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Forord
InterCity-satsingen skal bidra til at veksten i persontransporten på Østlandet tas med kollektiv, sykkel og gange. En viktig
forutsetning for å lykkes med det er sentral stasjonslokalisering og knutepunktutvikling rundt de nye stasjonene. Da blir toget
lett tilgjengelig, og de fleste kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen.
InterCity-satsingen dekker imidlertid et stort geografisk område, og stasjonene er lokalisert i områder med svært ulik karakter
– fra by til spredtbygde strøk. Det påvirker om de reisende har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen eller
om det bør være et tilbud om innfartsparkering når det nye dobbeltsporet står ferdig. De ulike stasjonsprosjektene må derfor
utformes i tråd med overordnede føringer, men med utgangspunkt i lokale forutsetninger.
For at det samlede transportbehovet skal bli minst mulig sier NTP 2014-2023 følgende om arealutviklingen rundt stasjonene:

”Det bør vurderes å legge til rette for innfartsparkering, særlig ved knutepunkt og jernbanestasjoner som ligger utenfor
by- og tettstedssentra og hvor det ikke er god kollektiv tilbringertransport. Innfartsparkering er særlig godt egnet ved
stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av hovedveger med god framkommelighet og utenfor tettsteder.
Arealene i nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst
benyttes til bolig- og næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst mulig.
Dette medfører samtidig reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.”
(NTP 2014-2023, s 152)
Det betyr at arealkrevende innfartsparkering ikke vil være en del av de nye stasjonsprosjektene i byområder. Her vil det være
fokus på knutepunktutvikling og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende. På stasjoner i spredtbygde strøk
vil innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt parkeringstilbud på flate, kunne være et kollektivtiltak. Det vil
kunne bidra til at de reisende velger en kort lokal bilreise og en lang togreise inn mot Oslo, ikke bil hele veien.
I denne rapporten ses stasjonene og parkeringstilbudet på banestrekningen i sammenheng. Basert på stasjonens lokalisering,
arealbruk og tilgjengelighet er det gjort en overordnet vurdering av hvor innfartsparkering vil være et reelt virkemiddel for
økt kollektivandel og hvor det må søkes andre mer bymessige løsninger. Hensikten er å gi tydelige rammer og bidra til tidlig
forventningsavklaring, slik at andre knutepunkt-aktører med ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging for kollektiv, sykkel
og gange kan følge opp InterCity-satsingen innenfor sine ansvarsområder.

Oslo, april 2016

.................................................................
Gunnar G. Løvås
Assisterende jernbanedirektør
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1. Innledning
Hvordan kan innfartsparkeringstilbudet
på strekningen Tangen - Lillehammer
videreutvikles, slik at det blir målrettet og
robust, og bidra til at veksten i persontrafikken
tas med kollektivtransport, sykkel og gange?
Denne rapporten bygger på Nasjonal transportplan og Jernbane
verkets overordnede parkeringsstrategi og beskriver hvilket
parkeringstilbud InterCity-prosjektet skal legge til rette for på
strekningen frem mot 2030.

Arbeidet baserer seg på arealfaglige analyser og vurderinger,
ikke transportøkonomiske analyser og modellberegninger.
Parkeringstilbudet på strekningen ses i sammenheng og vurderes
i forhold til fremkommelighet på hovedveinettet, togtilbud, lokalt
busstilbud, gang- og sykkelveinett og planer for videre utvikling
lokalt og regionalt.
Hvilket transportmiddel vi velger er avhengig av:
•
•
•
•
•

Reisetid
Tilgjengelighet
Pris
Avstand (rutelengde)
Komfort og kvalitet

(REF: PROSAM 2015)

Figur 1:
Dovrebanens stasjoner
mellom Tangen og Lillehammer
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Figur 1
Dovrebanens stasjoner mellom Tangen
og Lillehammer
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KAP 1. INNLEDNING

I rapporten er det sett på hvordan dette påvirker bruken av
Jernbaneverkets parkeringsplasser, og om endring av faktorene vil
påvirke etterspørselen etter innfartsparkering.
Oversikt over strekningen
Kartet på foregående side viser stasjonene på Dovrebanen som
omtales i denne parkeringsstrategien. Tangen og Stange ligger
i Stange kommune i Hedmark. Hamar ligger i Hamar kommune
i Hedmark. Brumunddal og Moelv ligger i Ringsaker kommune i
Hedmark. Lillehammer ligger i Lillehammer kommune i Oppland.
Kartet viser også Europavei 6 som betjener den samme strekningen
som Dovrebanen. Veien går utenfor sentrumskjernene. Her går
ekspressbussene som er et parallelt tilbud som konkurrerer med
jernbanen.

Figur 2

Utbyggingstrinn på Dovrebanen

Kartet illustrerer bebyggelse langs linjestrekket, og gir et bilde av
hvordan kundegrunnlaget er fordelt.
Tidshorisont
Stasjonene Tangen, Stange, Hamar, Brumunddal, Moelv og
Lillehammer ligger på strekninger med enkeltspor som skal
bygges om eller flyttes i forbindelse med InterCity-satsningen.
Utbyggingstrategien for InterCity-prosjektet legger opp til en
etappevis utbygging fra Oslo og utover, med byggestart i Tangen
rundt 2018 og ferdigstilling i Lillehammer innen 2030.
Jernbaneverket er i full gang med planlegging av dobbeltspor på
strekningene Kleverud - Sørli og Sørli - Lillehammer. Sørli ligger
mellom Tangen og Stange stasjoner.

Figur 3

Planleggingstrinn på Dovrebanen
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Tangen stasjon får ny plassering og er en del av reguleringsplanen
for Kleverud - Sørli med mulig byggestart i 2018 og planlagt
ferdigstillelse i 2023.
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Strekningen er ca. 30 km lang. Stasjonene på Stange og
Brumunddal blir liggende i samme område som i dag. Tre
alternative dobbeltsporkorridorer utredes gjennom Hamar:
Korridor vest med stasjon ved dagens, Korridor midt med
stasjon ved Hamar rådhus og Korridor øst med stasjon ved
Vikingskipet.
LILLEHAMMER
Hamar har et godt potensiale for knutepunktutvikling. De tre
ulike stasjonsplasseringene har ulikt potensial for knutepunktog byutvikling. I samtlige korridorer er det utfordringer knyttet
til bygging i tett bybebyggelse og nær jernbane i drift, og ulike
konsekvenser for naturressurser, miljø og samfunn. Det må tas
særskilt hensyn til RAMSAR-området i Åkersvika.

KLEVERUD

Figur
4
trase og ny stasjonsplassering på Tangen
Kleverud
- Ny
Sørli

BRUMUNDDAL

Strekningen er ca. 17 km lang. Prosjektet omfatter ny stasjon
på Tangen, en tre kilometer lang jernbanetunnel, og Norges
Stange,
Hamar ogpåBrumunddal
stasjoner er del av kommunedelplan
lengste jernbanebru
1,2 km over Tangenvika.

for dobbelspor Sørli - Brumunddal. Kommunedelplanen forventes
Reguleringsplan forutsettes vedtatt i løpet av 2016.
vedtatt i 2016. Det er planlagt vedtak av reguleringsplan i 2018 og
mulig byggestart i 2019/ 2020. Planlagt ferdigstillelse frem til Hamar
i 2024.

Det tas sikte på at kommunedelplanen vedtas i slutten av 2016.

Det er startet en forstudie for strekningen Brumunddal - Lillehammer.
HAMAR
Parsellen inkluderer stasjonene Moelv og Lillehammer. Disse
forutsettes å få samme plassering som dagens stasjoner. En del av
strekningen mellom Hamar og Lillehammer forutsettes å stå ferdig iE6
2026. Forstudien skal gjøre en vurdering av hviken del av strekningen
dette skal bli. Resten av strekningen skal etter planen ferdigstilles
innen 2030.
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SØRLI

Figur
Kommunedelplanen for Sørli - Brumunddal
Sørli –5 Brumunddal
konsekvensutreder tre korridorer gjennom Hamamr by, med tre
ulike stasjonsplasseringer.
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Strekningen er ca. 30 km lang. Stasjonene på Stange og
Brumunddal blir liggende i samme område som i dag. Tre
alternative dobbeltsporkorridorer utredes gjennom Hamar:
Korridor vest med stasjon ved dagens, Korridor midt med
stasjon ved Hamar rådhus og Korridor øst med stasjon ved

N

0

5km

Figur 6
Forstudiet for strekningen Brumunddal Brumunddal – Lillehammer
Lillehammer

Strekningen er ca. 45 km lang, med stasjoner på Moelv og
Lillehammer som i dag.
Strekningen mellom Brumunddal og Moelv er spesielt kurverik,
med stigningsforhold som er utfordrende for godstrafikken.
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Innfartsparkering og tilbringertransport
Jernbaneverket skal tilby følgende parkering ved alle stasjoner:
•

