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Til BaneNOR, v/ leder stab stasjoner May-Liss Daljord
(m/ kopi til varaordfører i Skedsmo kommune, sekretariatet i SLF og Romerikes blad)

Lillestrøm, 3. februar 2017

SLF Lillestrøm og omegn konkretiserer forslag om samarbeid mellom BaneNOR, NSB
og Skedsmo kommune ang gratis parkering på sykkelhotell
Vi viser til tidligere kontakt ang sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon, senest vårt brev 27.11.16 og
deres svar av 13.01.17 (jf vedlegg 1-2). Det virker slik at det har oppstått noen misforståelser som vi gjerne
ønsker å avklare. For det første vil vi gjerne gjenta at vi i utgangspunktet er svært positive til sykkelhotell.
Allikevel mener at vi fortsatt at «konseptet» kan og skulle utvikles videre. I dette brevet her konkretiserer vi
altså vårt forslag om «gratis sykkelparkering» ved togstasjon(er som i) Lillestrøm, inne og utenfor
sykkelhotell.
Antall og mangfold av sykkelparkeringsplasser

Bildet ovenfor er tatt midt på en vanlig fredag i begynnelsen av januar 2017 og dokumenterer at nye/
flere gratis sykkelparkeringsplasser utenfor sykkelhotell på messesiden av stasjonen i Lillestrøm har kommet
på plass (i hurtigfart!). Dette er veldig bra, fordi betalt sykkelparkering for kr 50 ikke passer for alle syklister
(f eks lokale syklister ønsker bare 1-2 ganger pr måned å parkere ved togstasjonen og/eller syklister som
ikke har mobiltelefon…). Samme dag har vi tatt flere bilder av «parkeringssituasjon» inne og utenfor
sykkelhotellet. Bildene finnes i vedlegg 3 og dokumenterer at alle gratis parkeringsplasser var tatt i bruk,
mens det var «god plass» (til flere sykler) inne på hotellet. Faktisk var det flere som valgte å parkere utenfor
enn inne på hotellet… Vi skal følge med hvordan situasjonen utvikler seg i løpet av våren og gjennom hele
året når flere innbyggere tar i bruk sykkelen sin… Men vi får gjerne tilsendt data fra BaneNOR ang det
konkrete antallet solgte parkeringsplasser (månedsabonnement) siden åpningen av hotellet på messesiden av
togstasjonen den 10. oktober 2016 (f eks den 1. i hver måned i 2017). Vi mener at slik data sammen med en
telling av «brukte gratis plasser» vil si noe om det reelle behovet for ulike typer parkeringsplasser ved
togstasjoner som i Lillestrøm. Som nevnt så er vi svært positive når det gjelder de nye sykkelhotell. Derimot
er vi usikre når det gjelder dimensjoneringen av tilbudet, særlig med tanke på nødvendig gratis parkering.
Med dette kommer vi til sykkelhotell nr 2…

Sykkelhotell nr 2 og tilbehør på sentrumsiden av togstasjon

Bildet ovenfor er tatt i begynnelsen av desember 2016 på sentrumsiden av togstasjonen i Lillestrøm
og viser både at sykkelhotell nr 2 tar form - og trengs…  (dvs hvilken risiko syklistene inngår som velger
utendørs parkering!). Men bildet viser også «situasjonen» av annen sykkelinfrastruktur ved togstasjonen…
Vi synes at også sykkelhotell nr 2 har blitt et flott arkitektonisk sykkeltiltak1 i Lillestrøm som i
desember 2016 for femte gang ble kåret til «landets beste sykkelby» i undersøkelsen Syklist i egen by. Da
Lillestrøm ble «sykkelby 2014» hadde vårt lokallag gitt et reparasjonsstativ som gave til Skedsmo kommune
(nettopp for å rette fokus på miljøgevinsten som ligger i kombinasjonen av sykkel og kollektiv transport!).
Vi anbefalte denne gangen å montere stativet utenfor togstasjonen og bussterminalen sentralt i Lillestrøm,
gjerne sammen med en stabil og mekanisk luftpumpe (jf vedlegg 4). Det tok vel nesten ett halvt år før
stativet kom på plass, men det var en glede å se at det da også ble montert sykkelpumpe rett ved siden av.
Men gleden varte ikke lenge… Sykkelpumpa var ødelagt etter noen få måneder og har siden vært «ikke i
trafikk»… (vi har sagt fra flere ganger til Skedsmo kommune uten at dette har hatt noen konsekvenser). Men
også selve reparasjonsstativ trenger noe reparasjon… (se nedenfor)
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…og det virker slik at det på sykkelhotell nr 2 nå også er tatt hensyn til elsykler og transportsykler?

