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Nye mobilitetstjenester og
kombinert mobilitet
kommer til å endre
reisendes forventinger til
oss, uansett
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Mobilitet og knutepunktutvikling - hvor kommer vi fra, og hvor skal vi?

I dag:

I fremtiden:

Bane NOR får stadig oftere henvendelser
fra leverandører, kommuner og
kollektivselskap som ønsker tettere
samarbeid og tilgang til areal.

Når vi planlegger prosjekter som først skal
realiseres om 10-15 år, må vi ta med i
betraktning at det er usikkert hvordan folk og
gods kommer til å bevege seg i fremtiden.
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Vi er nødt til å tenke nytt om hva en togstasjon er, ved å
ivareta hele reisekjeden
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Hvorfor jobber Bane NOR med mobilitetspunkt-konsepter?
Empiri peker mot synergier mellom «ny
mobilitet» og bruk av kollektivtransport…

…og slike konsepter kan underbygge mål om
«bærekraftig bevegelsesfrihet»

17% økning i
månedsinntekter på tog
hos kunder som har
brukt Bybil minst en
gang siden tilbudet ble
introdusert*

• Reisendes forventning om tjenestetilbud og
opplevd sømløshet kommer til å øke

42 % av bysykkel-turer
tas innen en halvtime
før/etter en tur med
kollektivtransport

• Hypotese om at samling av flere
mobilitetsrelaterte tjenester øker attraktiviteten
av «helheten» til reisende

• Endringstakten innen mobilitet er ikke antatt å
avta

• Mange nye mobilitetstjenester - og spesielt de
delte - er mer arealeffektive og miljøvennlige
alternativene

• Summen av dette gjør at Bane NOR bidrar til at
flere velger å la bilen stå, eller ikke eie bil i det
hele tatt
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* Kilde:Vy. Sammenligning av toginntektene for denne kundegruppen i perioden jan-nov 2018 (før Bybil ble introdusert), mot
perioden jan 2019 – feb 2020. Det er ikke et direkte bevis på årsakssammenheng.

Arealer på knutepunkt er allokert i henhold til transporthierarkiet

• Vi etterstreber plangrep som:
− reduserer mobilitetsbehovet
(gjennom bymessig fortetting),
− er attraktivt og skaper aktivitet,
− reduserer utslipp,
− er arealeffektivt (flest mennesker
per kvm per time) og
− underbygger økonomisk bærekraftig
drift
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For å sikre en rasjonell utnyttelse av verdifullt areal og bidrag til
nullvekstmål jobber vi med konkretisering av våre strategier
Bane NOR anbefaler tiltak basert på strekningsvis og
stasjonsvis analyse av:
•
•
•
•
•
•
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* Gjennomførte konkretiseringer er tilgjengelig på banenor.no/parkering

Befolkningsmønster
Fremkommelighet
Mobiltetstjenesters karakteristikk
Parkeringskapasitet/arealtilgjengelighet
Reisekostnader
Kvalitative vurderinger utefra dialog med partnere og
kartlegging av bruk

Noen konkrete problemstillinger oppstår ved tilrettelegging for
mobilitetspunkt på våre stasjoner…
Utfordringene som er listet under er tatt fra et rent mobilitetsperspektiv

Statiske
reiseinformasjons-skilt
hindrer synliggjøring av
nye mobilitetstjenester

Arealknapphet rundt
sykkelhotell - vanskelig
samlokalisering med
delings- og
mikromobilitetstjenester

Smale veier i
parkeringsarealet hindrer
forbikjøring for større
(autonome)
biler/minibusser
Ingen strøm/trekkerør
hindrer ladning av
elektrifiserte
delingskjøretøy på
parkeringsarealet

Infrastruktur tilrettelegger
ikke for analyse av
arealbruk/reisemønstre
på stasjonen
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Begrensede muligheter
for oppstilling av kjøretøy
inntil reisetorget

Midtrabatt hindrer
ombygging av
parkeringsplasser til
andre formål

… og noen prinsipielle spørsmål

• Hvordan legger vi til rette for noe vi ikke vet hva er?
• Hvordan måler vi effekten av mobilitetspunkt langs kriterier som togbruk og «bærekraftig
bevegelsesfrihet»?
• Hva er rollen til infrastruktureiere som Bane NOR?
• Hvordan forholder vi oss til ulike konstellasjoner av kommuner, fylker, kollektivselskap
og privat næringsliv?
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Ser frem til et godt samarbeid!
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