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KRONIKK: Ikke ment for matpakkekjøring

Slik kan p-politikken bli smartere

«Privatbiler og busser tar unna de største persontransportstrømmene inn i og
ut av de store byene i rushtida, dette gjelder også for Oslo. Dårlig utnyttelse av
bilparken, med 1,15 personer i hver bil, er en akilleshæl i dagens system,» skriver
kronikkforfatteren. Han tar til orde for sambruksfelt.

«Kommunen bør, kort oppsummert, bli mer bevisst på hvordan parkeringspolitikken kan påvirke både bilholdet og bilbruken i et byområde,» skriver artikkelforfatterne. De leverer noen forslag som går på at storbykommunen tar kontroll og
tenker helhet – til fordel for en smartere parkeringspolitikk.
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