering i inntil 3 timer ved bruk av parkeringsskive. 

Korttidsparkeringen gjelder alle offentlige parkeringsplasser innenfor skiltet parkeringssone i 

tidsrommet 08.00 - 17.00 på hverdager og 10.00 - 15.00 på lørdager. Det er også innført 

fartsgrense 30 km/t innenfor parkeringssonen. 

 

De som har behov for å parkere i mer enn tre timer kan benytte parkeringsplasser utenfor 

parkeringssonen. På Viktoria, rett utenfor parkeringssona, finnes det om lag 150 

parkeringsplasser. Disse er avgiftsfrie, og kan nyttes blant annet av de som jobber i sentrum.  

 

Kommunen har søkt og fått overført myndighet fra Vegdirektoratet til å håndheve 

parkeringsordninga. Det er ansatt en parkeringsvert i 10 % stilling som har ansvar for 

kontroll og ileggelse av eventuelle gebyr. 

 

Er parkeringsforholda i Rauma og Oppdal sammenlignbare? 

Hovedformålet med innføring av tidsbegrensning for parkering i sentrumskjernen på 

Åndalsnes, var å gjøre sentrum bedre tilgjengelig for flest mulig og å bidra til økt sirkulasjon 

på parkeringsplassene. Arbeidet med parkeringsplan er gjennomført i sammenheng med et 

større arbeid med planlegging og omforming av sentrumskjernen, som har som mål å 

utnytte sentrumsarealene bedre og å gi et triveligere sentrum.  

 

Arbeidsgruppa mener at utfordringene på Åndalsnes i større grad er sammenlignbare med 

utfordringene man har i Oppdal enn i Hareid. Jf. vurderinger i parkeringsutredning 1, er det 

ikke knapphet på parkeringsplasser i Oppdal sentrum. Flateparkering legger beslag på store 

arealer i sentrum, og en bør også i Oppdal vurdere tiltak som på sikt gir en mer effektiv bruk 

av deler av disse arealene.  

 

2. Parkeringsplasser for bobil, bil med campingvogn og busser 

 

Det er en tendens til økt trafikk av bobiler, særlig i sommersesongen. Arbeidsgruppa 

forutsetter at kommunens ansvar avgrenser seg til å legge til rette for ordinær parkering av 

bobiler, bil med campingvogn og busser. Mer omfattende tilrettelegging for overnatting i 

bobil og campingvogn, som for eksempel strømtilførsel og tømmefasiliteter, vurderes å 

være et område som kommunen ikke bør konkurrere med private aktører på. Kommunen 

kan likevel i sin kontakt med utbyggere ta opp dette som et tema i forbindelse med at 

private aktører etablerer virksomhet i sentrum er rettet mot vegfarende.  
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Når det gjelder parkering, forutsetter en at bobiler og biler med campingvogn kan benytte 

det ordinære parkeringstilbudet i sentrum. Det er likevel enkelte plasser som egner seg 

bedre enn andre ut fra beliggenhet og utforming.  

 

Plasser for bobiler og biler med campingvogn: 

• Parkeringsplass nordvest for Domus og Inge Krokanns veg (har ikke midtrabatt, slik at 

den egner seg for lange kjøretøy).  

• Langsgående parkering i Inge Krokanns veg ved Rådhuset 

• Ved pakkhuset på stasjonen. Jernbaneverket opplyser at dette kan være aktuelt, 

men at tilbudet først og fremst retter seg mot togreisende.   

 

Følgende plasser egner seg til holdeplass/oppstilling for turbusser: 

• Skysstasjonen 

• Holdeplassene for skolebusser i Russervegen (i skoleferier og ellers bortsett fra 

morgen/ettermiddag) 

• Langsgående parkeringsplasser i Inge Krokanns veg ved Rådhuset  

 

Dersom man ønsker å styre slik parkering til bestemte plasser, bør det legges vekt på skilting 

fra E6 og riksveg 70, slik at det blir lett å finne fram for besøkende som ikke er kjente i 

sentrum. Dette kan, dersom det blir aktuelt, ses i sammenheng med utarbeidelse av 

skiltplan for sentrum i forbindelse med innføring av ny parkeringsordning. 

Arrangementsparkering  

Ved større arrangementer kan det være behov for å legge til rette for parkering på arealer 
som ikke er opparbeidet til formålet, for eksempel asfalterte flater på skoleområdet samt 
ubebygde arealer som ligger i tilknytning til E6 og har god gangvegforbindelse inn til 
sentrumskjernen.  

