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Agenda
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• Bane NORs parkeringsstrategi

• Konkretisering av parkerings- og mobilitetsstrategien [KPMS]

• Prosess og medvirkning

• Anbefalinger og oppfølging

• Prosjekter knyttet til nullvekstmålet 

• Oppsummering



• Parkeringsstrategien peker en retning for 

forvaltning av innfartsparkeringsplassene for å nå 

følgende mål

− Bidra til at veksten i persontransport i byområdene tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange 

− Tilby tilstrekkelig innfartsparkering for å øke mobiliteten og 

gi flere muligheten til å reise med tog 

− Bygge opp under knutepunktutvikling 

• For å nå målene har parkeringsstrategien ni 

strategipunkter 

Bane NORs parkeringsstrategi
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1. Prioritering av sykkel, gange og kollektivtrafikk 

2. Riktig dimensjonering, regulering og prising for å treffe målgruppen for innfartsparkering

3. Innfartsparkering skal gi nye kunder og ikke gå på bekostning av gange, sykkel eller kollektivtransport

4. God kapasitet og trygge løsninger for sykkelparkering

5. Et parkeringstilbud til både daglige pendlere og sporadiske reisende

6. En strekningsvis konkretisering av parkeringsstrategien

7. Tilpasning til lokale forhold og godt samarbeid med regionale og lokale myndigheter

8. Mekanismer som legger til rette for fortetting rundt stasjonene der det er aktuelt

9. Inntekstfinansiert parkering for bil og sykkel (parkeringen skal være selvfinansierende)
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• Kommer med anbefalinger til tiltak for 

parkering, sykkel og mikromobilitet

• Baserer seg på:

− Føringer

− Strekningsvis analyse

− Bosettingsmønstre

− Planer og framskrivninger

− Pendlerstrømmer

− Belegg på tog

− Fremkommelighetsanalyse

− Kollektivtrafikk

− Parkeringskapasitet

− Reisekostnader

Konkretisering av parkerings- og mobilitetsstrategien [KPMS]
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Intern høring

Dialog- og diskusjonsmøter
internt og eksternt

Ekstern høring Ferdigstilling 

Måned Måned Måned

Prosess og medvirkning



• Stasjonsvise anbefalinger basert på analysene

− Parkering, sykkel og (mikro)mobilitet

• Nummerplateregistrering

− Metode for å se hvor langt de reisende kjører for å komme 

til stasjonen

− Blir en del av kunnskapsgrunnlaget for vurdere

kapasiteten på stasjonene. 

• Sykkelparkering

− Utbedring av sykkelstativ, andre løsninger for trygg

sykkelparkering

• Potensiale for (mikro)mobilitet

− Ikke i posisjon til å drifte et slikt tilbud, men kan 

tilrettelegge for det (last mile-problematikken)

• Stasjoner og knutepunkt

− Tilrettelegger for attraktive knutepunkt ved stasjonene, 

slik at tog kan bli et konkurransedyktig og attraktivt reisemiddel

Anbefalinger og oppfølging
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• StartOff – prosjekt for Trygg sykkelparkering og Tilleggstjenester for syklister

Prosjekter knyttet til nullvekstmålet
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Trygg sykkelparkering

- Leverandører som skal svare på 

behovet om trygghet knyttet til 

sykkelparkering, slik at Bane NOR kan 

får flere til å velge sykkel til toget

Hvor vi er i prosessen:

- Skal velge en leverandør

- Utvikle løsningen i en 15 ukers 

periode

- Presentere løsningsforslaget

- Forhåpentligvis blir det en anskaffelse 

på slutten

- Skal være ferdig produkt i mars

Tilleggstjenester for syklister

- Leverandør skal svare på behovet om 

hvordan Bane NOR kan tilrettelegge 

for å gjøre sykkel mer attraktivt som 

transportmiddel til stasjonen

Hvor vi er i prosessen

- Valgt en leverandør

- I utviklingsfasen av produktet nå, som 

skjer i dialog med Bane NOR og 

togselskap

- Skal være ferdig i februar med 

produktet



• Bane NOR ønsker å teste et konsept som i større grad vil støtte opp under målene om 

nullvekst og treffe de som faktisk trenger parkering. 

• Bane NOR ønsker nå å teste et system hvor brukerne i større grad må ta stilling til når de 

har behov for parkering. 

• Fra 21. november 2022 til sommeren 2023 testes det ut forhåndsreservasjon av parkering 

på stasjonene Eidsvoll verk og Eidsvoll den dagen du har behov for parkering. 

− Det koster 15 kr dagen og bestilling gjøres i en egen pilotapp. 

− Det er mulig å ha inntil 8 reservasjoner samtidig og bestille maks 30 dager frem i tid. 

− Det innføres kameragjenkjenning på parkeringsplassen slik at man vil få mer informasjon om bruken og belegg, 

samt at det blir lettere å kontrollere om brukerne har gyldig billett. 

Parkeringspilot ved Eidsvoll og Eidsvoll verk 
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• Arbeider med parkeringsstrategien inn mot konkrete strekninger

− Ser stasjoner i sammenheng, og hva slags behov det er nå og litt fremover i tid

− Kommer med anbefalinger

− Blir tilgjengeliggjort på Bane NOR sine hjemmesider

• Nullvekstmålet og andre prosjekter

− Bilparkering: Smart parkering

− Sykkelparkering: StartOff, trygg sykkelparkering og tilleggstjenester for syklister

• Takk for meg

Oppsummering
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Parkeringsstrategi

Parkeringspilot