Av- og påstigning

•

Korttidsparkering

•

Sykkelparkering

•

HC- parkering

Innfartsparkering er et virkemiddel i områder hvor
kollektivtransporten har dårlig flatedekning, og er i hovedsak er
tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen.
Der Jernbaneverket tilrettelegger for innfartsparkering, vil dette
være parkering på flate. Innfartsparkering har derfor et stort
arealbehov og kan medføre arealkonflikter og interessemotsetninger.
Det er behov for å avklare ønsket tilbud tidlig, både for å bidra
til forventningsavklaring og for å sette av tilstrekkelig areal i det
kommende kommunedelplan- og reguleringsplanarbeidet.
I rapporten ses det på hvilket parkeringstilbud som er egnet på de
enkelte stasjonene og hvordan rollefordelingen på strekningen bør
være. Parkeringstilbudet vurderes ut i fra de enkelte stasjonenes
beliggenhet og kontekst.
Innfartsparkering og knutepunktutvikling
Knutepunktutvikling er en sentral del av IC-arbeidet og ønsket om
større parkeringsplasser og knutepunktutvikling kan være i direkte
motstrid på enkelte stasjoner. Som gjeldende NTP viser til bør
”arealene i nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og
tettbygde områder først og fremst benyttes til bolig- og næringsformål
med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst
mulig.” (NTP 2014-2023, s 152).
De fleste stasjonene på strekningen ligger ikke i en bysituasjon, og
konflikten mellom knutepunktsutvikling og innfartsparkering er ikke
like stor som i byområder. Hamar og Lillehammer er bystasjoner der
det forutsettes at veksten i persontrafikken i årene fremover skal tas
av kollektivtransport, sykkel og gange. For at InterCity-prosjektet
skal kunne bidra til dette, må stasjonene skal være tilgjengelige
med gang-, sykkel og lokal kollektivtrafikk. Dette fordrer at andre
offentlige aktører jobber i samme retning som Jernbaneverket. Der
analysen av dagens situasjon og planer for utvikling viser svakheter i
det lokale tilbudet som gjør privatbil et mer attraktivt transportvalg
enn gang-, sykkel og kollektiv, slik at etterspørselen etter parkering
blir uhensiktsmessig høy, vil det vises spesifikt til dette i rapporten.
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2. Sammendrag
Ved stasjonene Tangen, Stange, Brumunddal
og Moelv bør det legges til rette for
innfartsparkering. I Hamar bør kapasiteten for
innfartsparkering reduseres og det bør søkes
mer bymessige løsninger. I Lillehammer bør
dagens kapasitet for innfartsparkering ivaretas
samtidig som det søkes mer bymessige
løsninger.
I tråd med overordnede føringer bør det legges til rette for
innfartsparkering ved jernbanestasjoner som ligger utenfor
by og tettsteder, i nær tilknytning til hovedvei og som har
dårlig kollektivdekning. Samtidig bør det ikke legges til rette
for flateparkering ved bystasjonene hvis overordnede mål i
NTP og InterCity-prosjektet skal oppnås. Hva som vil være et
tilstrekkelig parkeringstilbud må ses i sammenheng med det øvrige
kollektivtilbudet og avklares gjennom knutepunktsamarbeid.

Jernbaneverket
Frem mot 2024
•

Innføre tekniske løsninger som gir bedre informasjon til de
reisende og utnytter kapasiteten på flere parkeringsplasser.

En rollefordeling som støtter opp under målsetningene, er derfor
avhengig av areal- og transporttiltak i regi av andre offentlige lokale
og regionale aktører.
Ved å tilrettelegge for en konsentrert utvikling rundt nye bystasjoner
støttes det opp under InterCity-satsingen, og det vil bli behov for å
endre parkeringstilbudet . Parkeringstilbudet på stasjonene må ses i
sammenheng med det øvrige parkeringstilbudet i byen. Det bør ses
på sambruk av parkeringsanlegg ved byutvikling rundt stasjonene,
sambruk av eksisterende parkeringsanlegg og samordning av satser
for brukerbetaling. I byene bør parkeringskapasiteten ikke økes.
Anbefalingen for strekningen er oppsummert i tabellen under og
figurene på neste side.
I de følgende kapitlene er bakgrunnen for anbefalingen nærmere
beskrevet:
Kap 3
Kap 4
Kap 5
Kap 6

Kommune, fylkeskommune Statens vegvesen og NSB
•

Samarbeid om parkeringsstrategi ved alle stasjoner for å
unngå fremmedparkering.

•

Vurdere sambruk av eventuell kommunal innfartsparkering
i Hamar.

•

Vurdere soneendring, vegbomplassering, differensiering
av gebyr og andre tilgjengelige virkemidler for å fremme
infartsparkering ved de mindre stasjonene.

•

Utbedre det lokale kollektivtilbudet med bedre
flatedekning, hyppigere frekvens og bedre korrespondanse
mellom busser og tog.

•

Økt satsing på sykkelveinett i Hamar og Lillehammer.

•

Økt fokus på tilrettelegging for fotgjengere i gangavstand
til stasjon.

2024
•

•

Ikke tilrettelegge for flateparkering i Hamar ved etablering
av ny stasjon men sikre et tilstrekkelig parkeringstilbud
gjennom knutepunktsamarbeid. Vurdere differensiert
oblatgebyr og parkeringsavgift.
Legge til rette for økt innfartsparkering i Stange for å
kompensere for mulig redusert kapasitet i Hamar.

2030
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•

Sikre et tilstrekkelig parkeringstilbud i Brumunddal, Moelv
og Lilehammer gjennom knutepunktsamarbeid.

•

Vurdere økt kapasitet i Brumunddal og Moelven.

•

Øke kapasiteten i Lillehammer ved å redusere
fremmedparkering i eksisterende anlegg.

•

Vurdere differensiert oblatgebyr og parkeringsavgift og
innføre tekniske løsninger som gir bedre informasjon til de
reisende og utnytter kapasiteten på flere parkeringsplasser.

Føringer
Dagens situasjon
Forhold som påvirker parkeringsetterspørselen
Anbefaling

KAP 2. SAMMENDRAG

DAGENS SITUASJON
•

Ledig kapasitet på Stange, Brumunddal, Moelv og delvis Lillehammer.

•

Fullt på Tangen og i Hamar.

•

Oblatordning/avgifter ved alle stasjoner unntatt Tangen.

•

Fremmedparkering spesielt i Lillehammer.

•

Utbredt pendlerparkering utenfor JBVs parkering i Brumunddal.

•

Stor andel av parkerende ved Hamar stasjon, og til dels i Lillehammer, som
bor i gang- og sykkelavstand til stasjonen.

•

Pendleromlandet til Hamar er i stor grad overlappende med
pendleromlandet til Stange og Tangen. Pendleromlandet til Lillehammer
overlapper ikke så mye med Moelvens pendleromland.

•

Avgiftsparkering i Hamar og Lillehammer er billigere enn kommunale
plasser i byene.

•

En del langtidsparkering for reisende til Gardermoen

DAGENS TILBUD
FREM MOT 2024

T2024

•

Kapasitet på nye Tangen stasjon planlegges utvidet fra 61 til 150 plasser,
med arealreserve for ytterligere 150 plasser

•

Kapasitet på Stange stasjon bør utvides.

•

Utbygging Hamar stasjon 2020-2024. Reguleringsplan >2018. Stort
potensial for å redusere antall innfartsparkeringsplasser i Hamar.
Kommunen har ambisiøse planer for tilrettelegging for sykkel og gange i
sentrum.

•

Kapasitet ved Hamar stasjon avhenger av valgt stasjonsplassering. Ikke
flateparkering ved stasjon. Mulig samlokalisering med kommunens
planlagte innfartsparkeringsplasser.

•

Overføre innfartsparkeringsplasserfra bystasjonen Hamar til de mindre
stasjonene Stange og Tangen.

•

Parkeringstilbud i Brumunddal, Moelv og Lillehammer opprettholdes
hovedsaklig som idag. Vurdere tiltak for å begrense fremmedparkering.

•

Innføring av smart teknologi vil gi bedre utnyttelse av kapasitet i Stange og
Tangen

FRA 2024 TIL 2030
•

Kapasitet på Brumunddal stasjon utvides

•

Kapasitet på Moelv stasjon utvides

•

Kapasitet i Lillehammer opprettholdes i utgangspunktet som i dag med
begrunnelse i et stort pendleromland. Det vurderes ved reguleringsplan om
det er grunnlag for å redusere flateparkering som i Hamar.

Parkeringstilbud opprettholdes som i 2016
Dagens kapasitet utvides. Antall vurderes nærmere i planprosessen.

T2030

KAP 2. SAMMENDRAG

Dagens plasser frigjøres til byutvikling i tråd når alternativ tilbringer
transporttilbud til stasjonen er tilfredsstillende.
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3. Føringer
I dette kapitlet gjennomgås de viktigste
føringene som Jernbaneverket tar
utgangspunkt i når innfartsparkeringstilbudet
på strekningen vurderes.

3.1

Nasjonal transportplan

NTP 2014-2023 definerer innfartsparkering som særlig godt egnet ved
stasjoner og knutepunkt som ligger utenfor by- og tettstedssentra,
med nærhet til hovedveger med god framkommelighet, og hvor
det ikke er god kollektiv tilbringertransport. Samtidig vektlegges
det også til at arealene ved store stasjoner og kollektivknutepunkt
i byene og tettbygde områder først og fremst bør utnyttes til bolig
og næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede
transportbehovet blir minst mulig.

kollektivtransport, syklister og fotgjengere skal prioriteres
og lokal kollektivtransport har god flatedekning. Det betyr at
innfartsparkering ikke er et virkemiddel i knutepunktene, gitt den
definisjonen prosjektet legger til grunn, og at stasjonsprosjektene
ikke skal omfatte store flateparkeringsanlegg eller parkeringshus
for å dekke eventuell økt etterspørsel etter innfartsparkering når
Rev A. 28.
togtilbudet forbedres. Innfartsparkering er et virkemiddel utenfor
bykjernen, og har til hensikt å fange opp reisende fra spredtbygde
områder - hvor sykkel og gange ikke er et alternativ og hvor den
lokale kollektivtransporten har dårlig flatedekning.” (JBV 2013, s. 21)
I planveilederen er Hamar og Lillehammer definert som bystasjoner
med knutepunktpotensial, mens Tangen, Stange, Brumunddal og

”Det bør vurderes å legge til rette for innfartsparkering,
særlig ved ved knutepunkt og jernbanestasjoner som ligger
utenfor by- og tettstedssentra og hvor det ikke er god kollektiv
tilbringertransport. Innfartsparkering er særlig godt egnet ved
stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av hovedveger
med god framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i
nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og
tettbygde områder bør først og fremst benyttes til bolig- og
næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede
transportbehovet blir minst mulig. Dette medfører samtidig
reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.”
(NTP 2014-2023, s 152)

3.2 Planveileder for byområder og
knutepunkt
Jernbaneverket laget i 2013 ”Gjennomføringsplan for utbygging av
InterCity-strekningene”. En av delrapportene var Planveileder for
byområder og knutepunkter. Denne rapporten ligger til grunn for
InterCity-prosjektets arbeid med knutepunktutvikling rundt de nye
stasjonene. Rapporten sier følgende om innfartsparkering:
”Det er ikke et virkemiddel i bysentra, hvor areal er et knapphetsgode,
kapasiteten på veinettet er begrenset, framkommelighet for
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Figur 7
Illustrasjon fra ”planveileder for byområder og knutepunkter”som viser
hvilke stasjoner IC-prosjektet omfatter og hvilke stasjoner som kan defineres som
bystasjoner basert på kontekst og passasjertall.

