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Sammendrag 

Pilot innfartsparkering Tusenfryd er et prosjekt i regi av Smartere transport i Osloregionen og 

ITS-pilotprogrammet i Vegdirektoratet. Bakgrunnen for piloten var om informasjon, blant annet 

ved å bruke dynamisk informasjon på digitale tavler langs E6 og E18 kunne få flere til å bruke 

innfartsparkeringen på Tusenfryd i Akershus. 

Målet for piloten var å utnytte ledig kapasitet på innfartsparkeringen bedre og å avlaste trafikken 

inn til Oslo sentrum i rushtiden.  

Innfartsparkering Tusenfryd ble valgt fordi det var mye ledig kapasitet på parkeringsplassen, og 

fordi Statens vegvesen hadde digitale tavler på hovedvegnettet i nærheten som hadde egnet 

plassering med tanke på å gi informasjon om innfartsparkeringen. 

Vi har innhentet data og innsikt ved å intervjue brukere og ikke-brukere i flere runder gjennom 

året. Videre har vi brukt digitale tavler til å informere om ulike budskap, både statisk og i sanntid 

om reisetid for bil og belegg på p-plassen. Vi har også delt data med eksterne aktører som 

Entur, slik at de kan viser ledige plasser på p-plassen til enhver tid i sin reiseplanlegger.   

Resultater 

Det var om lag 150 parkerte biler i snitt per dag før vi startet piloten, nå er det rundt 245 i snitt av 

en kapasitet på 386. Vi har samlet inn data om belegget for 14 måneder, fra oktober 2018 til 

desember 2019. Vi har sammenlignet belegget med tilsvarende uker for året før piloten startet, 

og det har vært en økning på over 60 prosent og omtrent tilsvarende økning i passasjerer på 

bussene til Oslo sentrum.  

Har informasjon på tavlene hatt effekt? Vi mener at tavlene har bidratt til økningen, sammen med 

andre faktorer som blant annet færre p-plasser i Oslo, uforutsigbart togtilbud og økning i 

bompenger. Ikke minst er det svært mange flere som kjenner til tilbudet nå enn før piloten 

startet. 

Anbefalinger 

Fortsette tilbudet med innfartsparkering (Statens vegvesen Region øst avtale med grunneier ut 

februar 2021.) 

 

• Fortsette busstilbudet med høy frekvens og flere busser på samme avgang 

 

• Fortsette å bruke de samme opplysningstavlene til å informere om sanntidsbelegg og 

bussfrekvens. Muligens også innlemme flere tavler, blant annet på Sætre, Hurumsiden. 

Eventuelt bruke egne tavler til formålet 

 

• Ta i bruk sanntidsinformasjon for buss på holdeplass og til opplysningstavler der reisetid 

for bil og buss sammenlignes 

 

• Utbedre bomsystemet og avleser/validator. Det har være for mye ustabilitet. Sikre et 

klart ansvarsforhold mellom Statens vegvesen og Ruter og å informere hvor brukerne 

kan ringe når bommen ikke virker som den skal 

 

• Inngå samarbeid med Bane Nor/andre aktører slik at man kan vise sanntidsinformasjon 

for et geografisk område med flere innfartsparkeringer slik at brukerne slipper å kjøre 

flere steder for å sjekke om det er ledig eller ikke 
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• Hvis tilbudet fortsetter etter 2020 og systemet som er laget for Innfartsparkering på 

Vegtrafikksentralen levere videre, bør man flytte systemet til et annet system i Statens 

vegvesen. Dette kan for eksempel være Saga, Parkeringsregisteret eller eventuelt et nytt 

fagsystem.  

 

• Legge induktive sløyfer på nordenden av p-plassen fordi det om sommeren blir en 

inngang til for gjester til fornøyelsesparken. Det blir dermed to muligheter for inn- og 

utkjøringer og for å få riktig statistikk, må det være tellemuligheter begge steder. 

