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1 Generelt om parkering i RTM 

I RTM defineres fire parkeringsvariable for hver grunnkrets. Disse virker på de forskjellige 

reisehensiktene som vist i Tabell 1. 

Variabel/reisehensikt Arbeid Tjeneste Fritid Hente/levere Privat 

Parkd   x       

Kpark     x   x 

Lpark x         

SharpePay x     

Tabell 1 Parkeringsvariablenes påvirkning på reisehensikter 

Variablenes angis som følger 

Parkd - gis som en indikator fra 1-6 som en indikasjon på hvor vanskelig det er å parkere i 

sonen.  

Kpark – Er prisen for korttidsparkering. Angis som pris for parkering per time i kroner. 

Lpark - Er prisen for langtidsparkering. Angis som pris for parkering per døgn i kroner. 

Sharepay – Angir hvor stor andel som betaler Lpark selv.  

Det finnes ikke variabler i RTM for å angi parkeringsrestriksjoner ved bosted. I 

bilholdsmodellen genereres en bilholdsfil som gir befolkningens tilgang til bil. Denne er 

kalibrert mot RVU for å gjenskape dagens situasjon. I prognosesituasjonen påvirkes 

biltilgang av endring i kjøpekraft og LOS data (tilgjengelighet med de forskjellige 

transportmidlene). Man kan tenke seg andre forhold som har effekt på husholdningenes 

biltilgang, 

- Endret regelverk i forhold til soneparkering 

- Endret utfordringer med gateparkering som følge av endring i etterspørsel 

- Endret krav til parkeringsplasser ved nybygg  

Slike forhold blir, som sagt, ikke hensyntatt i RTM. Resultater og mer om bilholdsmodellen er 

beskrevet i kapittel 4.    

I tillegg tas det ikke hensyn til parkeringskapasitet i RTM. Hvis det finnes soner der 

etterspørselen etter parkeringsplasser overstiger antall tilgjengelige parkeringsplasser, vil 

dette i realiteten være en reisemotstand som ikke blir synliggjort i transportmodellen.  

Det bør også nevnes at det ikke finnes kombinerte turer i RTM med bilførertur (med 

parkering) til en sone og gangtur til en annen sone. I sentrumsområder vil man typisk 

parkere i parkeringsanlegg og gå til en destinasjon som ikke ligger i samme sone. Dette gir 

nok bare en feilmarginen, men reisemotstanden som ligger i gangturen blir ikke fullt 

medregnet.       

  



2 Bruk av parkering i RTM Nord Jæren 

2.1 Innledning 

For referansesituasjonen 2016 er dagens parkeringsavgifter og restriksjoner lagt til grunn. 

Variabelen SharePay er satt til 0,44 for alle soner med avgift på døgnparkering. Denne 

verdien bygger uttrekk fra nasjonal RVU og det er ikke gjort lokale undersøkelser for å 

justere denne.  

Det er innledningsvis gjort enkle beregninger på de forskjellige variablene. Det ble testet å 

øke variabelen Parkd med 2 for hele analyseområdet. Dette ga 0,1 % endring i 

kjøretøykilometer. Effekten var så liten at det i det videre arbeidet ble valgt å jobbe med 

variablene Kpark, Lpark og SharePay som ga betydelig høyere effekt. 

2.2 Parkeringssjablonger    

Det er utviklet fire parkeringssjablonger i arbeidet med byutredningen for Nord Jæren. Disse 

er relatert til arealscenariene som er utviklet for regionen. Områdedefinisjonene som er 

brukt i parkeringssjablongene er vist i Figur 1.  

 

Figur 1 Områdedefinisjon for parkeringssjablonger 

Variabelverdiene (Kpark/Lpark) for de fire parkeringssjablongene er vist i Tabell 2. SharePay 

er gitt for alle soner med Lpark.   

 



 
P0 (2016) P1 P2 P3 P3b 

Område Kpark(kr)/Lpark(kr) Kpark(kr)/Lpark(kr) Kpark(kr)/Lpark(kr) Kpark(kr)/Lpark(kr) Kpark(kr)/Lpark(kr) 

Stavanger/Sandnes 

sentrum Ca 16/93 ca 18/105 ca 24/140 24/140 36/210 

Andre vekst-soner 

sc2 0 12/70 12/70 24/140 
 

Vekst-soner 

sc3b_byomr 
   

Umulig å 

parkere 

(99/999) 
 

Vekst-soner 

sc3b_omland 
   

24/140 
 

Forus/Lura 0 0 12/70 24/140 
 

Sola sentrum 
    

36/210 

SharePay 0,44 0,66 1 1 

1 i 

byområder 

Tabell 2 Parkeringssjablonger i 2016 kr 

I tillegg er det kjørt to overordnete scenarioer med parkeringsrestriksjoner for hele 

avtaleområdet. Her er variabelen SharePay satt lik 1. Verdiene for Kpark/Lpark er vist i Tabell 

3. 