”et virkemiddel der kollektivtransporten
har dårlig flatedekning (...) i hovedsak et
tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller
reise kollektivt”

Moelv er kategorisert som mindre stasjoner (se figur 7).
”JBV har ansvar for å bygge et stoppested for tog og for å gjøre
stoppestedet tilgjengelig for de reisende; dvs for å bygge et
stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler
til tog. Det betyr at våre stasjonsprosjekter, i tillegg til de elementene
som følger av togframføring og drifts- og servicefunksjoner omfatter
sykkelparkering, busstop, taxiholdeplass, kiss ‘n ride og parkering
for privatbil, i form av HC, korttids og innfartsparkering der hvor det
er relevant. Det betyr imidlertid ikke at stasjonsprosjektene våre
omfatter bussterminal, taxi-sentral, parkeringshus, boligprosjekter og
nye tilførselsveier.” (JBV 2013, s 20)

3.3 Jernbaneverkets overordnede
parkeringsstrategi
Jernbaneverkets overordnede parkeringsstrategi fra oktober
2010 legger viktige føringer for hvordan parkeringstilbudet
for privatbil på stasjoner skal vurderes og videreutvikles.
Strategien gjelder hele landet, og tar for seg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Premisser og rammer for planlegging og utbygging av
parkeringstilbudet på stasjonene
Parkeringstilbudets rolle og betydning
Tidligere praksis
Mål og strategier
Stasjonskategorier
Finansierings- og samarbeidsmodeller
Regulering og prissetting
Videre arbeid

Strategien er under revisjon, men hovedprinsippet om
et differensiert tilbud vil ligge fast. Nedenfor gis en kort
gjennomgang av strategiens hovedpunkter.
Premisser og rammer for planlegging av parkeringstilbudet

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket ansvar for:
•
•
•

Å etablere et tilfredsstillende parkeringstilbud på
stasjonene
Å fastsette parkeringsavgiften for togreisende
Å utarbeide en overordnet plan for parkering

Jernbaneverket legger følgende prinsipper til grunn for
arbeidet:
•
•
•
•
•

Figur 8
Illustrasjonen over er hentet fra planveilederen (s31) og viser ICstasjonen som del av et velfungerende knutepunkt. Den viser også prioriteringen
mellom de ulike alternativene for tilbringertransport ved relativ avstand fra stasjon.

Funksjonshemmede skal ha gratis parkering
Flateparkering skal være gratis dersom det eksisterende
anlegget har tilstrekkelig kapasitet
Adgangskontroll og utstedelse av p-bevis til faste
togkunder ved kapasitetsproblemer
Det kan innføres parkeringsavgift for å bringe tilbud og
etterspørsel i balanse
Det legges til rette for parkering for at flere skal kunne
velge å reise med tog

Parkeringstilbudets rolle og betydning
Parkering er et virkemiddel i områder hvor kollektivtransporten
har dårlig flatedekning, og det er i hovedsak et tilbud til
de som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen.
Målet er at flere skal velge å reise kollektivt inn mot de store
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” [innfartsparkering] skal ikke være et bil
fremmende tiltak, som undergraver det
lokale busstilbudet eller lokale satsinger på
sykkel og gange”

byene, noe som vil bidra til å redusere trafikkavviklings- og
miljøproblemene i byområdene.
Parkering skal ikke være et bilfremmende tiltak som
undergraver det lokale busstilbudet eller lokale satsinger
på sykkel og gange. Tanken er å fange opp de reisende
tidlig i reisekjeden; dvs at innfartsparkering skal bidra til at
de reisende velger en kort bilreise og en lang togreise. Den
reisendes byttemotstand øker jo kortere reisen er, og erfaring
viser at potensialet for å kombinere ulike transportmidler er
størst på reiser som varer over en halv time. Jernbaneverket
har hovedfokus på daglige jobbreiser og pendlere; dvs. de
faste togbrukerne. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal gi et
parkeringstilbud til de som reiser mer sporadisk.
Stasjonene er ulike, og det er behov for å differensiere
parkeringstilbudet ut fra lokale forhold som stedets karakter,
togtilbudet, lokalt kollektivtilbud, framkommelighet på
veisystemet osv.
Tidligere praksis
Før strategien forelå i 2010 var praksis i grove trekk å utvide
der hvor det var kapasitetsproblemer, tilgjengelige arealer eller
investeringsmidler. Strategien representerer et retningsskifte,
og er uttrykk for en overordnet og mer helhetlig tilnærming
til parkering som kollektivtiltak og virkemiddel for økt
kollektivandel.
Mål og strategi
Det overordnede målet er at innfartsparkering skal:
•
•

Bidra til å øke mobiliteten og gi flere mennesker
muligheten til å reise kollektivt
Bidra til redusert trafikkbelastning i byområder

Strategien er å legge til rette for:
•
•
•
•

Løsninger som gir nye kollektivreisende; dvs løsninger
som ikke tar kunder fra annen kollektivtransport eller
sykkel og gange
Kapasitetssterke og trygge parkeringsløsninger både for
sykkel og bil
Et parkeringstilbud til både daglige pendlere, sporadisk
reisende og flytogpassasjerer
Adgangskontroll og prissetting ut fra tilbud/etterspørsel
og samfunnsøkonomi

For å nå målsettingene er det behov for:
•
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En målrettet plan for å utvikle tilstrekkelig kapasitet
tilpasset kundens behov

Stasjonskategorier
For å gi tydelige signaler om hva kunden kan forvente av
omfang og kapasitet, er stasjonene delt inn i ulike kategorier,
avhengig av kontekst og togtilbud. Stasjonene på strekningen
Tangen – Lillehammer er (med unntak av nye Tangen stasjon)
i kategori C; bystasjoner på InterCity-strekningen. Tangen
stasjon har foreløpig mer karakter av å være en stasjon i
kategori E; stasjoner i spredtbygde strøk, noe som forsterkes
når den flyttes til ny lokalisering utenfor Tangen sentrum.
Finansiering og samarbeidsmodellerFor å utvikle
et tilfredsstillende parkeringstilbud kan det i ulike
sammenhenger være hensiktsmessig å samarbeide med
eksterne aktører. Dette samarbeidet kan gjennomføres på
ulike måter, og mulige modeller kan være:
•
•
•
•

•

Utvikling av parkeringstilbudet planlegges i samarbeid
med andre offentlige aktører og gjennomføres 			
som et spleiselag
Utvikling av parkeringstilbudet finansieres gjennom
budsjettrammen i Jernbaneverkets 				
programområde ”Stasjoner og knutepunkt”
Utvikling av parkeringstilbudet inngår som en del av større
investeringsprosjekter eller stasjonstiltak 			
innenfor andre programområder
Utvikling av parkeringstilbudet skjer i samarbeid med Rom
Eiendom eller andre grunneiere som ønsker å investere
i P-hus. Jernbaneverket skal ikke være eier, men kan gi
anleggsbidrag og få tinglyst bruksrett til et gitt antall
plasser
Leie av plasser fra private aktører

Regulering og prissetting
Regulering av bruk og innføring av avgift skal gjøres etter
følgende prinsipper:
•
•
•
•

Flateparkering er gratis så lenge anlegget har kapasitet
Det kan innføres adgangskontroll/parkeringsbevis hvis det
oppstår kapasitetsproblemer, og det kan innføres et gebyr
for å dekke ordningens administrasjons- og driftsutgifter
Det kan innføres en parkeringsavgift dersom
etterspørselen er større enn tilbudet
Det kan innføres en høyere parkeringsavgift for p-anlegg
på bystasjoner/knutepunktstasjoner

Videre arbeid
Parkeringsstrategien skal ligge til grunn for en målrettet og
strekningsvis tilnærming til parkering. Den overordnede

strategien skal videreutvikles, og vil på sikt også omfatte
sykkel og el-bil.

strategi for parkering, se figur 12. Denne rapporten for
Dovrebanen er en oppfølging av strategiens første kulepunkt.