Forholdet med to innganger om sommeren er kontraktsregulert med grunneier. Hvis det 

ikke blir lagt sløyfer, kan ikke sanntidsinformasjonen brukes når fornøyelsesparken er 

åpen på hverdagene, hverken på tavler eller i Enturappen 

 

• Gjøre det mulig for de som sykler eller samkjører til sentrum å benytte p-plassen uten å 

måtte kjøpe bussbillett. 
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1. Bakgrunn 

 
Pilotprosjektet Innfartsparkering Tusenfryd inngår i «Smartere Transport i Oslo-regionen» 

(STOR) prosjektet. STOR ble opprettet fordi man så et behov for et tettere samarbeid på tvers 

av vegeier- og forvalteransvaret og er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Region 

øst, Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter. Prosjektet ble etablert oktober 2017 og har fokus 

på pilotering av smarte mobilitetsløsninger og å utnytte eksisterende infrastruktur ved bruk av 

blant annet intelligente transportsystemer. Piloten er finansiert gjennom ITS-pilotprogrammet i 

regi av Vegdirektoratet.  

De overordnede prosjektmålene for STOR er å bedre fremkommelighet for gods og personer, 

redusere klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser og redusere trafikkulykker. 

Videre skal også prosjektet støtte opp under FNs bærekraftsmål om innovasjon og infrastruktur, 

bærekraftige byer og samfunn og samarbeid. 

Teamet bak piloten har bestått av tjenestedesigner Mona Halland (ekstern), løsningsarkitekt Pål 

Jødahl (ekstern), Fagspesialist ITS, Tor Eriksen (SVV), Strategisk trafikkplanlegger Trude 

Flatheim (Ruter), Martin Dale Bergheim (Statens vegvesen Region øst) og delprosjektleder 

Ingeborg Olsvik (Statens vegvesen Region øst). Rita Johannessen (Statens vegvesen Region 

øst) har vært produkteier. 

1.1 Om innfartsparkering Tusenfryd og ansvarsfordeling 

 
Innfartsparkeringen på Tusenfryd ble opprettet i mars 2016 i forbindelse med 

Tunnelrehabiliteringsprosjektet. Den har en kapasitet på 386 p-plasser og 2 HC-plasser. Statens 

vegvesen Region øst leier p-plassen og har en kontrakt med grunneier frem til og med februar 

2021. Statens vegvesen Region øst har driftsansvaret, herunder brøyting, oppmerking og skilting 

på p-plassen og for bommen, det som gjelder strømtilførsel, skader o.l., og at bommen fysisk går 

opp eller ned.  Ruter har ansvar for programmering og styring av bommen slik at den åpnes ved 

visning av validert og gyldig billett på Reisekort, impulsbillett eller mobilapp. Ruter sin 

operasjonssentral har enkel overvåking ved at de har tilgang til løsningen og kan overstyre med 

fjernstyring så lenge bommen fungerer fysisk.  

2. Effektmål 

 
Avlaste Oslo for rushtrafikk og utslipp fra de som reiser på E6/E18 sydfra og bedre 

fremkommeligheten.  

2.1Læringsmål 
Hva skal til for at flere som kjører bil til Oslo sentrum i dag vil bruke innfartsparkeringen på 

Tusenfryd og ta bussen videre?  

• Er tid og penger viktig? 

• Er frekvens på bussrute viktigere enn eksakt kjøretid? 

• Kan ulike budskap på digitale tavler om belegg, frekvens etc. få nye trafikanter til å bruke 

innfartsparkeringen?  
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• Hvem bruker innfartsparkeringen i dag? 

• Hvordan få tak i «ønsket målgruppe»? 

• Er det mange som ikke vet om at det er innfartsparkering (ledig og gratis) på Tusenfryd? 

• Vet folk at dette symbolet betyr innfartsparkering? 

• Kan funn fra denne piloten brukes på andre innfartsparkeringer? 

• Hvordan fungerer samarbeidet internt i Statens vegvesen Region øst, på tvers av etatene og 

med samarbeidspartnerne? 