Vi må innrømme at vi i mellomtiden nesten har angret på vårt forslag å plassere stativet og
pumpa der de står dagen i dag. Dette inngangspartiet til togstasjonen ligner og lukter (!) mer som offentlig
toalett og røykested enn et område som lokale syklister oppsøker for å få hjelp til å fikse på egen sykkel…
Per i dag har pumpa og stativet ingen betydning for lokale syklister og bidrar derimot til et bilde av «noe
som ikke fungerer». Når myndighetene ikke reagerer og setter av tid/ ressurser til vedlikehold av slik
infrastruktur så får publikumet inntrykk at det «ikke er så viktig» med tilrettelegging for bedre
sykkelforhold… Det blir spennende å se om situasjonen vil bedre seg når det nye sykkelhotellet åpnes. Hele
området løftes jo i disse dager ved etablering av et flott bygg. Men vi tror det kan være en fordel at både
pumpa og stativet fikses så fort som mulig, og at man ev vurderer en (liten) omplassering... (før sykkelhotell
nr 2 tas i bruk).

Når det gjelder selve åpningen av sykkelhotell nr 2 så forstår vi det slik at BaneNOR ikke vil bruke
mer tid til en egen åpningsseremoni. Vi synes at også det nye hotellet hadde fortjent en egen liten
markering… - og vil gjerne bidra med noe her. Så selv om det ikke blir noe «offisiell åpning» av
sykkelhotellet på sentrumsiden av stasjonen i Lillestrøm «medio februar», så ber vi herved nok en gang om
den konkrete datoen når hotellet kan tas i bruk! Vi vil gjerne bidra til positiv oppmerksomhet ved å
informere våre medlemmer og andre lokale syklister om tilbudet. Videre ønsker vi å gjenta noen «støttetiltak» som gratis parkering på sykkelhotell for noen av våre medlemmer mm (jf aksjonen i september 2016
beskrevet i vedlegg 5)
Think global – act local!
Til slutt vil vi gjerne kommentere følgende setning i deres svar av 13.01.17: Konseptet
«Sykkelparkering» er landsdekkende og det er derfor ikke mulig å gi særordninger på enkelte stasjoner når
det gjelder betaling.
Vi tror at BaneNOR og NSB kan bedre enn dette, og håper derfor at saken vurderes på nytt! Som
lokallag har vi fokus på lokale sykkelforhold og foreslår derfor i utgangspunktet tiltak i vårt område, her
altså lokale parkeringsløsninger ved sykkelhotell i Lillestrøm. Men selvfølgelig er det lov å tenke «større»,
her: vurdere en slik ordning for sykkelhotell i hele landet. Uansett om man ser lokalt eller nasjonalt på
saken, så håper vi at myndighetene tar forslaget på alvor og vurderer konkrete løsninger. Det må vel være
mulig å sette i gang et pilotprosjekt i utvalgte områder for å teste slike opplegg (jf vedlegg 6 med et
eksempel fra Statens vegvesen som driver nytenkning i form av et pilotprosjekt i Kristiansand der syklistene
i et begrenset område skal få forkjørsrett fremfor kryssende biltrafikk!) Så hvorfor skal ikke syklister med
bostedsadresse i Skedsmo som kjøper NSB årskort få mulighet til å registrere eget mobilnummer slik at de (i
perioden med gyldig årskort) «automatisk får gratis tilgang» til begge sykkelhotell i Lillestrøm?
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail
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lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til Jernbaneverket, v/ leder stab stasjoner May-Liss Daljord
(m/ kopi til Skedsmo kommune, v/ varaordfører)
Lillestrøm, 27. november 2016

SLF Lillestrøm og omegn foreslår samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB og Skedsmo
kommune ang gratis sykkelparkering på sykkelhotell i Lillestrøm
Vi viser til tidligere kontakt ang sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon, senest åpningen av hotellet på
messesiden av togstasjonen den 10. oktober 2016 og gjentar her våre forslag at det tilbys
 gratis parkering på hotellet til miljøvennlige pendlere
som kombinerer sykkel og tog med måneds-/ årskort
fra NSB
 ekstra god plass på hotellet til transportsykler
 strømkontakter til parkerte elsykler inne på hotellet
 nok av gratis parkeringsplasser utenfor hotellet til
syklister som av ulike grunner ikke ønsker å benytte
seg av tilbudet inne på hotellet
Noen av disse tanker nevnte vi allerede på vårt Bike & breakfast sykkelmøte mai 2016 (jf vedlegg 1),
noe ble også gjengitt i Jernbaneverkets flotte video2 fra åpningsdagen her (jf også illustrasjonsbilde ovenfor)
og i medlemsbladet til Syklistenes landsforeningen i november 2016 (jf nedenfor):
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https://www.youtube.com/watch?v=ObRXVn5bLzY