3.4 InterCity-prosjektets tolkning av
overordnede føringer for innfartsparkering
For å operasjonalisere de overordnede føringene i strategien
av oktober 2010, har InterCity-prosjektet definert følgende mål
for det videre arbeidet med parkering av privatbil på de nye
InterCity-stasjonene:
Mål
Innfartsparkeringen på IC-stasjonene skal:
•
•

Innfartsparkering for privatbil
på InterCity-strekningne
Mål og strategi Oktober 2015

være et tilbud for de som ikke kan gå, sykle eller reise
kollektivt til stasjonen
kompensere for at det lokale kollektivtilbudet har dårlig
flatedekning

Innfartsparkeringen på IC-strekningen skal ikke:
•
•
•

undergrave lokale tiltak for å få flere til å gå, sykle eller
reise kollektivt til stasjonen
være til hinder for knutepunktutvikling eller bærekraftig
byutvikling
stimulere til fortsatt spredt boligbygging eller bilbasert
utvikling

Strategi
For å nå målene vil IC-prosjektet:
•

•
•
•
•

vurdere innfartsparkeringstilbudet på stasjonene
langs en banestrekning under ett, og differensiere
innfartsparkeringstilbudet på stasjonene ut fra stedlige
forhold som bebyggelsesstruktur, nærhet til hovedvei,
lokalt kollektivtilbud, og gang- og sykkelveinett
lokalisere nye stasjoner slik at de fleste kan gå, sykle eller
reise kollektivt til stasjonen
utforme stasjonsområdene slik at de er attraktive for
gående, syklende og kollektivreisende
etablere nye innfartsparkeringsplasser som flateparkering
vurdere om innfartsparkering på flate kan erstattes av
avgiftsbelagte plasser i p-hus når arealverdien i et
område tilsier at etablering og drift er interessant for en
kommersiell aktør

Figur 9

Informasjonsfolder

Det er laget en informasjonsfolder om prosjektets mål og
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4. Dagens situasjon
Det har vært en generell økning i etterspørselen
etter parkeringsplasser på jernbanestasjoner i
pendlingsavstand fra Oslo. Etterspørselen er
imidlertid ikke jevnt fordelt - noen stasjoner
har ledig kapasitet, mens kapasiteten er
sprengt på andre stasjoner på samme
banestrekning. Parkeringsmønsteret samsvarer
ikke nødvendigvis med antall reisende ved den
enkelte stasjonen.
For å få et bedre g
 runnlag for å vurdere parkeringstilbud på
strekningen ble det gjort registreringer av parkeringskapasitet og
belegg på stasjonene i november 2014 (se vedlegg). Kartet på neste
side oppsummerer situasjonen på registreringstidspunktet, og viser
den relative sammenhengen mellom antall reisende, parkerings
kapasitet og belegg på de ulike parkeringsplassene.

Stasjonene Tangen, Stange og Moelv har den største
parkeringsdekningen pr reisende. Dette er naturlig for mindre
stasjoner som er bedre tilrettelagt for innfartsparkering. Ved flytting
av Tangen stasjon og økning i parkeringskapasiteten er det ventet at
antallet reisende fra denne stasjonen øker betraktelig.
I mars 2015 ble det gjort en supplerende nummerskiltregistrering
for å gi et bedre bilde av brukerne av parkeringsanleggene. Kartene
på side 16 - 18 viser i hvilke geografiske områder de parkerende er
bosatt, mens kakediagrammet viser hvor stor andel av de parkerende
som bor 1, 1 - 3, 3 - 5 eller mer enn 5 km fra stasjonen. Dette gir et
bilde av om det er et potensiale for at noen av dagens brukere av
parkeringsanleggene kan ta kollektivtransport, gå eller sykle til
stasjonen.

Hamar har det største antallet reisende på strekningen, og færrest
parkeringsplasser pr reisende. Parkeringskapasiteten er i praksis fullt
utnyttet. Her ligger forholdene bedre til rette for å gå, sykle eller ta
buss til og fra stasjonen enn på de mindre stasjonene.

Registreringene viser et tydelig parkeringsmønster i regionen.
Tangen, Stange og Hamar deler på mye av det samme
pendleromlandet. En betydelig del av de som benytter
innfartsparkeringen i Hamar bor øst for E6. Avstanden mellom
avkjøringene til Hamar og til Stange er såpass kort at det bør være
mulig å legge til rette for at flere av disse pendlerene velger Stange
og Tangen fremfor Hamar. Den andre store gruppen av de som
benytter innfartsparkeringen i Hamar bor innenfor gang- eller
sykkelavstand til stasjonen, eller i et område som betjenes eller bør
kunne betjenes av lokalbusstilbud.

Lillehammer har også et stort antall reisende. Lillehammer har
et støre pendleromland enn Hamar og flere parkeringsplasser pr
reisende. I Lillehammer er det også en del fremmedparkering på
Jernbaneverkets parkeringsplasser.

Stasjonene Brumunddal, Moelv og Lillehammer har i større grad hvert
sitt pendleromland. Ved alle stasjonene, og spesielt i Lillehammer,
er det litt for mange som bor innenfor gang- og sykkelavstand til
stasjonen som benytter innfartsparkeringsplassene.

Brumunddal har i dag relativt få parkeringsplasser pr reisende. En
del reisende benytter andre tilgjengelige parkeringsplasser rundt
stasjonen.

Hvorfor er det slik? I kapittel 5 ses det på faktorer som skaper dette
mønsteret og hvordan disse, sammen overordnede mål for areal- og
transportplanlegging, gir føringer for utvikling av fremtidig tilbud.

Figur 10
Motstående side: Illustrasjon som viser relativ forskjell mellom antall
reisende ved stasjonen, parkeringstilbud og bruk (tilbud/ etterspørsel)
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Innfartsparkering
Moss stasjon, Moss
10 km

TANGEN

5 km

Antall reisende (2015):
Antall innbyggere *(1.1.2015):

ca 20.000

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 61 (6)
Oblat/avgift: nei
Tangen stasjon er en mindre stasjon men parkeringskapasiteten
er nesten fullt utnyttet. Tangen er en stasjon med stor andel
innfartsparkering der en stor andel av brukerne bor i kjøreavstand til
stasjonen. Det er gratis å parkere på stasjonen, men det er likevel ikke
problemer med fremmedparkering, da det ikke er noen offentlige
steder i nærheten.
Parkeringen er planlagt utvidet til rundt
150 plasser ved flytting av stasjonen i 2023.
Tegnforklaring

Innfartsparkering
Riksveg
Moss stasjon,Tettsted
Moss

Stasjon/T-banestasjon

Europaveg

Fylkesveg

Jernbane/T-bane

Fylkesgrense

Kommunegrense

Sentrum

T-bane fremtidig

”Registrering Tangen” på sideBil med barnesete

Bil uten barnesete

10 km
km
10

Registreringstidspunkt:
Marstasjon:
2015
Avstand mellom registrert boligadresse
og

0-1km

1-3km

Leiebil

Skog

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,7%,
3 km luftlinje: 75,1%
5 km luftlinje: 87,6%
av totalt 185 biler med adresse

Antall registrerte biler: 207
Antall uten adresse: 22

Antall med adresse: 185
3-5km
mer enn 5 km

v. ngv@toi.no

Målestokk: 1 : 100 000

0-1km

STANGE

1-3km

3-5km

mer enn 5 km

km
55 km

Antall reisende (2015):
Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 20.000

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 144 (65)
Oblat/avgift: ja
Stange stasjon er en mindre stasjon der parkeringskapasiteten er ikke
fullt utnyttet. Stange er en stasjon med stor andel innfartsparkering
der en stor andel av brukerne bor i kjøreavstand til stasjonen. Det var
problemer med både klager og fremmedparkering da parkeringen
var gratis, men etter innført oblatparkering er dette ikke noe problem.
Kommunen har en ordning med skiveparkering der man kan stå hvor
man vil inntil tre timer. Dette gjør at for
eksempel dagpendlere ikke benytter seg
av denne ordningen. Tegnforklaring
Stasjon/T-banestasjon
Stasjon/T-banestasjon
Fylkesgrense
”Registrering Stange” på sideFylkesgrense

Bil med
med barnesete
barnesete
Bil

Avstand mellom registrert boligadresse
og
stasjon:
Registreringstidspunkt: Mar
Mar 2015
2015
Registreringstidspunkt:

0-1km

1-3km

Europaveg
Europaveg

Riksveg
Riksveg

Fylkesveg
Fylkesveg

Jernbane/T-bane
Jernbane/T-bane

Kommunegrense
Kommunegrense

Tettsted
Tettsted

Sentrum
Sentrum

T-bane fremtidig
fremtidig
T-bane

Leiebil
Leiebil

Skog
Skog

Bil uten
uten barnesete
barnesete
Bil

Andel biler
biler innenfor
innenfor
Andel
km luftlinje:
luftlinje: 2,7%,
2,7%,
11 km
km luftlinje:
luftlinje: 75,1%
75,1%
33 km
km luftlinje:
luftlinje: 87,6%
87,6%
55 km
av totalt
totalt 185
185 biler
biler med
med adresse
adresse
av

Antall registrerte
registrerte biler:
biler: 207
207
Antall
Antall uten
uten adresse:
adresse: 22
22
Antall
Antall med
med adresse:
adresse: 185
185
Antall

3-5km

mer enn 5 km

v. ngv@toi.no
v. ngv@toi.no

Målestokk: 11 :: 100
100 000
000
Målestokk:

0-1km
* I kommunen. Kilde: SSBs befolkningsstatistikk
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1-3km

3-5km

mer enn 5 km

Innfartsparkering
Moss stasjon, Moss
10 km

HAMAR

5 km

Antall reisende (2015):
Antall innbyggere *(1.1.2015):

ca 29.850

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 197 (6)
Oblat/avgift: ja
Hamar stasjon har et stort antall reisende og parkeringskapasiteten
er fullt utnyttet. Hamar stasjon er en typisk bystasjon der en stor
del av brukerne bor i nærheten. En stor del av de reisende er også
innpendlende eller på forretningsreise til Hamar.
Parkeringssituasjonen har bedret seg noe etter at oblatparkering ble
innført. Det er fortsatt kø og mye trafikk
rundt stasjonen, spesielt i rushtid.
Tegnforklaring

