
Parkering som sentralt virkemiddel i byutvikling, Oslo 
14. Januar 2016

Sture Portvik, Oslo kommune



Pilot Grünerløkka

Fokus  

• Utplassering av sensorer for Elbiler, HC plasser og Laste og losse lommer.
Mål: Oversikt og kontroll, fremtidsrettet brukerinformasjon via kobling til app. løsninger og kart.

• Pre-booking av ladeplasser for profesjonelle aktører i nytt p-hus på Vulkan.
Mål: Stimulere til grønn varedistribusjon, EL Taxi, grønn bildeling, teste ut ny teknologi (inkl. 
smart-grids, bookingsystemer, app.) m.m.

• Reservasjon av ladeplasser for beboere i nye p-hus på Vulkan.
Mål: Tilrettelegge for en mer fremtidsrettet beboerparkering, frigjøre gateareal til sykkel, gående 
og fremkommelighetstiltak for trikk. Hindre letekjøring, bidra til smidigere trafikkavvikling og en 
mer rasjonell utnyttelse av gatearealet. 

Formål
Grünerløkka piloten skal bidra til å teste ut teknologi som kan gi verdifull kunnskap og erfaring 
til arbeidet med nye viktige prosjekter som; pilotprosjektet i Oslo sentrum, beboerparkering, 
lavutslipps soner, bilfritt sentrum etc. 



Dagens parkeringsteknologi



Dagens prosjekter

• Online kart for el-bilistene med 
brukerinformasjon til el-bilistene

• Backoffice systemet Cloud Charge for 
kommunes ladestasjoner (1000 stk.)

• Parkeringsapp. for for EL ladehus under 
Akershus festning og på Vulkan. 

• Reservasjonsløsninger med booking  av 
hurtiglading for grønn varedistribusjon



Ny teknologi som vurderes



Ny teknologi som vurderes



Ny teknologi som vurderes



STIKKORD

Sensorer (online/fysisk)
Mobil
Kamera
RFID
Applikasjoner
Nettsky
Dynamiske trafikkskilt

BIG Data
Trafikkstyring
Parkering
Delingsøkonomi
IoT
Smart teknologi (f.eks. Smart Grid)

Pre-booking
Navigering/Kartløsninger
Betaling

Brukervennlige løsninger
Brukermedvirkning 
Bedre responstid
Kostnadseffektive løsninger
Nullutslipp



• Hindre letekjøring (30 %)
• Muliggjøre Nullutslipp transport, inkl. flere elbiler/grønn i 

varedistribusjon, el-taxi, grønn bildeling etc.
• Legge til rette for beboerparkering
• Legge til rette for lavutslippssoner, differensierte satser osv. 
• Redusere kostnader.
• Kontrollere avvik snarere enn alle trafikanter.
• Dynamisk skilting
• Variabel parkering
• Frigjøre arealer til gående, syklende og fremkommelighetstiltak
• Redusert forurensning (Både global og lokal forurensning)

Ny teknologi skal bidra til
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