 

3. Sykkelparkering 

 

Sammen med et godt utbygd gang- og sykkelvegnett kan tilrettelegging av sykkelparkering 

bidra til at flere sykler til og fra daglige gjøremål. Formålet med sykkelparkering er å tilby 

syklistene en plass for å parkere sykkelen på en sikker måte. Naturlige steder å etablere 

sykkelparkeringer er ved boligområder, skoler, arbeidsplasser, butikker, 

kollektivknutepunkter, parker og rekreasjonsområder, marka, offentlige institusjoner og 

sevicefunksjoner. Parkering bør lokaliseres på et oversiktlig sted med god belysning der det 

er mest mulig aktivitet, slik at sykkeltyveri i størst mulig grad forhindres.  
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Dimensjonering 

For å unngå at sykler parkeres vilkårlig, bør man tilrettelegge sykkelparkering med 

tilstrekkelig kapasitet og på en slik måte at det innbyr til bruk. Sykkelhåndboka (Statens 

vegvesen) tilrår at parkering for sykler ivaretas gjennom avsetting av areal og i 

reguleringsbestemmelser, og at antallet plasser dimensjoneres etter formål. Tabellene under 

viser anbefalt parkeringsnorm for sykler jf. sykkelhåndboka og gjeldende 

sykkelparkeringsnorm for Oppdal sentrum (bestemmelse til sentrumsplanen): 

 

 

 
Formål 

 
Grunnlag pr. 

Bolig  2 plasser pr. boenhet  
Forretning, Kontor,  1 plass pr. 100 m2 BRA 
Hotell, overnatting 0,5 plass pr. rom/leilighet 
Næring, industri og verksted 0,5 plass pr.100 m2 BRA 

 

Utforming 

Sykkelstativer skal plasseres slik at syklene ikke står for tett på hverandre, og slik at det er 

tilstrekkelig plass til å manøvrere syklene inn og ut av stativene. Følgende anbefales for et 

godt sykkelstativ:  

• være lett å bruke - tilstrekkelig avstand mellom stativer og enkel adkomst  

• ikke skade sykkelen  

• passe til de fleste typer sykler - med tanke på hjulstørrelser, hjulbredder og 

rammeutforminger  

• sikre mot tyveri - sykkelramme og for eller bakhjul må kunne låses fast i stativet  

• se innbydende ut - estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering  

• lett å renholde og vedlikeholde  

• plasseres utenfor ferdselsareal - gang- og sykkeltrafikk skal ikke hindres av parkerte 

sykler 

 

Det er også viktig å sikre sykkelen mot været, spesielt ved sentrale reisemål som skoler, 

arbeidsplasser og kollektivknutepunkter. Dette kan løses både ved å etablere sykkelparkering 

under tak og å legge slik parkering innendørs.  
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Økt bruk av elsykkel tilsier at det kan bli behov for å tilrettelegge enkelte 

sykkelparkeringsplasser med ladepunkter. Tilrettelegging for parkering av transportsykler kan 

også bidra til at slike sykler framstår som et aktuelt alternativ til bil for kortere turer selv om 

man skal ha med småbarn og/eller varer.  

Forslag til tiltak for sykkelparkering i Oppdal 

Det er i dag tilrettelagt for sykkelparkering ved Skysstasjonen, Rådhuset, Kulturhuset, 

skolene, samt i sporadiske stativer i tilknytning til forretninger i sentrum. I detaljplanen for 

opparbeidelse av sentrum er det satt av plass til sykkelstativer både i området sør for 

Møllekroa og nord for Skifer hotel.   

 

Det eksisterer ikke noe eget hovednett for sykkel i Oppdal sentrum, selv om det på mange 

strekninger er tilrettelagt for kombinert gang- og sykkeltrafikk. Det kan derfor være mest 

naturlig å ta utgangspunkt i mye besøkte steder i sentrum når en skal vurdere plassering av 

sykkelparkering. En fordel med å velge sykkel framfor bil er at man kan parkere tett på 

målpunktet - ofte rett utenfor inngangsdøra. Større arbeidsplasser kan også velge å 

tilrettelegge sykkelparkering for å motivere egne ansatte til å sykle til jobb.  

 

Behovet for egne parkeringsplasser for transportsykkel ser ut til å være lite på nåværende 

tidspunkt, og arbeidsgruppa mener at dette kan løses ved oppsetting av eventuelle 

sykkelskur ved at det settes av noe plass uten ordinære stativer. Arbeidsgruppa er usikker på 

om det foreligger et reelt behov for tilrettelegging for lading av elsykler på 

sykkelparkeringsplasser på offentlig sted. Dersom man går videre med tilrettelegging av 

sykkelparkering under tak, bør det sørges for belysning i og rundt sykkelskura, og det kan da 

klargjøres for etablering av ladepunkter i framtida.    

 

Arbeidsgruppa foreslår at Oppdal kommune arbeider videre med etablering av 

sykkelparkering i følgende områder: 

 

Sted Kommentar 

Rådhuset og Kulturhuset Det finnes sykkelparkeringsplasser utenfor 

hovedinngangene til Rådhuset og Kulturhuset. 

Sistnevnte ser ut til å ha for dårlig kapasitet, noe som gir 

et rotete preg ved inngangspartiet.  

