Informasjon om parkeringsordningen ved Framsenteret
– parkeringsplass nr. 8736
Parkering skal kun skje på oppmerkede og/eller skiltet område, i tråd med skiltenes
regulering. All parkering er avgiftsbelagt. Det er ikke anledning å parkere på reserverte
plasser for andre enn de plassen er reservert for.
Dersom man parkerer på en reservert plass uten å oppfylle kravet for disse, eller andre
plasser på oppmerkede områder, eller uten synlig betalt billett eller aktivert mobil-app, vil
bøter på kr 600,- eller kr 900,- på plasser reservert forflytningshemmede, ilegges kjøretøyet.

Ansatte og besøkende
Benytter parkeringsplassen nord for Framsenteret mot Strandvegen (parkeringsplass nr.
8736). (Satser oppgitt pr. 01.08.2019)








Denne har HC-plasser og plasser for laddbar motorvogn, alle plasser er avgiftsbelagt.
o Ordinær sats for besøkende er kr 25,- pr. time
o Pris for ansatte er kr 5, pr. time, maks kr 40,- pr. dag. (Den ansatte må ha søkt
om parkerings tillatelse for ansatte på web og bruke mobil-app ved betaling
for å oppnå denne prisen – se egen rutine.)
2 stk. parkeringsplasser for laddbar motorvogn. (Kommer august/september 2019).
o Disse er lokalisert sør på parkeringsplassen.
o For pris se skilt. Det er ikke ansatte takst på disse 2 plassene.
o For betaling på ladde plass for laddbar motorvogn er det egen
parkeringssone, se skilt.
MC-parkering
o På øvre side av Hjalmar Johannsens gate, der man kjører «gjennom» bygget,
er det et begrenset antall plasser for MC.
Det er parkerings forbudt mellom kl. 0100-0500, alle dager, hele året.

Parkeringskontrollen blir utført av Tromsø Parkering AS. Ved eventuelle klager på ilagt
kontrollavgift må alle henvendelser gå direkte til Tromsø Parkering AS:
parkering@tromso.kommune.no eller på telefon 77790650.

Ansatte parkering ved Framsenteret
Betaler via EasyPark app (maks. kr 40,- pr dag)
Betalingsordning starter fra 1. september 2019, men du kan
allerede NÅ søke om tillatelse på
https://framsenteret.easypark.net/
Utfyllende info ligger https://framsenteret.no/om-oss/bygget/
Med ansatt regnes de som har fast kontorsted Hjalmar Johannsens gate
14. Ansatte har kun mulighet å benytte parkeringsplassen på
nordsiden av Framsenteret mot Strandvegen, i tillegg til parkeringsplassen for MC ved
Hjalmar Johannsens gate.
For å kunne betale parkering med ansatt takst, må dette gjøres via mobil-app. Den ansatte
må være forhåndsregistret og godkjent gjennom søknad på web. (Se egen rutine). Ved 1.
gangs bruk må elektronisk søknad være sendt minimum 5 virkedager før. Ordningen trer i
kraft 1. september 2019 men det er mulig å registrere seg allerede fra 1. august.
Betaling for ansatte gjøres ved bruk av mobil-app. Denne skal aktiveres umiddelbart etter
parkering og før kjøretøyet forlates. App må aktiveres også i tidsrommet mandag-fredag
mellom kl. 0500-0700 og kl. 1700-0100, samt lørdag-søndag mellom kl. 0500-0100.
Den ansatte blir kun belastet for parkering i tidsrommet mandag-fredag mellom kl 07001700, og da for maksimalt 8 timer.
Mobil-app må være gyldig så lenge bilen står parkert.
Dersom man av en eller annen grunn ikke kan betale med app må parkerings-automat
benyttes. Automaten skiller ikke mellom ansatte og øvrige. Ansatte må derfor betale for
ønsket antall timer til ordinær pris og legge billetten godt synlig for kontroll. Bøter utsendt
på kjøretøyet som er parkert utenfor oppmerkede parkeringsplass VIL IKKE bli ettergitt. Det
samme gjelder for parkerings avgift.
Vedrørende området sør for Framsenteret så skal det ikke benyttes av ansatte. Dette
området har fått ny skilting og regulering. Gjeldende fra 1. september 2019.
Ved spørsmål eller problemer med parkeringsautomat eller app ta kontakt pr. e-post til
parkering@tromso.kommune.no eller vakttelefon +4790760874.