 

3. Innsamling av data og tiltak 

 
Innfartsparkering Tusenfryd ble valgt fordi det var mye ledig kapasitet på parkeringsplassen, og 

fordi Statens vegvesen hadde digitale tavler på hovedvegnettet i nærheten som hadde egnet 

plassering med tanke på å gi informasjon om innfartsparkeringen.  
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Innfartsparkering Tusenfryd, ligger på Vinterbro i Akershus mellom Fv. 156 og E6/E18. Bildet er tatt i retning Oslo. 

Foto: Mona Halland 
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To induktive sløyfer tilknyttet bommen ble utnyttet til å telle trafikk inn og ut av p-plassen. Foto: Ruter og Statens 

vegvesen. 

3.1 Innsamling av data 

 

Data ble samlet inn på flere måter i prosjektperioden: 

 

• «Speed-intervjuer» med om lag 200 brukere ute i felten på p-plassen over fire ganger, 

juni 2018, september 2018, februar 2019 og september 2019.  

• Spørreskjema tilgjengelig via QR-kode, selvutfylling, 30 svar 

• Undersøkelse på Facebook (Statens vegvesen Region øst) for å få tak i de som ikke 

bruker innfartsparkeringen, 328 svar. I tillegg til undersøkelse på intranett/workplace hos 

bedrifter i nærheten av Bjørvika (SopraSteria), 23 svar. 

• «Living lab», brukertest med 8 deltakere som ikke har brukt innfartsparkeringen før. De 

fikk gratis 30 dagers billett mot å dele sine erfaringer.  

• Testet ut ulike budskap med statisk informasjon og i sanntid på digitale tavler på E6 ved 

Ås og på E18 ved Vinterbro. 

• Målt belegget over døgnet alle dager i uka på p-plassen fra 4 uker før piloten startet til 

dags dato  

• Ukes-statistikk fra Ruter på passasjerbelegget på buss fra før pilot til dags dato 

 

3.2 Tiltak 1 - Skilting og informasjon om praktisk bruk på nett 

 

Det aller første vi gjorde (oktober 2018) var å sette opp flere konvensjonelle skilt som viste at det 

var innfartsparkering på Tusenfryd og avkjøringsskilt og bannere på p-plassen. Dette gjorde vi 

på bakgrunn av intervjuer med de som brukte plassen og som sa «jeg tror ikke folk vet at denne 

innfartsparkeringen finnes og hvor bra dette tilbudet er og at det er gratis» Flere mente også at 

ikke trafikantene skjønner symbolet P + buss for innfartsparkering. Brukertest viste også 

manglende avkjøringsskilt. 
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Utklipp fra brosjyre på nett om innfartsparkeringen. 

 

 

Bannerne tok vi ned etter noen måneder fordi de hadde løsnet på grunn av uvær og de ble skitne og vanskelig å lese 

på grunn av rim. 

 

Nye skilt for å vise tydeligere hvor innfartsparkeringen er. Foto: Ingeborg Olsvik 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/stor/pilotprosjekter/innfartsparkering-tusenfryd/innfartsparkering-tusenfryd
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3.3. Tiltak 2 Informasjon på digitale tavler og i Enturapp 

 

Om lag fire uker etter at de konvensjonelle skiltene var satt opp, begynte vi med statisk 

informasjon på de digitale tavlene.  

 

I pilotperioden brukte vi to tavler på hverdager mellom kl. 06-14 såfremt det ikke var andre budskap om 

trafikkulykker/hendelser som gjorde at budskapet om innfartsparkering måtte vike. Den ene er ca. 3 kilometer unna på 

E18/Vinterbro, det andre på E6 ved Ås, ca. 12 kilometer fra Tusenfryd. 