 

Arbeidsgruppa foreslår etablering av overbygd 

sykkelparkering som plasseres slik at det kan nyttes av 

besøkende og ansatte i både Kulturhuset og Rådhuset.  

 

Kommunen kan også benytte sin posisjon som en stor 
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arbeidsgiver til å gå foran som et godt eksempel i 

tilrettelegging av sykkelparkering for egne ansatte.  

Sentrumsområdet (Shared 

space) 

Det er planlagt oppsetting av sykkelstativer i detaljplan 

for opparbeiding av sentrum nord for riksveg 70. 

Arbeidsgruppa mener at det bør vurderes om noen av 

disse parkeringsplassene kan etableres med tak. Enkelte 

av plassene kan på sikt tilrettelegges for transportsykkel,  

dersom det viser seg å bli behov for det.   

Torget Det bør tilrettelegges for flere sykkelparkeringsplasser 

av bedre og mer enhetlig standard enn det som finnes i 

dag. Lokalisering i området rundt Domus (for eksempel 

under baldakin langs fasaden mot riksveg 70), 

Torgsenteret og Bunnpris vil gi kort avstand til mye av 

handelstilbudet i området, samt supplere parkeringa det 

tilrettelegges for på nordsida av riksveg 70.   

Skoleområdet På skoleområdet er det i dag satt opp sykkelstativer ved 

gangvegen inn mot skolen når man kommer gjennom 

undergangen fra Mellomvegen og sør for 

ungdomsskolen.  Mange skoleelever sykler hele året, og 

bedre tilrettelegging for sykkelparkering (under tak) vil 

kunne gjøre det enda mer attraktivt å sykle.  

Sykkelparkeringa ved undergangen under riksveg 70 har 

for liten kapasitet, og det bør tilrettelegges for parkering 

av flere sykler her.  

 

Sentrumsplanen har, som vist over, parkeringsnorm som angir et minimumskrav til antall 

sykkelparkeringsplasser ved nye byggetiltak, men det er ikke gitt krav til hvilken standard 

plassene skal ha. Det kan innarbeides standardkrav i bestemmelsene, enten ved endring av 

sentrumsplanen eller ved å endre på dette neste gang det skal utarbeides reguleringsplan for 

sentrum.  

 

Eksempler på sykkelparkering 

Sykkelskur med stativer for parkering i to 

nivåer (http://www.sykkelby 

produkter.no/bwareg.html) 
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Mål for sykkelskuret vist på bildet på forrige side 

(http://www.sykkelbyprodukter.no/bwareg.html) 

 

 

Eksempel på sykkelparkering spesifikt tilrettelagt for transportsykkel fra et kjøpesenter i utkanten 

av København. (http://hubalabike.com/cargo-bike-specific-parking) 
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5. Parkeringshus/parkeringskjellere 

 

Parkeringsutredning 1 konkluderer på følgende måte når det gjelder 

parkeringshus/parkeringskjeller: 

 

Det ligger et stort potensial for parkeringsplasser og andre former for parkeringsløsninger i 

vedtatt områderegulering for Oppdal sentrum, spesielt knyttet til parkeringshus og -kjellere. 

Ut fra mengden parkering som finnes på bakkeplan pr. i dag, mener arbeidsgruppa at 

eventuelle plasser som etableres under bakken må etableres som erstatning for p-plasser i 

dagen og ikke i tillegg til disse. Det ser imidlertid ut til at det vil ta tid før markedssituasjonen 

i Oppdal sentrum tilsier at det vil lønne seg å bygge parkeringshus- og kjellere framfor å 

nytte ubebygde flater til parkering.  

Reguleringsplanen for Oppdal sentrum åpner for parkeringshus to steder (bak Domus og 
ved Skysstasjonen), men det er ingen krav om utbygging av parkeringshus knyttet til 
arealer regulert til utbyggingsformål. Når det gjelder parkeringskjellere, er det satt krav om 
dette for flere felt i sentrumsplanen: 

• B6 i Luvegen 

• BS26 og BS 27, Høgmo nedre 

• BKB3 Aunevang 

• BKB7 Trevarefabrikken 

Planen åpner ellers for etablering av parkeringskjellere i hele sentrumsområdet, og det blir 
da opp til utbygger i de enkelte tilfellene å vurdere om parkering skal løses på bakkeplan 
eller i kjeller.  
 

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

behov for parkeringshus/parkeringskjellere i sentrum for å gi tilfredsstillende kapasitet. 

Tilrettelegging for parkering under bakken kan likevel bidra til å frigjøre arealer til 

utbygging/fortetting av sentrum, og gir ellers et høyere komfortnivå for brukerne, særlig om 

vinteren.  

