
Søknad om ansattparkering på St. Olavs hospitals 
ansatteplasser ved Øya, Trondheim  
 

Gjelder ansatte og andre som er tilknyttet St. Olavs hospital, HEMIT, TOV, 
Sykehusapoteket, Sykehusinnkjøp, Legevakta og NTNU lokasjon Øya, samt 
studenter, praktikanter og hospitanter. 

 

Mer informasjon finnes i St. Olavs hospitals interne EQS-prosedyre 5417. 

Merk at du ikke alltid er garantert plass. Les mer om dette nederst. 

 

Arbeidsbeskrivelse 

 Utføres av  Arbeidsoppgave  

Søknad om parkering  

 
Den som ønsker 
ansattparkering 

Leser gjennom dette dokumentet og setter deg inn i 
reglene. 

Registrerer deg som bruker i parkeringssystemet. Se 
Relatert for lenke. 

OBS! Merk at du må bekrefte din e-postadresse og ditt 
mobilnummer. Bekreftelse kommer på e-post og sms. Sitter 
du hjemme og registrerer deg som bruker, lønner det seg å 
oppgi e-postadresse du kan lese både hjemmefra og på 
jobb. Ellers kan jobb-e-post benyttes. 

Søker elektronisk om parkering. Se Relatert for lenke til 
parkeringssystemet. Merk at du kan velge hvor lenge du vil 
din avtale skal gjelde. Det kan derimot ikke søkes lengre 
enn ett år ut 31.desember. Søknader lengre enn dette blir 
endret til å gjelde til og med 31.desember. 

Sørger for at nødvendig dokumentasjon legges ved søknad. 
Dokumentasjon må sendes for hver søknad som krever 
dette. 

Navn på den som søker om parkering må tydelig fremgå av 
dokumentasjonen. 

Eksempel på dokumentasjon på barn i barnehage/ barn i 
SFO er 



 E-post fra barnehage / SFO 
 Kvittering på betalt plass 

 

Søker mottar e-post/sms fra kundesenteret når søknad er 
godkjent. 

Endring av registreringsnummer 

 
Den som har 
ansattparkering 

Endring av registreringsnummer skjer i parkeringssystemet. 

Du må selv endre registreringsnummer ved behov. 

Du er selv ansvarlig for at det til enhver tid står korrekt 
registreringsnummer. 

Avslutting av parkering 

 
Den som vil avslutte 
parkering før 
parkeringsperiodens 
utløp 

Ønsker du å avslutte parkering før parkeringsperiodens 
utløp: Send e-post til kundesenter@driftsservice.no innen 
en uke før månedsslutt. Eventuelt inngangskort må 
returneres kundesenteret. 

Oppsigelse av driftsparkering varsles til leder, og til 
kundesenteret på e-post kundesenter@driftsservice.no 

Vakt- og akuttparkering – gjelder for St.Olav (K1-Drift, AKUTT) 

 
Den som har behov 
for vakt- eller 
akuttparkering 

Fyller ut bekreftelse sammen med klinikksjef, se under. Mal 
for bekreftelse finnes under Relatert til EQS-prosedyre 
5417. 

Søker i parkeringssystemet. Legger ved bekreftelsen til 
søknaden. 

Klinikksjef eller 
klinikksjefs 
representant 

Fyller ut bekreftelse som søker må legge ved søknaden. 

Mal for bekreftelse finnes under Relatert til EQS-prosedyre 
5417. 

Behandling av søknad 

 
Kundesenteret for 
St. Olavs 
driftsservice 

Behandler søknader om ansattparkering, varsler søker når 
registrering er i orden og når søknad er godkjent / satt på 
venteliste / avvist. 



Endrer søknader med varighet lengre enn 31.desember til å 
gjelde kun til og med 31.desember. 

Behandler søknader om vakt- og akuttparkering, varsler 
søker når registrering er i orden og når søknad er godkjent. 

Avslutter parkering når e-post om dette kommer til 
kundesenteret, og senest innen månedsslutt for de som 
kommer innen fristen. 

Fungerer som kontaktpunkt ved spørsmål om parkering. 

 

Kontaktinformasjon Kundesenteret for St. Olavs driftsservice: 
Postadresse: St. Olavs driftsservice, Kundesenteret, Postboks 3250 Torgarden, 
7006 Trondheim, eller 

Ekspedisjon: Kundesenteret, Forsyningssenteret, 1.etg., Prinsesse Kristinas gt. 5, 
7030 Trondheim. Åpningstider hverdager 7-15:30. Endrede åpningstider i påske, 
sommer og romjul kan forekomme. 