 

Bildet viser det første budskapet 

på tavlene. Vi intervjuet brukere 

etter noen uker etter at dette 

budskapet hadde vært synlig på 

tavlene. Det var imidlertid ingen av 

de vi traff som var nye brukere og som hadde begynt å parkere der på grunn av at de hadde sett 

skiltene.  De vi intervjuet oppga som grunn til at de brukte tilbudet, var anbefaling fra 

venner/kollegaer og at de hadde begynt å bruke den fordi det var trøbbel med toget.  

Ved å gjennomgå store mengder fremkommelighetsdata for buss fra Ruter og sammenligne 

dette med reisetidsdata for bil, fant vi at bussfremkommeligheten var svært forutsigbar og stabil. 

Bussen brukte stort sett 24-26 minutter fra Tusenfryd til sentrum, også i perioder der øvrig 
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trafikk, som ikke brukte kollektivfeltet på strekningen, hadde svært store forsinkelser. Dette ble 

også bekreftet av brukere under intervjuene. 

 

Eksempel på reisetid for bil sammenlignet med buss fra Tusenfryd til Oslo sentrum en dag med store forsinkelser på 

strekningen. Figur Tor Eriksen, Statens vegvesen. 

 

3.4 Tiltak 3 – sanntidsinformasjon på tavler og i Enturapp 

 

Vi hentet informasjon om faktisk reisetid for bil fra reisetider.no som er basert på lesing av 

autopass-brikker. De gangene bilene brukte mer enn 15 minutter mer enn buss i rushtiden, ble 

budskapet nedenfor vist på den digitale tavla på E18 på Vinterbro. Reisetid for buss var basert 

på historiske data, fordi bussen veldig sjelden brukte mer enn 25 minutter (jf. figuren over). 
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Neste fase var å vise antallet ledige plasser på opplysningstavlene. Når vi nå hadde 

sanntidsinformasjon tilgjengelig kunne vi også dele dette med andre aktører.  

 

Entur hadde signalisert at de ønsket å få inn sanntidsparkeringsinformasjon i sin reiseplanlegger 

og vi etablerte et samarbeid for å få inn informasjon om parkeringsbelegget.  I oktober 2019 ble 

første versjon gjort tilgjengelig i appen: 
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3.5 Dialog med brukere og ikke-brukere 

 

 
 

For å få innsikt om brukerne og om forsøkene våre, måtte vi ut i felten. Vi intervjuet om lag 200 

brukere og alle var veldig fornøyde med tilbudet, fordi det var gratis, det var alltid ledig p-plass, 

bussen var forutsigbar, pålitelig og de sparte både tid og penger. Mange hadde begynt å bruke 

innfartsparkeringen som følge av upålitelig togtilbud. 

3.5.1 Brukerne bor i Follo-området og skal til sentrum 

 

 

Om lag 4 av 10 bor innenfor en radius på 1-3 kilometer fra innfartsparkeringen på Tusenfryd 
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Ca. 7 av 10 skal til sentrum. 

 

3.5.2 Dialog med de som ikke bruker tilbudet 

Vi hadde etter hvert mye 

informasjon om de som brukte 

innfartsparkeringen og hvorfor de 

brukte den, men vi ville vite hvorfor 

mange ikke bruker 

innfartsparkeringen. Vi la ut en 

undersøkelse (questback) på 

Statens vegvesen Region øst sin 

Facebookside (se bilde til venstre). 

Vi stilte spørsmål om hvordan de 

reiser, hva som skal til for at de skal 

endre vane og om de hadde sett og 

forstått de ulike budskapene på 

tavlene. Gulroten for å være med 

på undersøkelsen var å være med i 

trekningen av gratis billetter til 

Tusenfryd. Det var 328 som svarte 

på undersøkelsen og som også var 

potensielle brukere, de kjørte forbi 

innfartsparkeringen flere ganger i 

uka. De fleste hadde også sett 

tavlene og forstått budskapene. Men for 75 prosent av dem var det ikke aktuelt å endre vane 
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fordi de hadde gratis eller rimelig parkering på jobb/studiested og/eller brukte bil i 

jobbsammenheng. Denne sammenhengen mellom bilbruk og gratis parkering understøttes også 

av flere undersøkelser, blant annet TØI1. Av de 328 som svarte var det 168 av disse som sa at vi 

kunne kontakte dem igjen.  