 
P4 P5 

Sandnes og 

Stavanger 24/140 24/140 

Sola og 

Randaberg 12/70 24/140 

Tabell 3 Verdier for parkering overordnete scenarioer 

 

  



3 Resultater 

3.1 Overordnet resultater 

Endring i kjøretøykilometer mot referanse 2016 for parkeringssjablongene i kombinasjon 

med arealscenariene er vist i Figur 2. Arealscenariene er kjørt for år 2030.  

 

Figur 2 Endring i kjøretøykilometer i 2030 mot referanse 2016 

Basert på disse resultatene kan vi anta at 

- Parkeringsrestriksjoner har stor effekt på kjøretøykilometer  

- Resultatet tyder på at økt fortetting har begrenset effekt på effekten de ulike 

parkeringssjablongene har på kjøretøykilometer. Det er omtrent lik reduksjon i 

prosentpoeng mellom Sc1 og Sc1_P1 som mellom Sc2 og Sc2_P1    

- Økning av takst og området for parkeringsrestriksjoner har betydelig effekt på 

kjøretøykilometer 

Økte parkeringsrestriksjoner fører også til redusert tilgjengelig. I RTM fører dette til at det 

blir utført færre turer. Figur 3 viser endring i antall turer mot Sc1 for reiser innenfor 

avtaleområdet.   



 

Figur 3 Endring i antall reiser mot Sc1 innenfor avtaleområdet 

  



3.2 Detaljerte resultater 

I dette avsnittet presenteres resultater i form av diagrammer med turer eller endring turer. 

Resultatene er hentet ut på storsonenivå der sonene Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og 

vekstsoner Sc2 er slik de er definert i Figur 1, i tillegg er Forus/Lura et eget område. Sonene 

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er områdene innenfor kommunene som ikke havner 

innenfor tidligere nevnte områdedefinisjoner.  

3.2.1 Endring i bilførerturer fordelt på reisehensikt 

Se vedlegg 1 for definisjon av reisehensikter.  

Figur 4 til Figur 7 viser antall bilførerturer til og fra de definerte områdene for hver 

reisehensikt. Dette er beregninger på arealscenario 1 (Sc1) med de forskjellige 

parkeringssjablongene. Her kan det bemerkes et par effekter 

- Det er størst endring i bilførerandeler for arbeidsreiser 

- Parkeringsvariablene virker ikke direkte på reisehensikten hente/levere, men 

parkeringssjablongene har likevel noe effekt bilførerturer med denne reisehensikten 

- Parkeringsrestriksjoner i noen områder fører ikke til en økning i bilførerturer til andre 

områder. Unntaket er parkeringsrestriksjoner i hele avtaleområder som fører til noe 

økt bilførerturer utenfor avtaleområdet for fritidsreiser og private reiser.   

 

Figur 4 Antall turer til/fra - bilfører arbeid 



 

Figur 5 Antall turer til/fra - bilfører fritid 

 

Figur 6 Antall turer til/fra - bilfører privat 



 

Figur 7 Antall turer til/fra - bilfører hente/levere 

3.2.2 Endring i antall turer fordelt på reisehensikt 

Som nevnt, er det endring i antall turer mellom scenariene. I tillegg til endring i 

transportmiddelvalg er det også endring i destinasjonsvalg mellom parkeringsscenarioene. 

Figur 8 og Figur 11 viser totalt antall turer til/fra de definerte områdene. For scenario P3b, 

der restriksjoner er gitt kun i sentrumsområder, er det en nedgang til Stavanger sentrum og 

Sandnes sentrum for alle reisehensikter.  

Disse trendene vises tydeligere i Figur 12 som viser endring i totalt antall reiser 

sammenlignet med Sc1. 

 

Figur 8 Antall turer til/fra - Totalt arbeid 



 

Figur 9 Antall turer til/fra - Totalt fritid 

 

Figur 10 Antall turer til/fra - Totalt hente/levere 



 

Figur 11 Antall turer til/fra - Totalt privat 

 

Figur 12 Andel endring i total antall reiser mot Sc1 

  



3.2.3 Endring i antall turer fordelt på transportmiddel 

Figur 3 viste at parkeringssjablongene fører til en reduksjon i antall turer til de definerte 

områdene. Figur 12 viste at det også er endring i destinasjonsvalg. Figur 13 til Figur 16 viser 

endring i antall turer for alle transportmidlene.  

