
   
lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

Til BaneNOR, v/ kundesenter@banenor.no 

Lillestrøm, 23. juli 2017 

SLF Lillestrøm og omegn om parkeringstilbud på sykkelhotell i Lillestrøm 

Vi viser til tidligere kontakt ang sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon, senest vårt brev av 03.02.17 (jf 

vedlegg 1) som fortsatt er ubesvart. Som lokallag til Syklistenes landsforening har SLF Lillestrøm og omegn 

vært positivt til etableringen av sykkelhotell ved stasjonen i Lillestrøm helt fra starten av. Allerede april 

2016 hadde vi invitert til sykkelfrokost med fokus på det første sykkelhotellet, og senere har vi gjentatte 

ganger hatt kampanjer med positiv fokus på sykkelhotell i Lillestrøm der vi har gitt bort «gratis 

parkeringsplass» på sykkelhotell som premier til våre medlemmer og andre lokale syklister (jf vedlegg 2). 

Vi synes det er gledelig at våre forslag om gratis parkeringsplasser utenfor sykkelhotellet, behov for 

strømkontakter og ekstra god plass for transportsykler samt omplassering av pumpa og reparasjonsstativ på 

sentrumsiden har blitt hørt. Men vi mener at det fortsatt er forbedringspotensial når det gjelder 

parkeringstilbudet på sykkelhotell i Lillestrøm. 

 

Da vi januar 2017 tok bilder av parkeringssituasjonen i og utenfor sykkelhotell nr 1 på messesiden 

for å dokumentere behov for gratis parkeringsplasser hadde hotellet bare vært i bruk i noen få måneder (jf 

vedlegg 3). I tillegg var det altså i januar, dvs i vinterperioden som generelt sett er kjennetegnet av en lavere 

sykkelandel blant trafikanter. Dette kan da ev forklare hvorfor hotellet ikke hadde blitt tatt i bruk av flere 

syklister. Men også resultater fra våre «sykkeltellinger» som vi de senere måneder har gjennomført i og 

utenfor begge sykkelhotell i Lillestrøm viser at det tar tid å etablere nye parkeringsvaner… Også tallene 

nedenfor må først og fremst forstås som et øyeblikksbilde, men viser altså at bare hver femte syklist som 

parkerer sin sykkel ved Lillestrøm stasjon velger sykkelhotellet… 
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Bruk av parkeringsplasser inne og utenfor sykkelhotell i Lillestrøm, jan-juni 2017 
 

nr hotell dag dato tid inne ute sum andel inne 

1. 1 fredag 06.01.17 12:10 63 68 131 48,09 

2. 1 fredag 03.02.17 16:10 34 33 67 50,75 

3. 1 mandag 27.02.17 09:00 45 44 89 50,56 

4. 1 torsdag 02.03.17 18:40 30 29 59 50,85 

5. 1 søndag 05.03.17 09:45 26 25 51 50,98 

6. 1 mandag 06.03.17 08:20 50 58 108 46,30 

7. 1 onsdag 08.03.17 19:40 36 29 65 55,38 

8. 1 onsdag 15.03.17 15:00 46 70 116 39,66 

9. 2 onsdag 15.03.17 15:00 8 268 276 2,90 

10. 2 onsdag 29.03.17 16:15 17 317 334 5,09 

11. 1 onsdag 19.04.17 08:05 49 88 137 35,77 

12. 2 onsdag 19.04.17 08:05 8 268 276 2,90 

13. 2 fredag 05.05.17 11:00 70 376 446 15,70 

14. 2 tirsdag 23.05.17 11:45 68 314 382 17,80 

15. 2 fredag 16.06.17 12:15 53 400 453 11,70 

  sum       603 2387 2990 20,17 

Vi har lagt merke til at BaneNor aktiv reklamerer for sykkelhotell ved å informere lokale syklister 

om at…  

 

…men er usikre om dette vil ha stor effekt. Vi tror nok at de fleste syklister nå har lagt merke til hotell-

tilbudet, men vurderer kanskje fortsatt om det er verdt prisen…? 

Det virker f eks uforholdsmessig dyrt at en familie med fire engasjerte syklister skal betale kr 2400 

pr år for å parkere på sykkelhotell… Vi er redd at også framover vil bli mer populært å parkere utenfor enn 

inne på sykkelhotellet, dersom det ikke endres noe her. Per i dag er det i hvert fall slik at det er stadig flere 

syklister som bruker sykkelhotell nr 2 som gratis sykkelstativ… (se ovenfor og bilder på neste side) 



 

            

Vi minner i denne sammenheng at vi tidligere har foreslått at BaneNor og NSB inngår et samarbeid 

der det tilbys gratis sykkelparkering på sykkelhotell i Lillestrøm til lokale syklister med årskort fra NSB. På 

denne måten hadde man virkelig støttet folk som reiser miljøvennlig ved å kombinere sykkel og tog.  