Riksveg
Innfartsparkering
Moss stasjon,Tettsted
Moss

Stasjon/T-banestasjon

Europaveg

Fylkesveg

Jernbane/T-bane

Fylkesgrense

Kommunegrense

Sentrum

T-bane fremtidig

”Registrering Hamar” på sideBil med barnesete

Bil uten barnesete

0-1km

1-3km

Skog

Leiebil
10Andel
km biler innenfor

Registreringstidspunkt:
Marstasjon:
2015
Avstand mellom registrert boligadresse
og
Antall registrerte biler: 207
Antall uten adresse: 22

1 km luftlinje: 2,7%,
3 km luftlinje: 75,1%
5 km luftlinje: 87,6%
av totalt 185 biler med adresse

Antall med adresse: 185
3-5km
mer enn 5 km

v. ngv@toi.no

Målestokk: 1 : 100 000

0-1km

BRUMUNDDAL

1-3km

3-5km

mer enn 5 km

5 km

Antall reisende (2015):
Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 33.600

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 68 (28)
Oblat/avgift: ja
Brumunddal stasjon er en mindre stasjon. Ved registrering var
parkeringskapasiteten ved stasjonen ikke fullt utnyttet. Kommunen
har ikke avgiftsparkering i Brumunddal så det er ikke noe problem
med fremmedparkering. Det er en oppfatning at parkeringsplassen
ved stasjonen ellers er ganske fullt utnyttet og at en del pendlere
benytter andre parkeringsplasser i nærheten av stasjonen i tillegg.
Busstasjonen i Brumunddal ligger i dag
ca. 600 meter fra jernbanestasjonen. Det
lokale busstilbudet er heller
ikke godt.
Tegnforklaring
Stasjon/T-banestasjon

”Registrering Brumunddal” påFylkesgrense
side

Bil med barnesete

Avstand mellom registrert boligadresse
og stasjon:
Registreringstidspunkt: Mar 2015

0-1km

1-3km

Europaveg

Riksveg

Fylkesveg

Jernbane/T-bane

Kommunegrense

Tettsted

Sentrum

T-bane fremtidig

Leiebil

Skog

Bil uten barnesete

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,7%,
3 km luftlinje: 75,1%
5 km luftlinje: 87,6%
av totalt 185 biler med adresse

Antall registrerte biler: 207
Antall uten adresse: 22

Antall med adresse:
3-5km
mer 185
enn 5 km

v. ngv@toi.no

Målestokk: 1 : 100 000

0-1km

1-3km

3-5km

mer enn 5 km

* I kommunen. Kilde: SSBs befolkningsstatistikk
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Innfartsparkering
Moss stasjon, Moss
10 km

MOELV
5 km

Antall reisende (2015):
Antall innbyggere *(1.1.2015):

ca 33.600

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 137 (93)
Oblat/avgift: ja
Moelv stasjon er en mindre stasjon og parkeringskapasiteten er
ikke fullt utnyttet. Kommunen har ikke avgiftsparkering i Moelv så
det er ikke noe problem med fremmedparkering. Det er derimot
en oppfatning at en del pendlere benytter andre, kommunale,
parkeringsplasser i nærheten av stasjonen. Dersom kommunen
legger avgift på sine parkeringsplasser kan man forvente at
jernbanens parkering raskt fylles opp.
Det er buss- og taxiterminal ved
jernbanestasjonen.
Tegnforklaring
Innfartsparkering
Riksveg
Moss stasjon, Tettsted
Moss

Stasjon/T-banestasjon

Europaveg

Fylkesveg

Jernbane/T-bane

Fylkesgrense

Kommunegrense

Sentrum

T-bane fremtidig

”Registrering Moelv” på side Bil med barnesete

Bil uten barnesete

10 km
km
10

Registreringstidspunkt:
2015
Avstand mellom registrert boligadresse
ogMarstasjon:

0-1km

1-3km

Leiebil

Skog

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,7%,
3 km luftlinje: 75,1%
5 km luftlinje: 87,6%
av totalt 185 biler med adresse

Antall registrerte biler: 207
Antall uten adresse: 22

Antall med adresse:
3-5km
mer185enn 5 km

v. ngv@toi.no

Målestokk: 1 : 100 000

0-1km

LILLEHAMMER

1-3km

3-5km

mer enn 5 km

km
55 km

Antall reisende (2015):
Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 27.300

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 302 (65)
Oblat/avgift: ja
Lillehammer stasjon er knutepunkt for et stort distrikt. Det er en
oppfatning at parkeringsplassen til vanlig er fullt utnyttet, med en
stor andel av fremmedparkering. Kommunens parkeringsplasser i
området er har vesentlig høyere avgift enn jernbanens.
Relativt mange som har gang- og sykkelavstand til jernbanen
benytter bil. Det er en velfungerende bussog taxiterminal i umiddelbar nærhet
til stasjonen.
Tegnforklaring
Stasjon/T-banestasjon
Stasjon/T-banestasjon

Europaveg
Europaveg

Riksveg
Riksveg

Fylkesveg
Fylkesveg

Jernbane/T-bane
Jernbane/T-bane

Fylkesgrense
Fylkesgrense

Kommunegrense
Kommunegrense

Tettsted
Tettsted

Sentrum
Sentrum

T-bane fremtidig
fremtidig
T-bane

Bil med
med barnesete
barnesete
Bil

Bil uten
uten barnesete
barnesete
Bil

Leiebil
Leiebil

Skog
Skog

”Registrering Lillehammer” på side

Avstand mellom registrert boligadresse
og
Registreringstidspunkt:
Marstasjon:
2015
Registreringstidspunkt:
Mar
2015

0-1km

1-3km

Andel biler
biler innenfor
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1-3km

3-5km

mer enn 5 km

Figur 11
Illustrasjon som viser innfarstsparkering ved stasjonene i Tangen, Stange, Hamar og Brumunddal. De tre første har til dels
sammenfallende nedslagsfelt. Hvilken stasjon de velger å kjøre til er markert med fargekoder (se tegnforklaring)
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5. Forhold som påvirker parkeringsetterspørselen

I dette kapittelet ses det nærmere på hvorfor
dagens situasjon er slik den er. Hvilke faktorer
påvirker reisevanene, og vil atferdsmønstre
endres hvis disse faktorene endres?
Etterspørselen etter innfartsparkering ved de ulike stasjonene er
avhengig av de alternative lokale tilbringermulighetene, og hvor
attraktive de er i forhold til privatbil.
Innfartsparkering og alternativ tilbringertransport
I Jernbaneverkets parkeringsstrategi er det spesifisert at ”parkering
er et virkemiddel hvor kollektivtransporten har dårlig flatedekning,
og det er i hovedsak et tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller
reise kollektivt til stasjonen” og at ”parkering ikke skal være et
bilfremmende tiltak, som undergraver det lokale busstilbudet
eller lokale satsninger på sykkel og gange” Det er derfor kartlagt
rammevilkårene for tilbringertransport fra bolig til stasjon som de
reisende har og vil få ved de ulike stasjonene. Denne kunnskapen
anvendes på to måter:
•

•

Forklare dagens parkeringsmønstre. Der det er dårlig tilrettelagt
for gang-, sykkel- og lokalbuss er det naturlig at det er
etterspørsel etter innfartsparkering.
Utvikle et målrettet innfartsparkeringstilbud. Hvis
Jernbaneverket legger opp til et så godt innfartsparkerings
tilbud at det er mer attraktivt å ta bilen til stasjonen enn å gå,
sykle og ta kollektivtransport undergraves mer miljøvennlige
transportformer. Dette er ikke i tråd med overordnede
føringer. Jernbaneverket må derfor ha et bevisst forhold til
når og hvor innfartsparkering er et virkemiddel for å nå det
overordnede målet om økt kollektivandel. Dette helhetlige
perspektivet gir behov for kunnskap om alle de alternative
tilbringertransportformene til stasjonen.

Reisetid, tilgjengelighet og pris
I dette kapitlet er det skilt mellom selve togtilbudet og
egenskaper ved alternative tilbringertilbud som påvirker
parkeringsetterspørselen. Det er fokusert mest på reisetid,
tilgjengelighet og pris, men også forhold som påvirker komfort og
kvalitetet, og gjør det mer attraktivt å gå, sykle eller reise kollektivt
kommenteres det dette er relevant.
Togtilbudet (antall avganger og reisetid) vil påvirke den totale
reisetiden. Økt frekvens gir indirekte kortere reisetid, både skjult
ventetid og eventuell byttetid mellom buss/tog (se figur 15). Et
forbedret togtilbud reduserer dermed ikke bare reisetid ved å korte
ned ombordtiden på toget, men også den totale reisetiden fordi
skjult ventetid for alle transportformer og byttetid for reisende med
buss blir redusert.
Det er størst potensiale for gang- og sykkeltransport på kortere
distanser, mens kollektiv- og privatbil er mer egnet på lengre
distanser. Dette knyttes til både samlet reisetid, avstand og komfort.
Det er valgt å se på de lokale gang-/sykkelforhold inntil 5 km distanse
rundt stasjonen, mens kollektivtilbud og privatbil som alternativ
tilbringertransport ses i en mindre målestokk/større skala.
Ut ifra fysisk avstand mellom stasjonene, bebyggelsesstruktur og
veinett og dagens parkeringsmønster, er det fokusert spesielt på å se
stasjonene Tangen - Hamar i sammenheng.
Kostnader knyttet til de ulike transportmidlene kan påvirke de
reisendes valg av transportmiddel og avreisestasjon. Dette inkluderer
soneinndeling og billettpriser (for både tog/buss) og bomstasjoner
for privatbil og eventuell betaling for parkering.