 

3.5.2.1 «Living Lab» - åtte testpiloter 

 

For å se om vi kunne få mer læring av de som ikke bruker innfartsparkeringen, spurte vi om 

noen av de 168 kunne tenke seg å være med å prøve tilbudet i 30 dager mot å få gratis 30-

dagers billett. Åtte deltakere takket ja2. Vi ønsket å lære mer om innvendingene mot å bruke 

tilbudet. Disse åtte ble kontaktet på epost og telefon hver uke for å fortelle om sine opplevelser, 

hva som fungerte og hva som ikke fungerte og kunne bli bedre. I intervjuene vi hadde underveis 

med disse var tilbakemeldingene mye av det samme som vi hadde fått i tidligere dialog med 

brukerne.  

 

Fire av testpilotene oppga at de ønsket å fortsette med innfartsparkering, mens de andre fire 

ikke ønsket, fordi de syntes det tok for lang tid og at de bor for langt unna innfartsparkeringen. 

Det betyr at nærmere halvparten av de som prøvde tilbudet var så fornøyd at de ønsket å 

fortsette. Dette er nyttig læring å ta med seg at slike tiltak kan gi et lite puff for å få med de som 

er på glid. 

 

4. Systemer og dataflyt 

 

4.1 Dataflyt før-situasjon 

 

Illustrasjonen over viser utgangspunktet før vi satte i gang piloten. Som nevnt tidligere var p-

plassen utstyrt med to induktive sløyfer for å regulere åpning og lukking av bommen. Før piloten 

hadde de ingen kontakt med «omverdenen». I tillegg til at de digitale tavlene ble benyttet til 

 

1 Christensen med flere, TØI-rapport 1439/2015: Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter 

på bilbruk og bilhold i byer og bydeler. 

 
2 Det var opprinnelig 9, men en trakk seg med en gang billetten var mottatt. Dette er også i tråd med GDPR at 
man kan trekke seg uten å oppgi noen grunn. 
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operatørstyrte budskap i forbindelse med ulike hendelser i vegnettet, eksisterte det allerede et 

system for visning av dynamiske reisetider på tavlene. Applikasjonen TravelTime henter 

reisetidsdata fra vegvesenets database for sanntidsdata (DATEX) og gjør nødvendige 

beregninger for så å distribuere reisetider til de aktuelle tavlene så lenge de ikke er opptatt med 

høyere prioriterte budskap. Datex oppdateres hvert 5. minutt, og det blir også 

reisetidsbudskapene på tavlene.  

 

 

4.2 Dataflyt nå-situasjon – dynamisk informasjon 
 

 

Da vi startet piloten koblet vi oss på de induktive sløyfene med en kontrollboks (PLS) med 4G 

modem for å telle trafikk inn og ut av p-plassen. På denne måten skaffet vi oss oversikt over 

belegget/ledige plasser inne på parkeringsplassen. Data fra kontrollboksen ble sendt inn i 

nyopprettet database på Vegtrafikksentralen (VTS) og videre til applikasjonen Traveltime og til 

reiseplanleggeren Entur. Det ble gjort tilpasninger i Traveltime for å takle ny type sanntidsdata, 

ny strekning og nye budskap. Tavlene og Entur-appen oppdateres ved endringer i belegget for 

bil, hver gang det kjører en bil inn eller ut. Det ble vurdert å sende data fra p-plassen via 

sanntidsdatabasen DATEX, men det ble vurdert til at 5. minutters oppdateringsfrekvens ble for 

tregt for denne typen informasjon. 

 

 5. Resultater og hva har vi lært? 
 

5.1 Stor vekst i antall busspassasjerer og antall parkerende 
Det har vært en stor økning i belegget på antall parkerende, over 60 prosent når vi 

sammenligner med fjoråret3. Statistikken fra Ruter viser også at det har vært om lag tilsvarende 

 
3 Uke 43-45 for 2018 og 2019 
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vekst i passasjerer på bussen. Figuren under viser en klar sammenheng mellom økning i antall 

biler (brukere innfartsparkering) og busspassasjerer(påstigende) 4. 

