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SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA OLA KVISGAARD (H) OM NOTAT NR. 147/2017 OM HC-

PARKERING  

 

Jeg viser til spørsmål fra Ola Kvisgaard (H) om notat nr. 147/2017 om HC-parkering. Spørsmålet 

lyder:  

 

 I notat 147/17 fra byråden vises det til at antall avgiftsbelagte og HC plasser er redusert 

 fra 7160 i 2015 til 7128 i 2016 til 7000 i 2017 og at det planlegges å utvide antall HC-

 plasser der andelen med HC på avgiftsparkeringsplasser er stort. Hvordan er fremdriften i 

 dette arbeidet? Gjøres det selvstendig arbeid eller legger byråden til grunn at hver enkelt 

 bruker må melde konkrete behov? I mai var det ikke gjort analyser av økende behov for 

 HC-plasser når sykkelbaner blir etablert. Betyr det at kommunene heller ikke vil gjøre 

 slike analyser nå som det det skjer ytterligere reduksjon av p-plasser i både sentrum og i 

 sentrumsbydelene. I notatet fremgår det videre at det ikke er noen norm eller standard til 

 avstand mellom HC-parkeringsplasser. Mener byråden en slik standard er overflødig? I 

 notatet slås det fast "Kommunens TT-ordning sørger forøvrig for å ivareta 

 transportbehovene til mennesker som av ulike årsaker ikke kan benytter seg av 

 kollektivtransportmidlene". Betyr det at byråden erkjenner den forverrede 

 parkeringssituasjonen for funksjonshemmede og mener en vesentlig styrking av TT-

 tilbudet er løsningen for funksjonshemmede - også de som kan benytte egen bil om 

 tilgjengeligheten til parkering styrkes. 

 

Svar:  
Antall HC-parkeringsplasser har økt de siste årene, fra 1136 slike plasser i januar 2015 til 1210 plasser 

i januar 2017. Hittil i 2017 har det vært en økning på 28 HC-plasser. I tilknytning til 

avgiftsparkeringsplassene på kommunal vei i Oslo, er det etablert HC-plasser i tråd med 

regelverket. I boligområder hvor det ikke tilbys avgiftsparkering, etableres det HC-plasser etter 

forespørsel fra brukerne. Personer som har behov for HC-plass i tilknytning til sin bopel hvor det 

kun er gateparkering på offentlig vei, kan søke om nødvendig skilting. Det finnes ingen standard 

på avstand mellom plassene. Ut fra dagens regelverk og Bymiljøetatens praksis ved etablering av 

HC-plasser, mener jeg dagens system ivaretar brukernes behov. På denne bakgrunn mener jeg det 

ikke er nødvendig med en standard hvor avstand mellom plassene angis.  

 

I arbeidet med Bilfritt byliv er det lagt vekt på at personer med HC-kort skal sikres minst like gode 

vilkår som de har hatt tidligere. I planområdet for Bilfritt byliv har antall HC-plasser økt etter 
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gjennomførte tiltak i 2017, fra totalt 83 til totalt 86 plasser. Ved fjerning av avgiftsparkering i 

dette området, har Bymiljøetaten utført tellinger av antall parkerte biler med HC-kort. På 

bakgrunn av disse tellingene har Bymiljøetaten utvidet antall HC-plasser. I pilotområdene der det 

er gjennomført bylivstiltak i 2017, er enkelte av plassene flyttet. Det fjernes normalt ikke HC-

plasser i forbindelse med etablering av sykkelfelt, men det hender plassene blir flyttet til en 

nærliggende sidegate.  

 

Behovet for, og bruken av HC-plasser evalueres i jevnlige møter mellom Norges 

Handikapforbund og Bymiljøetaten. Flytting av enkelte HC-plasser i forbindelse med Bilfritt 

Byliv i 2017 har det vært dialog mellom Bymiljøetaten og Norges Handikapforbund om. 

Bymiljøetaten har også oversendt oppdaterte tegninger over endret plassering av HC-plasser som 

følge av Bilfritt byliv til Norges Handikapforbund, slik at de kan gi presis informasjon til sine 

medlemmer.  
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