Langs Dovrebanen er det mye spredt bosetting og en sentral
problemstilling er at det er vanskelig å drive kommersielle
lokalbussruter i byer og tettsteder som er mindre enn Hamar og
Lillehammer. Pr i dag er innfartsparkering et egnet virkemiddel
ved slike stasjoner. I Hamar planlegges det for en vesentlig
oppgradering av gang- og sykkelveinettet i sentrum av byen. Både
Hamar og Lillehammer antas å ha potensiale for å utvide det lokale
kollektivtilbudet for å gi en bedre dekningsgrad.
Det er lagt vekt på å se IC-stasjonene i sammenheng på lengre sikt
og i forhold til satsningsområder lokalt og regionalt. Eventuelle tiltak
som kan gjennomføres i mellomtiden er kort omtalt.
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gi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud

Avstand fra bosted til stasjon
Det opereres med ulike avstander som norm for hvor langt folk er villige til å gå eller
sykle (Hitrans 2005, Urbanet Analyse 2007, Ruter 2010a). I disse utredningene
opereres det med avstander mellom 400-600 meter som akseptabelt gangavstand til
et kollektivt transportmiddel. Villigheten til å gå til en stasjon eller holdeplass vil
variere etter frekvensen på kollektivtransportmiddelet. Passasjerer er villig til å gå
lenger hvis det er høyere frekvens. Dersom frekvensen er tilstrekkelig høy, vil man
kunne ”treffe” på en avgang uten å måtte planlegge særlig.
I dette prosjektet anser vi 0-1 km i luftlinje å være en akseptabel gangavstand (10-12
minutter). En sykkelavstand på opp til 5 km anses også akseptabelt. Høydeforskjeller
kan påvirke hvor langt folk er villige til å gå eller sykle. Dette gjelder også for andre
kvaliteter ved gangtraseene som belysning, trygghet, veikrysninger, mv. Også
omgivelsene har betydning. Det bør tas hensyn til at slike faktorer kan påvirke valg
av transportmåte til stasjoner og holdeplasser.
Figur 7 viser at andelen som går eller sykler er høy for slike reiser (75 %) (Vågane,
Brechan og Hjorthol 2011). Transportmiddelvalget er annerledes hvis avstanden fra
bolig til stasjon er mellom 1 og 5 km. 35 prosent går eller sykler når avstanden er
mellom 1 og 3 kilometer, og reduseres til 20 prosent for avstander mellom 3 og 5
kilometer. Bilfører og kollektivandelen øker også. Det er dermed viktig at det finnes
et lokalt busstilbud som kan mate til stasjonen/holdeplassen. Når avstanden blir mer
enn
3 km
er det i større grad behov for tilbringertransport med buss eller bil. Det er
Figur 12
Skjematisk oversikt over en reisemiddelkjede med bruk av kollektivtransport og tidselementene som utgjør den totale reisetiden. Her vist med kombinasjon
av gange og buss, men de samme prinsippene gjelder for andre kollektivtransportreiser, som en togreise i kombinasjon med lokalbuss. Ved bruk av gang-, sykkel- eller
primært
bosatte
i en
avstandmellom
at det
kan være aktuelt
å tilby
bilparkering
og
da Illustrasjon fra
privatbil er merfor
fleksibelt
og fjerner tid
bruktslik
til korrespondanse
kollektivtransportmidlene.
Sykkel og privatbil
må imidlertid
beregne tid til
parkering.
rapporten (PROSAM 2015)
spesielt hvis det ikke er grunnlag for å skape attraktiv mating med buss.
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Transportmiddel etter avstand (Vågane, Brechan og Hjorthol 2011 i Hanssen, Christiansen og Loftsgården 2012)

Figur 7. Transportmiddel etter avstand (Vågane, Brechan og Hjorthol 2011).
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5.1

Dagens togtilbud

Hvis stasjonene på en banestrekning har overlappende nedslagsfelt
vil togtilbudet (frekvens, reisetid og prisen for togreisen) påvirker
etterspørselen etter innfartsparkering ved de enkelte stasjonene.
Frekvens og reisetid
Regiontoget mellom Oslo og Lillehammer har én avgang i timen
på alle stasjoner i begge retninger. I rushtiden har Hamar, Stange
og Tangen to avganger. Fjerntoget har fire avganger daglig i Hamar
og Lillehammer. Hamar har i tillegg togforbindelse til Røros med
Rørosbanen.
Som kartet viser, er det betydelig større avstand mellom stasjonene

nord for Hamar enn mellom stasjonene sør for Hamar. Mens det er tar
ti minutter eller mindre mellom stasjonene sør for Hamar, tar det mer
enn ti minutter mellom stasjonene nordover. Reisetid mellom Moelv
og Lillehammer er 24 minutter og det tar 30 minutter fra Moelv til
Hamar. Reisen mellom Lillehammer og Brumunddal tar 34 minutter.
Det tar kun 13 minutter fra Tangen til Hamar. Er det lang reisetid med
tog kan det oppfattes som mindre attraktivt å ta matebuss i tillegg
som kan å øke samlet reisetid.
I tillegg viser kartet at området ved Tangen og Stange er tynt og
spredt befolket. Det er flere som bor i sentrale Brumunddal. Likevel
er det flere avganger og kortere reisetider fra Tangen og Stange enn
fra Brumunddal. Det betyr at det er mer attraktiv å ta toget sør for
Hamar.

Figur 14
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Illustrasjon som viser togtilbud ved registrering

Billettpriser og adgangsregulering

I tillegg til frekvens og reisetid, er pris en faktor som kan
påvirke reisevaner og preferanser. Kartet på motstående side
viser priser for månedskort til Oslo. Kartet viser også hvilke
stasjoner som er adgangsregulert slik at parkeringsplasser
er forbeholdt togpendlere med SMS-oblat. Oblaten er
knyttet til periodebilletten, og den reisende faktureres et
administrasjonsgebyr på 50 kroner per måned.
Alle stasjoner unntatt Tangen er adgangsregulert. Både Moelv
og Tangen har mange parkeringsplasser i forhold til antall
reisende. Dette kan indikere at en stor andel av de reisende tar
bil til stasjonen.

Tangen stasjon har ikke adgangsregulering, og kartet viser at
90 % av parkeringsplassene var fylt på registereringsdagen.
På Stange stasjon, som har adgangsregulering, var ca. 40
% av plassene ledig på registreringsdagen. Det er mulig at
prisreguleringen påvirker adferd og at Tangen foretrekkes av
enkelte bilister fordi parkeringen er gratis.
Det er liten forskjell mellom nabostasjoner når det gjelder pris
på månedskort. Nord for Hamar er i tillegg avstandene stor
mellom stasjonene. Det er derfor ikke sannsynlig av prisen på
månedskort påvirker bruk av parkeringsplasser.

Figur 15

Illustrasjon som viser billettpriser og adgangsregulering
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Fremtidig togtilbud - 2030
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Grunnrutetilbudet blir i 2030 tre tog pr. time pr. retning Oslo - Hamar.
per
timeforstetter
retning
ToTo
togIC-tog
pr. time pr.
retning
til Lillehammer. Disse togene
Lillehammer
stopper
ved alle stasjoner på strekningen. I tillegg kommer et
innsatstog
pr. time
- Hamar
ved høytrafikk.
Ett IC-tog
perOslo
time
retning
Hamar Dette stopper ikke
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Fremtidig togtilbud vil redusere ombordtiden betydelig. Reisetiden

ersontrafikk
- høytrafikk
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blir redusert med ca 25 minutter, Oslo - Lillehammer
x
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Et ca
IC-innsatstog
per time
retning
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Hamar

Billettpriser for tog og adgangsregulering

odstrafikk
Soneinndeling kan gjøre det mer økonomisk attraktivt å reise fra
x

den stasjonen som ligger nærmest og mer fleksibelt for reisende å ta
bilen de dagene man har behov for denne fleksibiliteten, fremfor å
1-2 gjennomgående godstog ca. hver time
låse de reisende til valget når de kjøper periodebillett.

per retning

tover ruteleier for ruteplanmessig drift, må det også gis
ulighet for ruteleier for tømmertog (antatt behov fem tog
er døgn per retning, fordelt over driftsdøgnet)

jerntog
x

Fjerntog Oslo- Trondheim hver annen time

2031IC Dovrebanen er illustrert49 i Figur 20 (se Vedlegg 1
r skisser i større format).

gur 20 - T2031IC for Dovrebanen. Ikke alle tog på
rekningen Oslo S - Eidsvoll er vist i figuren.