 

Et mulig virkemiddel for å stimulere til en overgang fra flateparkering til parkering i p-hus/p-

kjeller, er å gi reguleringsbestemmelser som ikke tillater etablering av parkeringsplasser på 

bakkeplan ved nye byggetiltak innenfor ett eller flere avgrensede områder (jf. Børsa i Skaun 

kommune, se kap. 6). I Oppdal sentrum kan dette være aktuelt for ubebygde arealer som er 

regulert til utbyggingsformål, med tanke på å hindre etablering av nye parkeringsplasser på 

bakkeplan.  Grepet kan også benyttes i bebygde deler av sentrum, med tanke på situasjoner 

der eksisterende bebyggelse blir revet og erstattet med ny. 
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Trondheim parkering erfarer at bygging av parkeringshus koster mellom 150 000 kr. pr. plass 

og 300 000 pr. plass. Tabellen under viser erfaringstall fra Trondheim parkering, og ut fra 

dette et grovt kostnadsoverslag for parkeringshus av ulik standard gitt 200 parkeringsplasser.  

Type parkeringshus Kr. pr. plass Pris parkeringshus 200 plasser 

Enkle hus over bakken 150 000 30 000 000 
Under bakken med ramper 300 000 60 000 000 
Eksempel: Finalebanen Trondheim (ved St. 
Olavs hospital) 

250 000 50 000 000 

 

 

Parkeringshuset i Skaun (beskrevet i parkeringsutredning 1), med sine 112 plasser under tak 

er et eksempel på et enkelt parkeringshus, uten innvendige ramper og uten avtrekk eller 

annen ventilasjon. Tomta det ble bygd på i Skaun er skrånende, slik at man kan kjøre inn på 

begge planene direkte fra terreng.  Huset kostet 16,7 millioner i 2016, noe som ikke er langt 

fra de grove anslagstallene fra Trondheim parkering for slike enkle parkeringshus. Oppdal 

sentrum har høy grunnvannsstand, noe som gir konsekvenser både med tanke på byggemåte 

og for drift. Dette er imidlertid løsbart, men er generelt et fordyrende element ved utbygging 

av kjellere i sentrumsområdet.  

 

Plassering av et eventuelt parkeringshus må avveies mellom hensynet til hvilke områder 

huset skal betjene og hva det konkrete arealet alternativt kan benyttes til. Beliggenheten bør 

være så sentral som mulig med tanke på å legge opp til mest mulig bruk, men man risikerer 

da å bygge store bygningsvolumer med døde fasader på steder i sentrum der det heller bør 

legges opp til bebyggelse som rommer handel og/eller ulike former for service. Ut fra dette, 

samt med tanke på estetiske forhold, mener arbeidsgruppa at parkeringskjellere er å 

foretrekke framfor parkeringshus i sentrumskjernen. Parkeringskjellere er imidlertid mer 

direkte koblet til nybygging av sentrumsbebyggelse enn parkeringshus, da det er lite aktuelt 

å etablere parkeringskjellere under eksisterende bebyggelse.  

 

6. Forslag til finansiering av parkeringsløsningene 
 

Eksempel på finansiering av parkeringsanlegg  

Parkeringshuset i Børsa er finansiert ved bruk av utbyggingsavtaler inngått mellom 

kommunen og utbyggere i sentrumsområdet, og rekkefølgebestemmelser i sentrumsplanen 

for Børsa utgjør det juridiske grunnlaget for avtalene. I medhold av disse avtalene betaler de 

ulike utbyggingsaktørene et grunnbeløp til parkeringsanlegget. I tillegg benyttes frikjøp av 

parkeringsplasser, samt inntekter fra utleie av parkering i anlegget til finansiering.  
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Ved frikjøp kan utbyggere kjøpe seg fri fra plikt til å opparbeide helt eller delvis det fastsatte 

antallet parkeringsplasser i gjeldende parkeringsnorm (reguleringsplan eller 

kommuneplanens arealdel).  

 

Kommunen betraktet parkeringshuset som et viktig grep for å utvikle Børsa som et kompakt 

og attraktivt tettsted, og valgte derfor å bygge parkeringshuset for egne midler først, for 

deretter å kreve inn parkeringsbidrag fra utbyggere innenfor et område på maksimalt 200 

meter fra anlegget. Parkeringshuset skal i all hovedsak løse parkeringsbehovet i dette 

området, og bestemmelsene til sentrumsplanen åpner derfor ikke for flateparkering her, 

med unntak av parkering for utrykningskjøretøyer og andre spesielle behov.    

 

Det er ikke innført generell avgiftsparkering i p-huset eller ellers i tettstedet, men de 

parkeringsplassene som ligger under tak er forbeholdt langtidsleietakere. Bosatte innenfor 

200-meterssonen må betale for langtidsleie av parkeringsplass under tak dersom de ønsker 

dette tilbudet i tilknytning til sin bolig, selv om utbygger har benyttet seg av frikjøp.  