 

 

Illustrasjonen over viser antallet påstigende passasjerer og parkerende per uke (y-akse) og gjeldende uker (x-akse). 

Den røde og blå prikkete linja viser en tydelig sammenheng mellom økning i antall parkerende og antall passasjerer. De 

store nedgangene er ferier og bevegelige helligdager. Figur Tor Eriksen, Statens vegvesen. 

Det er svært vanskelig å måle effekten per tiltak, til det er det for mange faktorer som spiller inn. 

Likevel antyder økningen at informasjonen på de digitale opplysningstavlene har bidratt sammen 

med togtrøbbel, færre p-plasser i Oslo, økte takster i bomringen og tips fra fornøyde brukere. I 

intervjuer i siste runde var det også noen som oppga at de hadde begynt med innfartsparkering 

som følge av informasjonen på opplysningstavlene. Det er også nå langt flere som vet at tilbudet 

finnes på grunn av tavlene og dermed et større potensial for å få flere brukere også i fremtiden.  

5.2 Hva er viktig for brukerne 
 

Ut fra læringsmålet om å få tak i hva som skal til for å bruke innfartsparkeringen, vet vi en god 

del ut fra samtaler med brukerne: 

• Høy frekvens på busstilbudet og pålitelig framføring er svært viktig. 

• Alltid ledig plass og at de slipper å betale p-avgift 

• Har ikke gratis/rimelig p-plass på jobb i sentrum 

• Oppgir at de sparer tid og penger 

• Om lag 7 av 10 bor relativt nærme innfartsparkeringen (under 10 kilometer) 

• Om lag 7 av 10 jobber i sentrum og har ikke bytte av transportmiddel 

 
4 For parkerende har vi sett på brukere for hele døgnet, mens for busspassasjerer har vi sett på påstigende i 
perioden kl. 05-12. Dette for å ikke få med busspassasjerer fra fornøyelsesparken i de ukene denne er åpen. 
Tallene er ukestall (sum mandag-fredag), og de store nedgangene på figuren er ferier og bevegelige helligdager. 
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• Det er 10-15 prosent som reiser langt med bil (3-6 mil) 

• Det er om lag 30 prosent som har bytte av kollektivmiddel i sentrum 

5.3 Hvordan kan tilbudet bli bedre? 
 

Flere brukere ønsker seg: 

• Høyere frekvens og flere busser per avgang  

• Større leskur, eventuelt venterom som er oppvarmet om vinteren.  

• Sanntidsinfo på holdeplass  

• Flere hull i gjerdet for å komme fortest mulig til bussen og å fjerne sluse 

• Fjerne bom, det er ofte feil med bommen, at den går ned før den skal eller at den ikke klarer 

å lese av kort/app 

• Gjøre det mulig å få validere kort/billett uten å måtte gjøre dette på bussen først (for da må 

man gå tilbake for å parkere bilen)  

 

5.4 Hvordan har teknologien fungert? 

 
Vi har erfart at vi har fått til mye ved å utnytte eksisterende tekniske elementer og systemer. 

Gjennom å koble oss på de induktive sløyfene tilhørende bommen med en PLS (Programmerbar 

Logisk Styreenhet), har vi ved en enkel telling av kjøretøy inn og ut på parkeringsplassen skaffet 

oss oversikt over belegget (ledige plasser) til enhver tid. Ved å videreformidle disse dataene inn 

til VTS over 4G-nettet har vi skaffet nødvendig grunnlag for visning av antall ledige plasser i 

sanntid på digitale tavler, og deling av data med Entur for bruk i deres løsninger.  Løsningen gir 

oss også god og nyttig statistikk for bruken av innfartsparkeringen. 