Figur 16
Illustrasjon fra konsptdokument (s 69) som viser T2031IC.
Alle tog på strekningen Oslo S - Eidsvoll er ikke vist i figuren.
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Rekkefølgen på togene slik de er vist i skissert tilfeldig og skal ikke tolkes. Således viser heller ikke skissene

Figur 17

Illustrasjonen viser fremtidig togtilbud, T2031IC.
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5.3

Tilbringertransport: privatbil

Reisetid, tilgjengelighet og kostnader

Adkomst til stasjon fra hovedvei og framkommelighet på
veinett påvirker tilgjengelighet og reisetid, og dermed
reisevaner og preferanser. Kartet på motstående side viser
stasjonenes beliggenhet i forhold til E6/adkomst fra E6. Kartet
viser også bomstasjonern nord for Tangen.
Det er ikke noe kødannelse i rushtiden på motorveien på
denne strekningen. Det er derimot køproblematikk i Hamar
og Lillehammer i stasjonens nærområde. I Hamar er det kø
i Stangeveien på grunn av busser til og fra bussterminalen.
I Lillehammer er det kø for de som kommer fra E6 og
Mesnedalsveien.
I juni 2015 ble utvidelsen av E6 mellom Gardermoen og
Stange (Kolomoen) til firefeltsmotorvei åpnet. E6 mellom
Stange (Kolomoen) og Moelv (Biri) er planlagt bygd ut til
firefeltsmotorvei. Traséen er planlagt og kommunedelplanene
er vedtatt. Oppstart for bygging er ikke avklart (kilde: www.
veivesen.no). Utbyggingen vil sannsynligvis finansieres helt
eller delvis av bompenger. Kjøretid med bil vil reduseres mens
utgifter til bom vil øke kostnadene.
I dag tar det mellom 2 og 2,5 timer i rushtiden med
bil fra Lillehammer til Oslo. Det tar 55 minutter fra
Lillehammer til Hamar. For en privatbil koster det 23
kr. å passere bomstasjonen mellom Stange og Tangen.
Dette kan virke reduserende for attraktiviteten i Tangens
innfartsparkeringstilbud.
Bedre fremkommelighet på veinettet kan gjøre det mer
attraktivt å ta bil istedenfor tog. På den andre siden kan en
økning av bomprisene, samt at togtilbudet forbedres, føre til
at flere tar tog. Bedre fremkommelighet på hovedveinettet
samt god atkomst til jernbanestasjon kan gjøre det enklere og
mer attraktivt for de reisende å bruke de mindre stasjonene
som Moelv, Brumunddal, Stange og Tangen som avlastning for
innfartsparkeringsplassene i Lillehammer og Hamar. Stange
har en kort og effektiv atkomstvei mellom E6 og stasjonen som
er til minimalt hinder for myke traffikanter. Den nye stasjonen
på Tangen er foreløpig planlagt med en lengre og mindre
effektiv atkomstvei gjennom Tangen tettsted.

26

Figur 18

Illustrasjonen viser fremkommelighet på veinettet
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5.4

Tilbringertransport: kollektiv

Lokalt og regionalt kollektivtilbud

Det lokale kollektivtilbudet er også en faktor som påvirker
etterspørselen etter innfartsparkering i et område. De
neste kartene viser busstilbud i regionen. Kartene som viser
busstilbud illustrerer at det er få alternativer til bilkjøring i den
spredte bebyggelsen langs Dovrebanen utenfor Hamar og
Lillehammer.
Kartene viser følgende busslinjer:
•

Busser som kan brukes som matebuss til togstasjonen

•

Busser som stopper på stasjonen og kjører alle arbeidsdager,
ikke busser som kun kjører på skoledager

•

Busser som kjører både om morgenen og om ettermiddagen

•

Busser som har mer enn en avgang morgen og ettermiddag

•

Direkte busslinjer

Figur 19
Tangen: Det går ingen busser direkte til tangen stasjon.
Bussholdeplassen ligger ca. 400 meter fra stasjonen.

Kartene viser at utenfor Hamar og Lillehammer er busstilbudet
ikke er et reelt alternativ til bil. For eksempel er det ingen
bussforbindelse mellom Hamar og Ilseng eller Romedal,
og 170-bussen som kjører mellom Hamar, Brumunddal og
Moev har kun én avgang i timen. Det er usannsynlig at det er
grunnlag for å øke busstilbudet i områdene med mest spredt
bebyggelse.
Det er mange lokalbusslinjer i Lillehammer og Hamar,
men de har få avganger. Få av linjene korresponderer med
togavgangene. Informasjon om bussrutene er kun tilgjengelig
gjennom rutetabeller, og oversiktskart finnes kun for
Lillehammer og Hamar. Det er vanskelig å få oversikt over
busstilbudet.
Figur 20
Stange: Buss fra hamar kommer én gang i timen. Stange skysstasjon ligger rett
ved togstasjonen.

Figur 21
Hamar: Byggefeltene i utkanten av byen har få eller ingen
bussavganger. Informasjon om bybusslinjene ligger relativt oversiktlig på internett.
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Figur 22

Illustrasjonen viser Regionale sammenhenger Tangen - Stange - Hamar
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Figur 24
Brumunddal: Togstasjonen og rutebilstasjonen ligger ikke på samme sted.
Avstanden mellom dem er ca. 400 meter. Det er ikke plass til en bussholdeplass ved
stasjonen. Informasjonsbrosjyren fra Hedmark trafikk mangler kartinfo.

Figur 25
Moelv: Det finnes en busslinje til Moelv stasjon langs hovedveien.
Informasjonsbrosjyren fra Hedmark trafikk mangler kartinfo.

Figur 26
Lillehammer: Lillehammer skysstasjon har 8 bybusslinjer som dekker hele
byen, men det er få avganger. Skysstasjonen ligger ved togstasjonen. Det ligger et
oversiktlig kart over busstilbudet tilgjengelig på nettet.
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Figur 27

Illustrasjonen viser regionale sammenhenger Brumunddal - Moelv

Figur 28

Illustrasjonen viser regionale sammenhenger Lillehammer
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Ekspressbuss

Kartet på motstående side viser ekspressbussens reisetid til Oslo
fra aktuelle busstopp langs Dovrebanen. Som kartet viser, er det
et konkurrerende regionbusstilbud som opererer parallelt med
strekningen mellom Lillehammer og Tangen.

ved Dovrebanens togstasjoner, men på ulike bussholdeplasser
langs hovedveinettet. Bussen kjører heller ikke innom Hamar,
selv om det er den største byen på strekningen. Buss som
alternativ til tog brukes antakelig av befolkningen som ikke bor
sentralt.

Busstilbudet er basert på Nettbuss sine ruter NX145, NX147 og
NX123. Foruten ved Lillehammer skysstasjon stopper ikke rutene

Toget er med dagens rutetilbud vesentlig raskere enn bussen fra
alle stasjoner.

Figur 29
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Illustrasjonen viser ekspressbusens reisetid

5.4

Tilbringertransport: gang og sykkel

Faktorer som reisetid, komfort og tilgjengelighet påvirker de
reisendes transportmiddelvalg. Hensynet til reisetid og komfort gir
de gående og syklende en kortere radius er kortere enn buss og bil.
For de som går og sykler er det mest aktuelt å se på tilrettelegging
innenfor kortere avstander fra stasjonen. Samtidig bør fortetting og
utvikling av bolig og arbeidplasser skje rundt kollektivknutepunktene
for at flere skal få gang- og sykkelavstand.
Det er ulik grad av aksept for gang- og sykkelavstander fra bolig
til kollektivtilbud og fra kollektivtilbud til arbeidsplass. Det vil si at
villigheten er større for å gå noe lengre fra bolig til stasjon enn fra
stasjon til arbeidsplass. I forbindelse med tilrettelegging for innfarts
parkering, tas det utgangspunkt i avstand fra hjemsted til stasjon.
Avstand fra bosted til stasjon
Det opereres med ulike avstander som folk aksepterer å gå og sykle
fra bolig til stasjon - fra 400m opp mot drøyt 1 km for gående som
tilsvarer 5-15 minutter gange og 1-3 km, opp mot 5 km for sykkel
(Hanssen, Christiansen og Loftsgarden 2012). Lokal topografi og
tilrettelegging av sykkelveinett, vintervedlikehold, parkeringsforhold
og service påvirker også sykkelandelen. Elsykkel-salget er i sterk
vekst og det er sannsynlig at dette kan øke nivået for akseptabel
sykkelavstand og terrengvariasjon ved å redusere reisetid og øke
komfortnivået.

Figur 30
Tabellen viser avstander og reisetid for gående og syklende . (Hentet fra
AsplanViak 2014)

Som man ser av andelen som parkerer ved bystasjonen Hamar, og
tildels Lillehammer, (s17-18) er det en relativ stor andel som bor
innen en gang-/sykkelavstand til stasjonene som bruker parkerings
anleggene. Det er dermed et stort potensiale for å øke gang-/
sykkelandelen.

Fotgjengere
I Hamar og Lillehammer er det en godt utviklet fortaustruktur rundt
stasjonene. I Tangen vil det bli etablert ny tilkomst til stasjonen når
denne flyttes. I Stange, Brumunddal og Moelv vil det være naturlig
å vurdere utbedring av gang-/sykkelvegforbindelse som forbinder
jernbanestasjon med sentrumskjerne og tilliggende boligområder. I
rolige boliggater er det stort sett blandet trafikk og mindre behov for
tilrettelegging, både for fotgjengere og syklister.
Syklister
Det savnes en samordnet sykkelstrategi for regionen. Rutene i
hovedsykkelnettet kan bestå av ulike løsninger/standarder som
gang- og sykkelveier, sykkelfelt og sykling i blandet trafikk (med
redusert fart for bilister), men det etterstrebes sammenhengende
struktur med få systemskifter langs de ulike rutene.
Prosjektet ”Mjøstråkk” er et ambisiøst prosjekt for en
sammenhengende gang og sykkelvei langs Mjøsa. Mjøstråkket
vil gi en regional sammenheng, men har begrenset verdi som
tilbringerrute til stasjonene.
Hamar kommune jobber med tilrettelegging for syklister, som ledd i
et større trafikalt grep i Hamar sentrum, i ny kommuneplan.
Kartutsnittene på side 34 - 35 viser traseer som er tilrettelagt for
syklister. Kartene er basert på eksisterende og planlagte sykkelstier
i kommunens planer. De viser også 10-minutters sykkelavstand fra
stasjonene (kilde: www.forbrukerradet.no/annet/sykle-dit).
Tilrettelegging på stasjonen
Godt synlige, trygge sykkelparkeringsanlegg med høy arkitektonisk
kvalitet, klimabeskyttelse, nærhet til plattform, samt et utvidet
servicetilbud ved viktige knutepunkt, kan bidra til at flere velger
sykkel som foretrukket framkomstmiddel til og fra stasjonene.
Trygge, låsbare anlegg er en betingelse for økt bruk av el-sykkel.
Ved utforming av kollektivknutepunktet vil Jernbaneverket legge
tilrette for de gående med vekt på universell utforming, sikre
krysningsunkter, kortest mulig avstander og attraktive, trygge
omgivelser.
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Figur 31
Tangen: Tangen er et lite tettsted med to sykkelstier som fører til
stasjonen. Det finnes 11 sykkelparkeringsplasser med tak. Det er ikke mange som sykler
til Tangen stasjon, da bebyggelsen enten er i gangavstand eller utenfor sykkelavstand
fra stasjonen.