 

Skaun kommune opplyser at de har gode erfaringer med bruk av utbyggingsavtaler for 

finansiering av parkeringsanlegg, og bruker også denne modellen for finansiering av teknisk 

infrastruktur knyttet til boligområder. Det har imidlertid vært krevende å komme i gang med 

å bruke denne formen for finansiering. De har støttet seg på fagmiljøer innenfor både 

parkering og bruk av utbyggingsavtaler i både Trondheim og Stavanger kommuner.  

 

Vurdering av finansiering av parkeringsanlegg i Oppdal sentrum 

Parkeringsutredning 1 viste til tre ulike former for finansiering av parkeringsanlegg 

• Utbyggingsavtaler 

• Frikjøp/parkeringsfond 

• Avgiftsbelagt parkering 

Som beskrevet over, har Skaun kommune benyttet seg av en kombinasjon av disse tre 
finansieringsformene for å opparbeide parkeringshuset i Børsa, men uten å innføre 
avgiftsbelagt parkering i hele parkeringsanlegget eller i sentrum forøvrig.  
 
Arbeidsgruppa ser finansieringsløsninga som er benyttet i Skaun som den mest naturlige 

måten å gå fram på dersom man skal legge til rette for felles parkeringsanlegg av høyere 

standard (p-hus/kjeller) som betjener sentrumsfunksjoner i en større del av sentrum.  

I tillegg kan det på sikt gå mot ei utvikling der arealene i sentrum blir mer verdt, samt at 

parkering av høy standard blir et konkurransefortrinn for handelsaktører som etablerer det. 

Ut fra dette, kan initiativ til parkeringsanlegg også komme fra handelsnæringa selv.  
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Dersom det skal la seg gjøre å ta i bruk utbyggingsavtaler for finansiering av 

parkeringsanlegg, forutsetter det endring av gjeldende sentrumsplan, da denne pr. i dag ikke 

har rekkefølgebestemmelser som danner juridisk grunnlag for å slike avtaler for slike anlegg. 

Ved en eventuell endring av bestemmelsene til sentrumsplanen med tanke på å legge til 

rette for bygging og finansiering av et parkeringshus, bør det samtidig vurderes om det skal 

defineres et område rundt parkeringshuset der parkering på bakkeplan ikke er tillatt. 

Parkeringshusets plassering må vurderes nøye, både med tanke på bruken av selve huset og 

på mulighetene et slikt parkeringshus gir for mer effektiv arealutnyttelse i området rundt.  

 

Oppdal kommune har praktisert ei ordning med frikjøp/parkeringsfond, men midlene som 

sto i fondet er nå benyttet til opparbeidelse av parkeringsplasser i forbindelse med 

ombygging etter flytting av E6, slik at det ikke står penger i fondet pr. dags dato. Ordningen 

kan praktiseres igjen, dersom det skulle dukke opp en situasjon der en utbygger ikke kan 

dekke opp kravet til antall parkeringsplasser for et byggetiltak. 

 

Et forhold som gjør det utfordrende å ta i bruk utbyggingsavtaler for finansiering av 

parkeringsanlegg i Oppdal sentrum, er at de feltene i sentrum som har størst 

utbyggingspotensial allerede er utbygde. Dersom en slik finansieringsform skal være 

realistisk, må det finnes utbyggingsområder med et potensiale som tilsier et 

parkeringsbehov av en viss størrelse som man kan knytte rekkefølgebestemmelser om 

parkeringsanlegg opp mot. Dette forutsetter også endring av reguleringsbestemmelser for 

sentrumsplanen, med tilhørende krav til prosess.  

 
7. Vurdering av konsekvenser 

 
Tabellene under inneholder en sammenstilling av positive og negative konsekvenser ved 
innføring av henholdsvis avgiftsparkering og tidsbegrensning innenfor en avgrenset del av 
Oppdal sentrum. Arbeidsgruppas samlede vurdering av konsekvensene følger i neste 
kapittel, foreløpig oppsummering og konklusjon.   
 

Avgiftsparkering 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

Disiplinerer parkeringskulturen og gir 
bedre sirkulasjon og tilgjengelighet på 
parkeringsplassene som er underlagt 
ordninga. 

Kan svekke Oppdal som handelssted. 
Fritidsinnbyggere kan velge å handle andre 
steder der det ikke er parkeringsavgift. 

Gir inntekter gjennom brukerfinansiering 
som kan bidra til håndheving av 
parkeringsordninga, og muligens 
overskudd ut over dette.  

Kan gi konkurransevridning mellom 
virksomhet som ligger innenfor og utenfor 
parkeringssona. 
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Løser problemet med at ansatte i 
sentrum parkerer på plasser som bør 
forbeholdes kunder/brukere.  

Kan bidra til at handelsvirksomhet 
lokaliseres utenfor sentrumskjernen 
dersom det oppfattes som en fordel å tilby 
gratis parkering.  