E-post: kundesenter@driftsservice.no  

Telefon: (735) 53 000 

 

Følgende kategorier parkeringstillatelse kan søkes på: 

Kategori Beliggenhet / 
informasjon 

Generelt kriterie: 
Arbeids- eller 
studiemessig 
tilknytning som 
beskrevet 

Spesielle kriterier: 

Krav til 
dokumentasjon 

RiT-A Parkeringsplasser i 
sykehusets nærhet: 

Psykiatritomta 

Eirik Jarlsgate 10 

1902-bygget 

Forsyningssenteret 

Professor Brochs gate 

Ceciliebrua 

 

Kan også parkere på RiT-
C-plasser. 

a) Bevegelseshemmet 

b) Barn i barnehage 

c) Barn i SFO 

d) Bruker bil daglig i 
tjenesten 

a) Egenerklæring 
(lenke via Relatert 
til EQS-prosedyre 
5417), evt fra lege 

b) fra barnehage  

c) fra SFO 

d) fra avdelingssjef 



Ikke fysisk oblat, kun aktiv 
avtale i 
parkeringssystemet. 

NTNU NTNU sine plasser. Kan 
også parkere på RiT-C-
plasser. 

Ikke fysisk oblat, kun aktiv 
avtale i 
parkeringssystemet. 

Kun for de som har 
stillingsandel på over 
50% på NTNU. Søknad 
godkjennes av det 
medisinske fakultet. 

 

RiT-B Parkering på RiT-A-
plasser fra kl. 14.30 – 
07.30 + helg. 

Kan også parkere på RiT-
C-plasser i nevnte 
tidsrom. 

Ikke fysisk oblat, kun aktiv 
avtale i 
parkeringssystemet. 

  

RiT-C Marienborg 

Nettbusstomta 

Stavnevegen 2 

Ikke fysisk oblat, kun aktiv 
avtale i 
parkeringssystemet. 

  

RiT-Natt Parkeringskjeller under 
Finalebanen mellom 
kl.20.00 og 09.00 

Overbookes ikke, man er 
garantert plass. 

Ikke fysisk oblat, kun aktiv 
avtale i 
parkeringssystemet. 

  

RiT-Fin Parkeringskjeller under 
Finalebanen. 

Overbookes ikke, man er 
garantert plass. 

Ikke fysisk oblat, kun aktiv 
avtale i 
parkeringssystemet. 

Ca 40 plasser er satt av 
til de som kan fremlegge 
dokumentasjon: 

a) Bevegelseshemmet 

b) Barn i barnehage 

c) Barn i SFO 

d) Bruker bil daglig i 
tjenesten 

 



LEUT Parkeringskjeller 
Leüthenhaven 

Ikke skiltet 

Inngangskort, i tillegg til 
aktiv avtale i 
parkeringssystemet. 

 

 

 

RUST Parkeringshus 
Klæbuveien 66-72 
(Rusthuset), skiltet «St 
Olavs Rusten» 

Ikke fysisk oblat, kun aktiv 
avtale i 
parkeringssystemet. 

Ved behov for inngang 
etter stengetid: Kontakt 
kundesenteret. 

a) Bevegelseshemmet 

b) Barn i barnehage 

c) Barn i SFO 

d) Bruker bil daglig i 
tjenesten 

 

D-plasser Driftplasser 

Parkeringsplasser som er 
nødvendige for 
sykehusets daglige drift. 
Eks: Sykehusets egne 
kjøretøy, beredskapsbiler. 

Merkede plasser i 
sykehusets nærområde. 

 Avdelingssjefen 
sender liste til 
kundesenteret 
med personer og 
bilnummer på e-
post samt 
kostnadssted 

K-plasser Parkeringsplasser for 
bakvakter/hjemmevakter 
som blir tilkalt til 
øyeblikkelig ikke-planlagt 
oppmøte. 

 

Merkede plasser i 
sykehusets nærområde. 

Går i bakvakt / 
hjemmevakt og kan bli 
tilkalt til øyeblikkelig 
ikke-planlagt oppmøte. 

Dokumentasjon 
attestert av leder 
legges ved 
søknad. Se mal 
under via Relatert 
til EQS-prosedyre 
5417 

Akuttplasser Parkering ved 
akuttutrykning. 

Kan bli tilkalt til 
akuttoppdrag. 

Avdelingssjefen 
avtaler bruk med 
parkeringsutvalget. 

Dokumentasjon 
attestert av leder 
legges ved 
søknad. Se mal 
under via Relatert 
til EQS-prosedyre 
5417 



 

Informasjon og regler 

Søknad om parkering og varighet 

1. Søknad gjøres elektronisk via parkeringssystemet 

2. Dersom avdeling skal betale for plass, sender i stedet avdelingssjef e-post til 
kundesenteret med avdelingens navn, navn på bruker, bilnummer, ønsket 
varighet og ansvarsnummer (resh). 

3. Parkering vil vare maksimum ett år ut desember. For videre parkering må det 
søkes på nytt. 

4. Søknadsrunde for påfølgende år utlyses vanligvis høst / tidlig vinter hvert år 
med en angitt frist. Det kan for øvrig søkes når som helst i året. 