Som lokallag til Syklistenes landsforening er vi svært positive og takknemlige at Lillestrøm sykkelby
nå har fått eget sykkelhotell som gir tryggere sykkelparkeringsmuligheter ved togstasjonen. Vi synes også at
sykkelhotellet er et flott signalbygg som gir sykkelbyen et nytt ansikt. Vi har helt fra starten av reklamert for
sykkelhotellet, f eks ved å dele korte sykkelvideoer om ulike «parkeringsproblemer» på vår Facebook side
(jf www.facebook.com/slfloo/ og illustrasjon nedenfor) og også publisert egne «nyheter» da hotellet endelig
ble åpnet (jf vedlegg 2).

Vi kommer også i framtiden til å bidra til økt oppmerksomhet for sykkelhotell i Lillestrøm. Blant
annet skal vi velge plassen foran sykkelhotell som oppmøtested når vi inviterer til sykkelturer i Lillestrøm
og omegn. Videre vurderer vi å benytte taket på sykkelhotell for korte «sykkelarrangementer»… 
Når alt dette er sagt så kan vi ikke unngå å nevne at etableringen av sykkelhotell rett ved togstasjonen
i Lillestrøm også medførte at hundrevis (!) av gratis parkeringsplasser ble fjernet. Riktignok gir parkeringen
inne på sykkelhotell en helt annen «parkeringskvalitet» - både med tanke på sykkeltyver og værgudene!

Men det koster noe, økonomisk og rent praktisk - og det er mange syklister som ikke ønsker å
benytte seg av parkeringsmuligheter inne på sykkelhotellet. Da vi arrangerte «synlig syklist» aksjonen i
november snakket vi med flere slike syklister (jf vedlegg 3). Det er mange syklister som nå sykler forbi
hotellet på messesiden for å parkere sykkelen sin under taket på den andre siden av stasjonen… For syklister
som bare en sjelden gang parkerer sykkelen sin ved togstasjonen virker det uforholdsmessig å kjøpe
«parkeringsbillett for en hel måned» - og hva med dem som ikke har (eller har glemt ) mobiltelefon…

Noen lokale syklister synes rett og slett at det skal være gratis å parkere sin sykkel ved togstasjoner,
fordi dette er en miljøvennlig reisemåte som fortjener å bli støttet av våre myndigheter (i en tid da til og med
luksusbiler med flere hundre elektriske hestekrefter subsidieres med flere hundre tusen kroner ).
Vi mener derfor at det er viktig at Jernbaneverket, NSB og Skedsmo kommune snakker med
hverandre om denne saken, gjerne så fort som mulig! Det hadde vært gøy å kunne lese i lokalavisen at det
tilbys gratis sykkelparkering inne på sykkelhotell for gode NSB kunder allerede fra 01.01.17  (jf også vårt
leserinnlegg i Romerikes blad i vedlegg 4).
Avslutningsvis vil vi tilføre to små tanker ang «sykkelhotell nr 2» som i disse dager tar form på
sentrumsiden av Lillestrøm stasjon (jf bildet nedenfor).

For det første så håper vi selvfølgelig at vi igjen vil bli invitert til åpningsfesten! Vennligst gi beskjed
så fort som mulig når åpningsdagen er bestemt slik at vi kan forberede vår deltakelse og informere våre
medlemmer om tilbudet. Takk!
Dersom det skulle ta litt tid å diskutere våre ovennevnte forslag om tilbud av gratis innen- og
utendørs sykkelparkering ved stasjonen i Lillestrøm så har vi en umiddelbar løsning som sikrer gratis
parkeringsplass til alle syklister som ønsker dette: Vi foreslår at dere «inntil videre glemmer» å montere lås
på inngangsdøra til det nye sykkelhotellet på sentrumsiden! På denne måten ville alle lokale syklister (som
ikke har behov for «høysikkerheten» på det låste hotellet på messesiden) umiddelbart få et godt tilbud på
gratis innendørs parkering ved togstasjonen!
Ved ev spørsmål og/ eller kommentarer, vennligst kontakt oss pr mail til lillestrom@syklistene.no!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail

VEDLEGG 2

VEDLEGG 3a – Sykkelparkering utenfor sykkelhotell nr 1 (06.01.17 ca kl 12.00)

VEDLEGG 3b – Sykkelparkering inne på sykkelhotell nr 1 (06.01.17 ca kl 12.00)

VEDLEGG 4

www.syklistene.no/2014/11/sykkelgave/

VEDLEGG 5

www.syklistene.no/2016/09/keep-smiling/

VEDLEGG 6

…
www.nrk.no/sorlandet/na-slipper-syklistene-a-stoppe-for-bilene-1.13326602