Avslutningsvis har vi noen konkrete spørsmål, bl a ang den nye app løsningen, se nedenfor… 

 

 



    

 

1 Hvordan skal syklister uten smart telefon få tilgang til sykkelhotellet framover etter at dere har innført 

den nye app-løsningen (jf info fra www.banenor.no/sykkel ovenfor)? (vi kjenner til lokale syklister som bare 

disponerer enkel kontanttelefon som nå kanskje vil få enda større merutgifter ved bruk av sykkelhotell…) 

2 Kan vi få tilsendt brukstall som BaneNor har for sykkelhotell i Lillestrøm (f eks antall abo den første 

hver måned i 2017, for begge hotell)?  

3 Hvilke erfaringer har BaneNor ellers med hotell i Lillestrøm, f eks med  

a) bruk av parkeringsplasser for lastesykler og elsykler (Vurderes det å henge opp skilt slik at vanlige 

syklister ikke tar i bruk disse «reserverte plasser»? Hvordan skal elsyklister sikrer seg at ladekabel ikke er 

«koblet av», dvs stjålet når man kommer tilbake til sykkelen etter en lang arbeidsdag…?),  

b) videoovervåkningen/ tyveri (etter det vi vet ble det i løpet av våren stjålet en forholdsvis dyr el-sykkel 

som var parkert på hotell nr 2…) og  

c) renhold/ daglig bruk av hotellet (som i perioder virker ganske «nedstøvet»)? Vi vet f eks at flere lokale 

syklister hadde problemer med å komme seg inn på hotell nr 2 (fordi de ikke skjønte betydningen av 

bevegelsesmeldere utenfor de to inngangsdørene…). 

 

Vi ser fram til deres svar og det videre samarbeid for gode sykkelløsninger i Lillestrøm og omegn og 

kommer også framover til å støtte sykkelhotell i Lillestrøm som et flott sykkeltiltak i vårt område! 

 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 
 

* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail  

Vedlegg 1-3

http://www.banenor.no/sykkel
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Vedlegg 1 

   
lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

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… 
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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 sykkeltiltak
1
 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) 

   

                                                           
1
 …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 «støtte-

tiltak» 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  

http://www.syklistene.no/lillestrom


VEDLEGG 2 – Info om ulike kampanjer med positiv fokus på sykkelhotell i Lillestrøm 
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Sykle til jobb – og sykkelvennlig arbeidsplass! 

 

Ved oppstart av årets Sykle til jobben aksjon 19. april 2017 gir vi lokale syklister i Lillestrøm litt 

ekstra energi, og muligheten til å vinne 6 måneder gratis parkering på sykkelhotellet! 

Onsdag, 19.04.17 kl 07.00 – 08.00 gjennomfører vi vår neste sykkeltelling utenfor rådhuset i Lillestrøm. Når 

du passerer vår tellepunkt… 

 få med deg gratis energibar fra vår samarbeidspartner FOSS Sport* og 
 send oss koden* som du finner på selve energibaren per mail til lillestrom@syklistene.no! Med litt flaks 

vinner du 6 måneder gratis parkering på sykkelhotell i Lillestrøm! 

Norges Bedriftsidrettsforbund arrangerer Sykle til jobben-aksjonen siden 1973. Årets aksjon varer fra 19. 

april til 17. juni, og Skedsmo kommune er blant «gratiskommuner» der du kan delta gratis (jf oversikten 

her). 2016 var det mer enn 35.000 deltakere – og i år blir det forhåpentligvis enda flere! Bli med du også! 

Denne måned lanserer Syklistenes landsforening sertifiseringstjenesten Sykkelvennlig arbeidsplass. Målet 

med sertifiseringsordningen er å legge best mulig til rette slik at flere ansatte velger sykkelen til jobb. En 

sykkelvennlig arbeidsplass bidrar nemlig til økt trivsel, bedre helse, forenklet logistikk og reduserte 

kostnader. Tips oss gjerne om arbeidsplasser i Lillestrøm og omegn  som er (eller ønsker å bli mer…) 

sykkelvennlig, ved å sende kort mail til lillestrom@syklistene.no! Takk! 

______________ 

* Hver energibar er merket med en kode (kombinasjon av bokstav og to sifre som «C04» på bildet ovenfor). 

Alle lokale syklister som sender koden fra “sin” energibar innen 21.04.17 pr mail til 

lillestrom@syklistene.no er med i trekningen av premien på 6 måneder gratis parkering på valgfritt 

sykkelhotell i Lillestrøm. Mer info om vårt samarbeid med FOSS Sport finner du her. 

Carsten Wiecek 

Publisert den 05.04.2017 
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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) 

   

   

   

 