Bruken av de eksisterende tavlene til Statens vegvesen, som primært er tenkt for varsling av 

ulike typer hendelser i vegnettet, medfører at budskap om parkeringen må vike ved uventede og 

planlagte hendelser som krever bruk av tavlene.   

Å sende nye data direkte inn til VTS, slik vi har gjort, er ikke en ideell løsning, men dette har vært 

nødvendig for å kunne anvende sanntidsdata med rask oppdatering om antall ledige plasser i 

budskap ut på de digitale tavlene. Prosjektet har hatt fokus på å teste i liten skala og få opp 

enkle løsninger raskt slik at man kan få tidlig tilbakemelding på om tiltakene har hatt effekt før de 

eventuelt gjøres mer robust og rulles ut i større skala. 

Det hadde vært ønskelig at data fra innfartsparkeringen gikk via en database utenfor VTS, for så 

å bli hentet inn til VTS på samme måte som gjøres med reisetider fra DATEX-databasen. 

Det er diskutert med Vegdirektoratet om å lagre og foredle data fra innfartsparkeringen direkte i 

Saga dataplattform slik at vi slipper å ha våre data og systemer hos Vegtrafikksentralen. Men i 

forbindelse med nevnte omorganisering er det usikkert om piloten blir videreført og derfor er det 

ikke tatt noen beslutning på om vi skal overføre data til Saga.   

5.5 Samarbeid og omgivelser 
 

I innledende fase av piloten hadde vi utstrakt samarbeid med skiltmyndighet i Akershus, svært 

viktig å innlede samarbeid tidlig fordi det kan ta lang tid å bestille skilt etc. Vi har også hatt tett 

dialog med driftsansvarlig av p-plassen og de som har inngått leieavtale med grunneier. Videre 

hadde vi tett dialog om utforming av budskap, oppetid og valg av tavler med VTS siden det er de 

som opererer de digitale tavlene. Vi måtte også få tillatelse hos trafikksikkerhetsseksjonen i 
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Vegdirektoratet for utforming av budskap i og med at de digitale tavlene ikke har vært brukt på 

denne måten tidligere.  

Piloten har som nevnt vært delfinansiert av ITS-pilotprogrammet i Vegdirektoratet. Når det 

gjelder tiltak og virkemidler for å nå effektmålet, har nok dette programmet vært mer opptatt av 

at piloten skulle frembringe mer nybrottsarbeid innenfor ITS enn det vi har gjort. Teamet 

opplever at handlingsrommet ble trangt og at vi kunne ha gjort flere tiltak, som ikke inneholdt ITS 

som kunne ha bidratt til å nå effektmålet.   

Vi skulle gjerne hatt en prosjektmedarbeider fra Ruter tidligere i prosjektet, blant annet var det 

tilfeldig at vi oppdaget at rutetidene for bussene skulle endres kort tid etter at vi hadde opplyst 

om frekvens på tavlene. Busstilbudet er avgjørende for hvor godt tilbudet oppleves av brukerne.  

Vi innledet også tidlig samarbeid med Entur som var svært positive til å få våre data og å 

distribuere disse videre. Men deres utviklingsteam hadde et stort arbeidspress og måtte 

prioritere andre ting. Det tok derfor en del tid før vi fikk første versjon av p-belegget i 

reiseplanleggeren.  

Det har også vært ekstern interesse blant annet fra TØI og Hordaland fylkeskommune. 

Østlandets Blad hadde også en dobbeltside sommeren 2019 som de tok initiativ til selv.  

 

 

Nyhetssak om innfartsparkeringen i Østlandets Blad  

Ellers har det også vært mange henvendelser fra brukerne av innfartsparkeringen til 

delprosjektleder de gangene bommen ikke virker som den skal. Det viser at det er behov for 

bedre informasjon/skilting på p-plassen for hvem brukerne skal kontakte når ting ikke fungerer 

som de skal. 

