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Jernbaneverket i samfunnet



Organisasjon



Stasjoner måles på

• Kundens totale opplevelse på 

stasjonen

̶ Kundenes tilfredshet på om 

stasjonene er godt vedlikeholdte og 

rene, parkeringsmuligheter og om det 

er enkelt å finne fram

̶ KTI (høst 2015)

̶ Øst, 82

̶ Riks, 86

• Universell utforming

̶ Universelt utformet, 10

̶ Tilgjengelig, 104

̶ Tilgjengelig informasjonssystem

- under arbeid



Nasjonale føringer

• Nasjonal sykkelstrategi og NTP har 

målsetninger om at sykkeltrafikken i Norge 

skal utgjøre 8 prosent av alle reiser innen 

2023, noe som innebærer at sykkelandelen i 

byene bør ligge på mellom 10 og 20 % per 

år.

• I Klimameldingen(St.meld.21/2011-2012)

heter det at veksten i persontransporten i 

storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. I og 

omkring storbyområdene skal kollektivformål

og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling 

av samferdselsmidlene.



Askim stasjon

Hommelvik stasjon

Parkeringsstrategi i 

Jernbaneverket

• Hovedmål:

̶ Bidra til å øke mobiliteten og gi flere 

muligheten til å reise kollektivt

̶ Bidra til redusert trafikkbelastning i 

byområder

• Det skal legges til rette for: 

«Kapasitetssterke og trygge 

parkeringsløsninger for sykkel og bil»



Utvidelse på Stømmen med tak anbefales

Sykkelhotell planlegges på Lillestøm

Sykkelstrategi

• Akseptabel sykkelavstand 1-3 km, men ved 

bedre togtilbud er syklende villig til å reise 

lenger.

• Gode sykkelparkeringsmuligheter er med på 

å øke antall syklende til stasjonen.

• Konkretisering av strategien gir anbefalinger 

på hver stasjon om hvordan 

sykkelparkeringstilbudet kan utvides og 

hvilken type sykkelparkering som bør 

implementeres.

• Befaringer utført for å se på konkrete tiltak 

for stasjonene.

• Forslag om sykkelhotell på 10 stasjoner på 

Østlandet, 2 av disse bygges i 2015/2016.



Plassering

Kunder som sykler til stasjonen 

forventer og ønsker å parkere 

nær plattformen. Sykkelparkering 

må plasseres så nær 

plattformene som mulig for å 

unngå at sykler låses fast i stolper 

og elementer. Dette kan skape 

risikofylte situasjoner mht

sammenstøt, sperre for trafikkflyt 

og hindre drift og vedlikehold. 

Skissen viser akseptabel og 

anbefalt avstand for bytteområdet 

på stasjonen.



Askim stasjon – sykkelparkering med tak

Drammen stasjon – sykkelparkering uten tak

Sykkelparkering på stasjonene

• Alle stasjoner skal ha sykkelparkering

• Forskjellige typer sykkelparkering

̶ Uten tak

̶ Med tak

̶ Sykkelhus/låsbar sykkelparkering



Drammen stasjon - sykkelhotell

Gulskogen stasjon - sykkelhotell

Låsbar sykkelparkering

• Sykkelparkering med andre 

abonnementsordninger

• Sykkelstall

• Sykkelhotell med ny abonnementsordning



Moss stasjon - sykkelhotell

Ny abonnementsordning

• SMS-abonnement

̶ Send SYKKEL DRAMMEN til 2300

̶ 50 kr mnd

̶ Kunden får bekreftelse på SMS og et 

telefonnummer tilsendt for bruk ved 

åpning av døra

̶ Systemet sjekker kundens mobilnummer 

opp imot betalende abonnenter før 

åpning av dør

• Basert på samme SMS-system og 

leverandør som ny oblatordning for 

bilparkering.

• Oversikt over hvor mange unike brukere vi 

har ved de forskjellige sykkelhotellene.

• Alle nye sykkelhotell vil få ny 

abonnementsordning.



Utvikling i antall kunder

• Pr. dags dato er det 313 abonnenter.

• August var måneden med høyest antall 

brukere med 418 personer.

Sykkelhotell Jan Feb Mars April mai Juni Juli August Sept. Okt.

Sykkelhotell -

Drammen
97 89 116 153 173 184 170 203 190 160

Sykkelhotell -

Gulskogen
13 12 15 25 26 21 19 26 34 24

Sykkelhotell –

Moss
40 39 46 72 81 90 88 122(53) 107(65) 94(51)

Sykkelhotell -

Sandefjord
28 24 30 41 55 59 54 67(34) 64(31) 55(36)



Asker stasjon – nytt sykkelhotell

Utvikling fremover

• Asker stasjon 2016

• Lillestrøm stasjon 2015/2016

• Holmestrand 2017

• Ski stasjon 2018

• Bergen

• Forslag i Strategien om 8 andre sykkelhotell 

på østlandet.

Holmestrand stasjon – Sykkelparkering med sykkelhotell



Finansieringsmodell

• Etablert og finansiert i samarbeid med andre 

aktører. JBV drifter og eier sykkelhotellene.

̶ Buskerudby-midler

̶ Spleiselag med kommunen

̶ Oslopakke 3-midler

̶ Fylkeskommune-midler

• Egen avtale på teknisk løsning hvor det er en 

fordelingsnøkkel mellom leverandør og JBV 

for abonnementskostnader, drift og 

oppdatering av systemet.



Paradis stasjon 

Askim stasjon 

Erfaringer

• Mange positive tilbakemeldinger fra kunder.

• Egen serviceavtale på drift og vedlikehold av 

dører og låser med låsfirma.

• Ordinært renhold i eksisterende 

renholdsavtale.

• Noe tyveri har forekommet. Tiltak som 

kortere døråpningstid og kameraovervåkning 

er implementert. Opptak utleveres politiet 

ved anmeldelse.



HjemJobbHjem-konseptet

• Initiert av Kolumbus og Bysykkelen i 

Rogaland. Samarbeid mellom Kolumbus, 

Sykkelløftet og Forus Næringspark.

• Bedriftsavtale

• 500,- mnd.

• Månedsbillett på buss, tog og tilgang til el-

sykler til og fra jobb (og i fritiden)

• El-sykler er utplassert på Gausel og 

Stavanger. 

• Planer om utplassering på 3 stasjoner til, 

med ønske om el-sykler på alle stasjonene 

på Jærbanen.



Hva skjer videre nå

• Ferdigstille konkretisering 

sykkelparkeringsstrategi for L1 

̶ Spikkestad - Lillestrøm

• Samarbeid med fylker og kommuner

• Konkretisering av P- strategi for både bil og 

sykkel

̶ Område Nord

̶ Område Sør-vest

• Ferdigstille sykkelhoteller i Asker og 

Lillestrøm

• Bygge sykkelanlegg som er planlagt for  de 

neste årene, både små og store

• Utvikle eksisterende løsninger

• Drifte og vedlikeholde sykkelanlegg 

Sandefjord sykkelhotell

Lier Stasjon



Takk for oppmerksomheten!