 

Figur 13 Endring i antall kollektivturer mot Sc1 

 

Figur 14 Endring i antall sykkelturer mot Sc1 



 

Figur 15 Endring i antall bilførerturer mot Sc1 

 

Figur 16 Endring i antall gangturer mot Sc1 

  



4 Bilhold 

4.1 Innledning 

I RTM kjøres det en bilholdsmodell. Denne generer en bilholdsfil som brukes som input 

videre i transportmodellen. Bilholdsmodellen deler befolkningen inn i følgende segmenter; 

 FBTF – førerkort, like mange biler som førerkort i husholdet 

 GBTF – førerkort, færre biler enn førerkort i husholdet 

 DBTF – førerkort, ingen biler i husholdet 

 GBTP – ikke førerkort, bil i husholdet 

 DBTP – ikke førerkort ikke bil i husholdet 

Modellen er kalibrert mot RVU slik at fordelingen på segmenter stemmer overens med 

dagens situasjon. For prognosesituasjonen (i dette tilfellet 2030) påvirkes fordelingen av 

endring i kjøpekraft og LOS data (tilgjengelighet med de forskjellige reisemidlene).  

I forhold til bilhold er DOM Nord Jæren delt inn i to områder. Bydelene Eiganes/Våland, 

Tasta, Hundvåg, Storhaug og Hillevåg er kalibrert som et eget området. Disse områdene er 

vist i Figur 1. Biltilgangen her lavere enn ellers i modellområdet. Vedlegg 2 viser RVU 

grunnlaget for de to områdene. 

 

Figur 17 Bilholdsområde 1 

  



4.2 Resultater 

Figur 18 viser biltilgang andelsvis for de ulike segmentene. Dette gjelder for personer over 

18 år. Figuren viser at flest personer er i segmentene «førerkort og minst like mange biler 

som førerkort (FBTF)» og «førerkort, men færre biler enn førerkort i husholdningen (GBTF)».  

 Med økt fortetting (Sc1, Sc2 og Sc3) blir det en liten forskyvning mellom disse to 

segmentene. Dette skyldes sannsynligvis at tilgjengeligheten til kollektiv blir bedre 

for en økt andel av befolkningen som følge av økt fortetting  

 Forskyvningen mellom FBTF og GBTF blir forsterkes med økte parkeringsrestriksjoner 

i parkeringsscenarioene. Dette skyldes at tilgjengeligheten med bil blir redusert med 

økte parkeringskostnader. Denne effekten virker å være større enn ved økt fortetting   

 

 

Figur 18 Biltilgang i 2016 og prognoseår 2030 for hele modellområdet 

Sc1 er beregnet uten økt kjøpekraft for husholdningene (Sc1_Bh0). Figur 19 viser endring i 

de forskjellige segmentene mot Sc1. Figuren viser Sc1_Bh0 er det eneste scenarioet som gir 

en reduksjon i både segmentene FBTF og BGTF. LOS data i dette scenarioet er likt som i Sc1, 

men husholdningenes kjøpekraft er på 2016-nivå.  



 

Figur 19 Andelsvis endring i biltilgang mot Sc1 

  



Vedlegg 1 Reisehensikter 

Tabell 4 viser reisehensiktene i etterspørselsmodellen og tilsvarende beskrivelse i RVU. 

Reisehensikter i 

etterspørselsmodellen 

Reisehensikter i RVU 

Arbeidsreiser Arbeidsreise (reise til/fra arbeid) 

Tjenestereiser  Tjenestereiser (reise i arbeid) 
Fritidsreiser - Kino, teater, konsert, utstilling mv 

- Kafe, restaurant, pub mv 

- Fotballkamp, sportsarrangement mv som tilskuer 

- Organiserte fritidsaktiviteter; musikk, idrett, trening, org 

- Reise til fritidsbåt/marina 

- Båttur 

- Hyttetur 

- Andre ferie-/helgereiser 

- Annet formål (privat besøk hos familie, venner, 

sykebesøk) 
Private reiser - Innkjøp av dagligvarer 

- Andre innkjøp 

- Service/diverse ærend (bank/post, reisebyrå etc.) 

- Medisinske tjenester (lege/sykehus, tannlege) 

Hente/levere reiser - Hente/bringe/følge barn til/fra 

barnehage/park/dagmamma/skole 

- Hente/bringe/følge barn til/fra sport- og fritidsaktiviteter 

- Andre hente/bringe/følge-reiser 

Tabell 4 Definisjon av reisehensikter 

  



Vedlegg 2 Kalibreringsgrunnlag fra RVU for bilholdsmodellen 

 

 