5.6 Formidling/kunnskapsdeling 

Foruten deling av kunnskap på interne møter og allmøter i STOR-prosjektet og gjennom denne 

sluttrapporten, har pilot Innfartsparkering sammen med piloten Sykkelmelding arrangert tre 

frokostmøter: 

• Bymiljøetaten den 20/11-2019, 25 deltakere 

http://redir.opoint.com/?key=K9H7uFkIBvoYSUZ3lNbw
http://redir.opoint.com/?key=K9H7uFkIBvoYSUZ3lNbw
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• Ruter den 22/11, 25 deltakere (møtet ble også tatt opp på video) 

• Statens vegvesen Region øst den 28/11, 35 deltakere 

På disse møtene har også representanter fra TØI, NAF, Entur og Bane Nor deltatt. Det er 

opprettet dialog med Bane Nor og Tor Eriksen som fortsetter i Statens vegvesen angående 

utveksling og erfaring med utstyr for sanntidsinformasjon.  

 

5.7 Budsjett/kostnader 
 

I piloten har vi brukt ca. 400 000,- (inkl. mva) på innkjøp av utstyr og utvikling og deling av 

sanntidsinformasjon og annonsering, billetter og premiering i forbindelse med undersøkelser og 

intervjuer. Konsulent-timer og lønn til deltakerne er ikke inkludert her. 

 

5.8 Forhold som må avklares  

 

I og med at Statens vegvesen er inne i en stor omorganisering er det uklart om piloten blir 

videreført eller om den skal implementeres i linja. STOR-prosjektet videreføres i 2020 og må 

gjøre nødvendige avklaringer for pilot innfartsparkering og eierskap til ITS-løsningen etter hvert 

som ny organisasjon er på plass.  

 

6. Anbefalinger  
På bakgrunn av læring og funn med piloten, har vi følgende anbefalinger: 

• Fortsette tilbudet med innfartsparkering (Statens vegvesen Region øst avtale med 

grunneier ut februar 2021.) 

 

• Fortsette busstilbudet med høy frekvens og flere busser på samme avgang 

 

• Fortsette å bruke de samme opplysningstavlene til å informere om sanntidsbelegg og 

bussfrekvens. Muligens også innlemme flere tavler, blant annet på Sætre, Hurumsiden. 

Eventuelt bruke egne tavler til formålet 

 

• Ta i bruk sanntidsinformasjon for buss på holdeplass og til opplysningstavler der reisetid 

for bil og buss sammenlignes 

 

• Utbedre bomsystemet og avleser/validator. Det har vært for mye ustabilitet. Sikre et klart 

ansvarsforhold mellom Statens vegvesen og Ruter og å informere hvor brukerne kan 

ringe når bommen ikke virker som den skal 

 

• Inngå samarbeid med Bane Nor/andre aktører slik at man kan vise sanntidsinformasjon 

for et geografisk område med flere innfartsparkeringer slik at brukerne slipper å kjøre 

flere steder for å sjekke om det er ledig eller ikke 

 

• Hvis tilbudet fortsetter etter 2020 og systemet som er laget for Innfartsparkering på 

Vegtrafikksentralen levere videre, bør man flytte systemet til et annet system i Statens 

vegvesen. Dette kan for eksempel være Saga, Parkeringsregisteret eller eventuelt et nytt 

fagsystem.  
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• Legge induktive sløyfer på nordenden av p-plassen fordi det om sommeren blir en 

inngang til for gjester til fornøyelsesparken. Det blir dermed to muligheter for inn- og 

utkjøringer og for å få riktig statistikk, må det være tellemuligheter begge steder. 

Forholdet med to innganger om sommeren er kontraktsregulert med grunneier. Hvis det 

ikke blir lagt sløyfer, kan ikke sanntidsinformasjonen brukes når fornøyelsesparken er 

åpen på hverdagene, hverken på tavler eller i Enturappen 

 

• Gjøre det mulig for de som sykler eller samkjører til sentrum å benytte p-plassen uten å 

måtte kjøpe bussbillett. 

 

Oslo, desember 2019 

 

 

 

 