5. Informasjon om årlig søknadsrunde legges ut på Kilden samt varsles i 
parkeringssystemet. Eksterne enheter kontaktes og informasjon tilsendes. 

6. Søker må første gang registrere seg og opprette bruker i parkeringssystemet. 
Når registrering er bekreftet, kan søknad legges inn. 

7. Søker vil få bekreftelse på e-post og sms når søknad er godkjent. Se også 
avsnitt om avvisning av søknader. 

8. For plasser med inngangskort: Tid fra søknad er lagt inn til inngangskort 
ankommer søker er vanligvis omtrent to uker. Det anbefales derfor å søke for 
påfølgende måned og utover. 

9. Behandlingstid: 
Godkjenning av bruker tar vanligvis inntil 4 virkedager. 
Det beregnes svar på søknad senest innen ei drøy uke. 

o Ved behandling av årlig søknadsrunde kan lengre tid forventes. 
Inngangskort og bekreftelser gyldig fra januar og utover vil da bli 
utsendt i løpet av desember om det søkes innen angitt frist. 

o For plasser med fysisk oblat forventes oblatet kommet søker i hende 
innen to uker etter at søknad er kommet til kundesenteret. 

10. Fysiske inngangskort/oblat adresseres avdelingen oppgitt i søknaden om ikke 
annet presiseres. 

Avvisning av søknader 

11. Søker som har fått sin søknad avvist, får beskjed på e-post/sms. 

12. Søknad på RiT-A/RUST der dokumentasjon ikke legges ved, blir avvist. 

13. Søknad på vakt-/akuttplass der dokumentasjon ikke legges ved, blir avvist. 

14. Ufullstendige/mangelfulle søknader avvises. 

Endring av registreringsnummer 

15. Endring av registreringsnummer skjer i parkeringssystemet. Søker er selv 
ansvarlig for at det til enhver tid står korrekt registreringsnummer. 

16. Endring av registreringsnummer på fysisk oblat skjer hos Trondheim 
parkering, Leüthenhaven. 



Oppsigelse av parkering 

17. Ønsker du å avslutte parkering før utløp av søknadsperiode: Send e-post til 
kundesenter@driftsservice.no innen en uke før månedsslutt for å slippe å 
betale for påfølgende måned. 

18. De som har inngangskort LEUT må ved avslutning i tillegg levere 
inngangskortet på kundesenteret. 

19. Dersom søker ønsker å trekke sin søknad før den er godkjent, må søker 
varsle kundesenteret på e-post kundesenter@driftsservice.no 

Betaling for parkering 

20. Parkering skal betales for tiden avtalen løper fra og med søknadsdato / 
godkjenningsdato. Parkering skal betales ut søknadsperiodens utløp, eller ut 
måneden det meldes oppsigelse, det som kommer først av disse. 

21. Månedspris er oppgitt på søknadsskjemaet og i dette dokumentet. Parkering 
deler av en måned betales som en brøk av månedsprisen i forhold til antall 
dager parkert. 

o Unntak: Ved oppsigelse må det betales ut måneden eller 
søknadsperioden, det som kommer først av disse, se punktet over. 

22. Betaling for parkering gjøres via kort i parkeringssystemet. 

23. Dersom betaling ikke utføres, blir avtalen stoppet. 

Annen informasjon 

24. For inngang LEUT utenom åpningstid: Benytt kortet ved inngangen. Se 
oppslag ved inngang for åpningstider. Åpningstidene kan også finnes på 
Trondheim parkering sine nettsider, se Relatert. 

25. For inngang RUST utenom åpningstid: Meld behov til 
kundesenter@driftsservice.no 

26. Benyttes RiT-Natt utenom de oppgitte tidene for RiT-Natt, må det betales på 
vanlig måte i Finalebanen. 

27. Parkering kan kun skje på merkede plasser. Enhver er selv ansvarlig for å 
sjekke skiltene. 

28. Lenke til kart over parkeringsplassene finnes under relatert. Merk at 
omskiltinger som ikke vises på kartet kan forekomme. 

Er du garantert plass? 

29. Det utstedes flere parkeringstillatelser enn det er faktiske plasser. Dette er en 
følge av gjeldende parkeringsavtale. 

o Parkeringstillatelse på RiT-A, -B og -C garanterer ikke plass. 

o RiT-Fin, RUST, LEUT og RiT-Natt overbookes ikke, der er søker 
garantert plass. 

o K-plasser: Det betinges at man ikke parkerer på disse plassene med 
mindre man blir tilkalt til øyeblikkelig ikke-planlagt oppmøte. Man er 
likevel ikke garantert plass dersom mange er tilkalt, eller dersom 
ordningen misbrukes. 



 