Kan bidra til redusert bilbruk i sentrum, 
noe som er positivt i et miljø- og 
folkehelseperspektiv.  På lengre sikt kan 
det føre til redusert behov for 
flateparkering, noe som gjør at arealene i 
sentrum kan nyttes mer effektivt. 

For streng parkeringsregulering i 
sentrumskjernen kan gi mer villparkering og 
kaotiske forhold i områdene som ikke er 
underlagt samme regulering. 
 
Gir press på parkering i områdene som 
ligger rett utenfor sonen som er 
avgiftsbelagt både for parkering for 
småærend og heldagsparkering. 
Stasjonsområdet kan eksempelvis bli et 
pressområde for parkering ut fra sentral 
beliggenhet.  

Tiltaket bidrar til at de som har behov for 

parkering og kan betale, får bedret sin 

tilgjengelighet til det aktuelle området 

fordi sannsynligheten for å finne en ledig 

plass øker. 

Kan virke usolidarisk for bosatte utenfor 

sentrum og andre som er mer avhengige av 

å bruke bil til og fra daglige gjøremål.  

 

 

Tidsbegrensning 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

Disiplinerer parkeringskulturen og gir 
bedre sirkulasjon på parkeringsplassene 
som er underlagt ordninga.  

Genererer kostnader til skilting og 
håndheving, uten at det kan påregnes 
andre inntekter enn det som kommer fra 
gebyrileggelse.  

Løser problemet med at ansatte i 
sentrum parkerer på plasser som bør 
forbeholdes kunder/brukere.  

Gir press på parkering i områdene rett 
utenfor sona som er underlagt 
tidsregulering, men ikke for gjøremål som 
lar seg løse innenfor den angitte 
tidsbegrensninga.  

Kan bidra til redusert bilbruk i sentrum, 
men trolig ikke i like stor grad som 
innføring av avgiftsparkering. På lengre 
sikt kan det føre til redusert behov for 
flateparkering, noe som gjør at arealene i 
sentrum kan nyttes mer effektivt. 

 

Ordningen kan bli selvfinansierende.   
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8. Foreløpig oppsummering og konklusjon 

 

Det følgende kapitlet utgjør arbeidsgruppas konklusjon før utredninga sendes ut på høring. 

Nummerering og fargebruk i tabellene som gir oversikt over parkeringsplasser 

korresponderer med illustrasjonen i vedlegg 1. Vedlegg 2 viser eierforholdene for 

parkeringsplassene i sentrum (offentlig eller privat eiendom).  

Avgiftsparkering/tidsbegrensning 

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 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 innefor 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.  

 

Dersom Kommunestyret ønsker å gå videre med regulering av parkeringstilbudet i sentrum, 

anbefaler arbeidsgruppa at en i første omgang definerer ei parkeringssone i sentrumssona, 

der det innføres tidsbegrensning (vedlegg 1). Eierformen (offentlig eller privat) på de ulike 

parkeringsplassene i sentrum er vist i tabellene og i vedlegg 2.  

Parkeringsplasser som foreslås regulert med tidsbegrensning 
Dette er parkeringsplasser som skal tjene behovet publikum har for besøk i offentlig 

tjenesteyting, forretninger og bedrifter, og der det ikke er ønskelig med langtidsparkering.  
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Nr Parkeringsplass Eierforhold Ant. plasser 

 Korttidsparkering   
5 Foran kulturhuset og rådhuset Oppdal kommune 80 
6 Domus, nordvest for Inge Krokanns veg Privat, festes av 

kommunen 
88 

7 Domus, sørøst for Inge Krokanns veg   Privat 20 
8 Hotel Nor, mot Aunevegen  Oppdal kommune 7 
9 Torgsenteret, mot Aunevegen Oppdal kommune 

/privat 
21 

10 Nyvegen  Oppdal kommune 20 
11 Nordøst for Installasjon-bygget, ved inngang til Elkjøp 

m. fl.  
Oppdal kommune 36 

12 Torget inkludert Bunnpris  Oppdal kommune 
/privat 

143 

16 Oppdalsbanken Privat 18 
17 Aunasenteret Oppdal 

kommune/ 
Privat 

141 

26 Inge Krokanns veg, langsgående plasser ved Rådhuset Oppdal kommune 12 
27 Framtidig sentrumsgate (shared space) Oppdal kommune 

/privat 
32 

30 Mellom Næringshagen og Statoil Oppdal kommune 85 
31 Mellom Næringshagen og Husfliden Privat 20 
 SUM  723 

 

Parkeringsplasser som foreslås å dekke behov for (gratis) heldagsparkering 

Ved etablering av ei parkeringssone med tidsbegrensning og/eller parkeringsavgift må det 

tilrettelegges godt for parkering for ansatte i sentrumskjernen som er avhengige av bil og for 

andre brukere som har behov for å parkere over lengre tid. Parkeringssona foreslås 

utformet slik at følgende parkeringsplasser ikke underlegges regulering i form av 

tidsbegrensning eller parkeringsavgift:  

