
Kommunale p-plasser i aksen mellom Korsegården og Rustad skole.

521 21

Sted Antall plasser totalt Hvorav HC Regulering Kommentar

Brønnerud skole 20 0 Skiltet "Ansatte og besøkende"

Ansatte, besøkende, 

henting/levering

Frydenhaug bhg 41 2

Oblat dagtid, maks 3 timer ellers. 

Noen plasser maks 3 timer Ansatte, henting/levering

Hangaren - Brekkeveien 8-10 40 0 Privat, tillatelse av Ås kommune Ansatte

Kulturhuset 30 3 Maks 4 timer

Offentlig. Skal bli betaling 

når alt er på plass

Nye Åsgård skole 100 ?

Offentlig parkering, 

betaling/tidsbegrensning?

Skoleveien v/Rådhuset 27 2 Ingen tidsbegrensing

Rådhusplassen 55 3 Skiltet maks 2 timer

Langs Rådhusplassen/Kulturhuset 15 0 Skiltet maks 2 timer

Måltrostveien 8 0

Reservert tjenestebil (lading 

tilgjengelig for tjenestebil)

Søråsteigen bhg 30 1 Oblat og besøkende

Ås stadion 40 0 Oblat

Flere plasser utenom 

normal arbeidstid 

(snuplass for buss)

Ås ungdomsskole 68 4 Oblat og besøkende

Rustad skole og Rustadtunet 37 6 Makstid og noen HC med oblat

Rustadskogen bhg 10 Ikke skiltet, ikke regulert til parkering

Spørsmål fra Venstre: "Hvor mye inntekter kan antas fra kommunale p-plasser - i aksen Rustad skole - Korsegården -, som primært er plassert nær 

kommunale arebidsplasser, dersom timespris på 20,- hele døgnet. P-plasser som antas å ha primært "arbeids-parkering" har betaling fra første time. (les: 

Rådhusplassen antas nesten null i inntekt pga at der er det primært handlende som står gratis om de står under 3 timer."



Estimerte inntekter

Gjennomsnittlig belegg pr plass 

(hele døgnet) 0,15

Antar at det blir mye mindre 

bruk av plassene enn i 

dagens situasjon

Antall timer bruk pr p-plass 3,6

Timespris 20

Inntekt pr plass i døgnet 72

Antall p-plasser med inntekt 445

Inntekt alle plasser i døgnet 32040

Antall arbeidsdager i året 230

Inntekt i året 7 369 200                  

Kostnad for parkering for ansatte pr 

år 34 960                        

Kostnad for ansatte pr måned 2 913                          

Til sammenligning har det 

tidligere vært innhentet pris 

fra Ås kvartal på 1500 kr 

måneden (våren 2021)

Investeringskostnad p-automat inkl 

graving 1 690 000                  

Leie av utstyr og system (årlig 

driftskostnad) 41 000                        

Kostnad til håndheving, inkl kurs og 

uniformer 70 000                        

Inkluderer også 

parkeringsvakters 

godtgjørelse på 10.000 kr 

årlig(lokal avtale)



Andre kostnader

Tid benyttet til saksbehandling

Tid benyttet til skilting og 

administrasjon

Vedlikeholdskostnader på utstyr

Lønnsutgifter til håndheving (pr d.d. 

et halvt årsverk)

Inntekter og utgifter knyttet til 

lading

Krav om ladeinfrastruktur på 

vilkårsparkering (ref 

parkeringsforskriften)


