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Lansering av ny parkeringsapp 
 
 
Narvik kommune har den offisielle lanseringen av parkeringsappen WayToPark fredag den 8. januar 2016.  
 
Parkeringsappen vil gjøre det enklere for bilister å betale parkeringsavgift i sentrum: 
 

• Du kan sitte i bilen og betale for parkeringen. 
• Du kan få noen hjemme til å betale for din parkering i sentrum, såfremt de har registrert seg på 

appen 
• Du slipper å gå tilbake til bilen med p-billett, ikke synlig/bortblåst billett blir ikke et problem. 
• Du slipper evt. kø ved p-automaten. 
• Du får alle kvitteringer på din mobil, for utskrift ved senere ved behov. 
• Du kan forlenge parkeringstiden mens du er i butikken, under forutsetning av at du er innenfor 
• makstiden på parkeringsplassen. 
• Du betaler kun for den tiden du bruker.  
• Du kan bruke appen på privatrettslig parkering som UNN osv. Unntaket her er Narvik lufthavn som 

har egen parkeringsording og appen kan derfor ikke brukes der.  
 

 
Fredag den 8. januar vil leverandøren Cale Norge AS være å treffe i Narvik sentrum sammen med våre 
trafikkbetjenter. Der kan man få bistand til å ta i bruk parkeringsappen. Veiledning vil også kunne fås på 
Havnens Hus, 2. etg samme dag kl. 12-14.  (Ta med mobil, kreditkort og e-postadresse). 
 
Vi gjør oppmerksom på at bilisten må betale en bruksavgift for bruk av app som dekker den reelle 
driftskostnaden. Se nærmere info på www.narvik.kommune.no 
 
Velkommen som bruker av vår parkeringsapp. For mer info www.waytopark.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Narvik kommune 
 
Kjell Ketil Dalelv 
Samfunnskontakt og service, Parkeringskontoret 
 
For mer informasjon:  

Kontaktperson: Kjell Ketil Dalelv Tlf. 913 55 979 

Henvisning: Informasjon gis løpende på kommunens nettside  www.narvik.kommune.no 
http://www.cale.as/no/produkter/waytopark-(mobile-app)/ 
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