 Dagparkering, herunder ansattparkering Eierforhold Ant. plasser 

1 Oppdal medisinske senter nord Oppdal kommune 100 
2 Oppdal medisinske senter (gårdsplass) Oppdal kommune 25 
3 Bak rådhuset, mot kulturhuset  Oppdal kommune 27 
4 Bak rådhuset Oppdal kommune 24 

13 Europris/Møbelringen Privat 46 
18 Hotel skifer (p-plass mot sør)  Oppdal kommune 134 
19 Oppdal motell Privat 32 
20 Spar Myran Privat 40 
21 Sagtunet inkl. gamle Europris Privat 114 
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22 Mellom Shell og Byggmix  Privat 30 
23 Furulytorget, mot Shell  Oppdal kommune 8 
24 Mellom Oppdal VVS og Grønt hus Oppdal kommune 

/privat 
58 

28 Ved Bjørndalshagen (nordsida) Privat (festes av 
kommunen) 

20 

29 Idrettshallen (oppmerkede plasser) Oppdal kommune 48 
32 Inge Krokanns veg, langsgående plasser ved Nyvold Oppdal kommune 6 
 SUM  712 

 
En god del av parkeringsplassene som foreslås å dekke behovet for dagsparkering ligger i 
tilknytning til skoleområdet, og arbeidsgruppa ser at dette vil øke det trafikale presset på 
Russervegen. Holdeplasser for skoleskyss ligger i dette området, og mange skoleelever 
ferdes gjennom området til og fra skole. På den andre sida, vil trafikken knyttet til parkering 
for ansatte komme til andre tidspunkt enn når flest skoleelever ferdes i området.  

 
Langtidsparkering er parkering for boliger i sentrum og annen parkering over natta, for 
eksempel for reisende fra skysstasjonen.  Dette skal primært skje på egen eiendom og ikke 
på offentlig tilgjengelig parkering.  

 
 

 Langtidsparkering uten tidsbegrensning Eierforhold Ant. plasser 

15 Stasjonen, ved pakkhuset Jernbaneverket 24 

16 Stasjonen, plasser nord for stasjonsbygningen Jernbaneverket 45 
 SUM  69 

 

Stasjonen bør ha gratis langtidsparkering med tanke på tilrettelegging for 

pendling/arbeidsreiser og generelt for økt bruk av kollektivtransport. Arbeidsgruppa ser at 

stasjonsområdet, på grunn av svært sentrumsnær beliggenhet, kan ligge an til å bli et 

pressområde dersom det innføres restriksjoner på parkering i nærliggende områder i 

sentrumskjernen.  

Bobiler, biler med campingvogn og turistbusser 

Arbeidsgruppa forutsetter at kommunens ansvar avgrenser seg til å legge til rette for 
ordinær parkering av bobiler, bil med campingvogn og busser. Mer omfattende 
tilrettelegging for overnatting i bobil og campingvogn, som for eksempel strømtilførsel og 
tømmefasiliteter, vurderes å være et område som kommunen ikke bør konkurrere med 
private aktører på. Kommunen kan likevel i sin kontakt med utbyggere ta opp dette som et 
tema i forbindelse med at private aktører etablerer virksomhet som retter seg mot 
vegfarende. Det bør arbeides videre med skilting fra E6/riksveg 70 til aktuelle 
parkeringsplasser for bobiler, biler med campingvogn og turistbusser.  
 

  



 

 

 

 

 

 

21 

 

Sykkelparkering 

Det er i dag tilrettelagt for sykkelparkering ved Skysstasjonen, Rådhuset, Kulturhuset, 

skolene, samt i sporadiske stativer i tilknytning til forretninger i sentrum. Det eksisterer ikke 

noe eget hovednett for sykkel i Oppdal sentrum pr. dags dato, og arbeidsgruppa ser det 

derfor som mest naturlig å ta utgangspunkt i mye besøkte steder i sentrum ved plassering av 

sykkelparkering. Det bør arbeides for å få flere opparbeidede sykkelplasser, gjerne under 

tak, ved sentrale målpunkter for syklister (skoler, arbeidsplasser, handel, service). Det bør 

også arbeides for å heve standarden på eksisterende sykkelparkeringsplasser, for eksempel 

med bedre stativer og eventuelt tak. Større arbeidsplasser bør oppfordres til å tilrettelegge 

for sykkelparkering av høy standard med tanke på å motivere egne ansatte til å sykle til 

jobb.  

Parkeringhus/parkering under bakken 

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

behov for parkeringshus/parkeringskjellere i sentrum for å gi tilfredsstillende kapasitet. 

Tilrettelegging for parkering under bakken kan likevel bidra til å frigjøre arealer til 

utbygging/fortetting av sentrum, og gir ellers et høyere komfortnivå for brukerne, særlig om 

vinteren.  

 

Et mulig virkemiddel for å stimulere til en overgang fra flateparkering til parkering i p-hus/p-

kjeller, er å gi reguleringsbestemmelser som ikke tillater etablering av parkeringsplasser på 

bakkeplan ved nye byggetiltak innenfor ett eller flere avgrensede områder. I Oppdal 

sentrum kan dette være aktuelt for ubebygde arealer som er regulert til utbyggingsformål, 

med tanke på å hindre etablering av nye parkeringsplasser på bakkeplan.  Grepet kan også 

benyttes i bebygde deler av sentrum, med tanke på situasjoner der eksisterende bebyggelse 

blir revet og erstattet med ny. 

 

Når det gjelder plassering av et eventuelt parkeringshus, må det avveies mellom hensynet til 

hvilke områder huset skal betjene og hva det konkrete arealet alternativt kan benyttes til. 

Beliggenheten må være så sentral som mulig med tanke på å legge opp til mest mulig bruk, 

men man risikerer da å bygge store bygningsvolumer med døde fasader på steder i sentrum 

der det heller bør legges opp til bebyggelse som rommer handel og/eller ulike former for 

service. Ut fra dette, samt med tanke på estetiske forhold, mener arbeidsgruppa at 

parkeringskjellere er å foretrekke framfor parkeringshus i sentrumskjernen. 

Parkeringskjellere er imidlertid mer direkte koblet til nybygging av sentrumsbebyggelse enn 

parkeringshus, da det er lite aktuelt å etablere parkeringskjellere under eksisterende 

bebyggelse.  
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Finansiering av parkeringsløsningene 

Utredninga peker på tre former for finansiering av parkeringsanlegg: 

• Utbyggingsavtaler 

• Frikjøp/parkeringsfond 

• Avgiftsbelagt parkering 

Arbeidsgruppa ser ei finansieringsløsning med kombinasjon av utbyggingsavtaler, frikjøp og 

parkeringsavgift i selve parkeringsanlegget (p-hus/-kjeller) som den mest naturlige måten å 

gå fram på dersom man skal legge til rette for parkering av høyere standard. I tillegg kan det 

på sikt gå mot ei utvikling der arealene i sentrum blir mer verdt, samt at parkering av høy 

standard blir et konkurransefortrinn for handelsaktører som etablerer det. Ut fra dette, kan 

initiativ til parkeringsanlegg også komme fra handelsnæringa selv.   

 

Dersom det skal la seg gjøre å benytte utbyggingsavtaler, forutsetter dette endring av 

gjeldende sentrumsplan, da denne pr. i dag ikke har rekkefølgebestemmelser knyttet til 

parkeringsanlegg som kan brukes som juridisk grunnlag for slike avtaler. Ved en eventuell 

endring av bestemmelsene til sentrumsplanen med tanke på å legge til rette for bygging og 

finansiering av et parkeringshus, bør det samtidig vurderes om det skal defineres et område 

rundt parkeringshuset der parkering på bakkeplan ikke er tillatt. Parkeringshusets plassering 

må vurderes nøye, både med tanke på bruken av selve huset, mulighetene et slikt 

parkeringshus gir for mer effektiv arealutnyttelse i området rundt og alternativ bruk av de 

aktuelle områdene.  

 
Et forhold som gjør det utfordrende å ta i bruk utbyggingsavtaler for finansiering av 

parkeringsanlegg i Oppdal sentrum, er at de feltene i sentrum som har størst 

utbyggingspotensial allerede er utbygde. Dersom dette skal være realistisk, må det knyttes 

til utbyggingsområder med et potensial som tilsier et parkeringsbehov av en viss størrelse 

som man kan knytte rekkefølgebestemmelser om parkeringsanlegg opp mot. Dette 

forutsetter også endring av reguleringsbestemmelser for sentrumsplanen, med tilhørende 

krav til prosess.  

 

Når det gjelder frikjøp, har dette vært praktisert i enkelttilfeller Oppdal sentrum tidligere, 

men midlene i parkeringsfondet er nå brukt i forbindelse med opparbeiding av 

parkeringsplasser etter omlegging av E6. Det vil derfor kunne ta tid før en har midler av 

vesentlig omfang i parkeringsfondet igjen.   
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Vedlegg 1: Forslag til parkeringssone 
Vedlegg 2: Eierform for parkeringsplasser 
 
Kilder: 
 
Parkeringsutredning 1, Oppdal kommune v/Plankontoret 31.08.16 
Sykkelhåndboka, Statens vegvesen 
TØI rapport 1493/2016, Parkering - virkemidler og effekter 
Sigve Laugsand, Skaun kommune (telefonsamtale) 
Steffen Louis Urke Hareid parkering (telefonsamtale) 
Løberg, Trondheim parkering (telefonsamtale) 