Figur 32
Stange: Det er få sykkelstier i Stange. Stasjonen har 20
sykkelparkeringsplasser med tak og 6 plasser uten tak. Belegget er passende.

Figur 33
Hamar: Byen har forholdsvis mange sykkelstier. Enkelte steder mangler
stiene forbindelser og tilknytning til stasjonen. Det er 54 sykkelparkeringsplasser med
tak og 46 plasser uten tak på stasjonen. Alle er i bruk i sommermånedene. Deler av
byen ligger i betydelig skrånende terreng. Dette påvirker tilgjengeligheten med sykkel.
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Figur 34

Brumunddal: Sykkelveinettet mangler forbindelser til stasjonsområdet.

Det er 21 sykkelparkeringsplasser uten tak. Antallet er passende i dag.

Figur 35
Moelv: Moelv har et sykkelveinett som er noe fragmentert i utkanten
av tettstedet. På stasjonen er det 36 sykkelparkeringsplasser uten tak. Antallet er
passende.

Figur 36
Lillehammer: Byen har et sykkelveinett, men det mangler
tverrforbindelser mot stasjonen. Det er 68 sykkelparkeringsplasser under tak på
stasjonen. Kapasiteten er sprengt i sommermånedene. Byen ligger delvis i bratt
terreng. Dette begrenser tilgjengeligheten for sykkel.
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6. Anbefaling
På bakgrunn av overordnede føringer og
en vurdering av de ulike stasjonene, er det
laget en overordnet anbefaling om hvordan
parkeringstilbudet på strekningen bør utvikles
og hvor InterCity-prosjektet skal legge til rette
for innfartsparkering.
6.1 Strekningsvis tilnærming og rollefordeling
Lillehammer og Hamar er de største byene langs Dovrebanen. De
er definert som bystasjoner med knutepunktpotensial. I nærheten
av knutepunktet skal det legges til rette for bolig- og næringsformål
med høy utnyttelsesgrad. Dette er ikke forenlig med flateparkering.
Lillehammer er siste stasjon på IC-strekningen, og brukes i stor grad
også av reisende som bor spredt i dalene nord for byen. Stasjonen
har flest p-plasser. Hamar er den største byen på denne delen av
strekningen, med flest reisende og mange p-plasser.
Moelv, Brumunddal, Stange og Tangen defineres som mindre
stasjoner der det bør vurderes å legge til rette for innfartsparkering.
Dette gjelder særlig der stasjonen ligger utenfor by- og
tettstedssentra og hvor det ikke er god kollektiv tilbringertransport.
De mindre stasjonene på strekningen brukes av reisende som bor
i et større geografisk område og har et dårlig tilbud for kollektiv
tilbringertransport. Behovet for innfartsparkering er derfor høyst reelt.
Vi ser at det er store overlapp i pendleromlandet til Tangen, Stange
og Hamar stasjoner. En slik sammenheng er ikke så tydelig mellom
stasjonene i Brumunddal, Moelv og Lillehammer.

Tangen
I 2016 reguleres Tangen stasjon med en innfartsparkeringsplass med
plass til 150 biler, og en arealreserve for mulig fremtidig utvidelse til
300 plasser. Tangen er et lite tettsted med kun 500 innbyggere og
stasjonen dekker et geografisk stort område. Ifølge fylkesdelplanen
satses det på betydelig vekst i Tangen, men dette vurderes foreløpig
som lite sannsynlig. Tangen stasjon flyttes ut av tettstedssentrumet.
Atkomsten fra E6 blir da lengre. Atkomstveien er ganske svingete
og krysser gjennom eksisterende tettsted. Tangen stasjon får tre
avganger i timen i rushtiden. Stasjonen forventes å bli attraktiv
for reisende som må bruke bil til stasjonen og vil kunne avlaste
innfartsparkeringene i Stange og Hamar. Det bør sørges for trygg
sykkeltilgang til den nye stasjonen.
•
Før eventuell utvidelse av innfartsparkeringen utover 150 plsser
bør behovet innenfor det felles pendleromlandet for Tangen,
Stange og Hamar vurderes samlet.
Stange
Stange har ambisjoner, og gode muligheter for byutvikling. Det vil
i fremtiden ta kun fem minutter med tog til Hamar og det vil bli tre
avganger i timen. Stange må forventes å bli attraktiv som bosted for
pendlere både til Oslo og Hamar. Innfartsparkeringen ligger nært
E6, på østsiden av jernbanelinjen. Byutviklingen vil primært skje vest
for linjen, og tildels også sørøst for stasjonen. Innfartsparkeringen
er derfor ikke i konflikt med byutvikling, eller skole-/ sykkelveier
mv. Stange vil kunne avlaste innfartsparkeringen i Hamar siden de
to stasjonene har overlappende nedslagsfelt. Samtidig vil Tangen
kunne avlaste Stanges parkeringskapasitet. En liten økning av plasser
bør kunne vurderes, men må sees i sammenheng med kapasiteten i
Hamar.
•
Sykkelveinettet er fragmentert og bør forbedres med hovedvekt
på 10 minutter sykkelavstand fra stasjonen.

Hamar
Tangen er tidligere blitt fremhevet som en foretrukket lokalitet for
innfartsparkering. Vi ser imidlertid at alle de mindre stasjonene har
behov for en robust kapasitet, og at det ikke er noen grunn til å
prioritere én lokalitet på bekstning av de andre. Ved et fremtidig
bedret rutetilbud er det ønsket og ventet en betydelig økning i
antallet passasjerer. Det bør derfor legges til rette for økt kapasitet for
innfartsparkering også på de andre mindre stasjonene.

6.2 Stasjonsvis anbefaling
Med utgangspunkt i prinsippene som skisseres over beregnes
anbefalt rollefordeling. Hovedregelen er at biltrafikken ikke skal økes
på sikt. All vekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange.
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Hamar er knutepunkt i regionen og byen forventes å ta en stor
del av befolkningsveksten i Hedmark. Det er potensiale for
fortetting i sentrumsområdet og kommunen ønsker å fortette
innenfor eksisterende bebyggelse i byen samt utvikle de etablerte
tettstedene. Hamar får det beste togtilbudet på strekningen med fire
avganger pr time i rushtiden og en reisetid til Oslo på under en time.
Stasjonen skal bygges om og plassering av ny stasjon er ikke fastlagt.
Plassering fastsettes i KDP som er planlagt vedtatt i slutten av
2016. Tre plasseringer vurderes: ved eksisterende stasjon, mellom
kommunehuset og CC stadion, og ved Vikingskipet. Parkeringstilbud
og plassering av p-plasser er ikke fastlagt og det er foreløpig et visst
handlingsrom knyttet til denne avgjørelsen. Med den betydelige
veksten som forventes bør arealet rund den nye stasjonen brukes
til tett bebyggelse og det bør satses tyngre på alternative former

for reiser til/fra stasjonen. Kommunen og kollektivselskapet ved
fylkeskommunen vil være vil være nødvendige samarbeidsparter i
det videre arbeidet med dimensjonering av parkeringskapasitet ved
stasjonen, og det må brukes en bymessig tilnærming.
•
•
•

Sykkelparkeringstilbudet vurderes forbedret med sykkelhotell
og flere plasser under tak.
Sykkelveinettet er fragmentert og bør forbedres med hovedvekt
på 10 minutter sykkelavstand fra stasjonen.
Lokalbusstilbudet bør økes betydelig i takt med økt antall
avganger og tilpasses avgangstidene.

fra 2006 ønsker å redusere transportbehovet og fortette i
sentrumsområdene. Kommunen vil likevel tillate nye boligområder
utenfor sentrale strøk. I Moelv skal sentrum fortettes samtidig som
stasjonen også i fremtiden vil dekke et stort geografisk område.
Moelv har en stor innfartsparkering som i dag har restkapasitet.
Parkeringsplassen ligger ca 1400 meter fra E6 via riksvei 213, og har
således god atkomst fra hovedveinettet.
Moelv vil få to avganger i timen og en betydelig redusert reisetid til
Oslo.
•

Brumunddal
Dagens sentrum i Brumunddal ligger 500 - 600 meter fra stasjonen.
Her ligger også hovedbusstasjonen. I retning stasjonen blir
bebyggelsen mer glissen. Rundt stasjonen består hoveddelen av
bebyggelsen av industribygg.
Brumunddal er et tettsted med potensiale for fortetting ved
stasjonen. Innfartsparkering må lokaliseres der den i minst mulig
grad er til hinder for forutsatt byvekst. Det må sikres god forbindelse
til hovedvegnettet. En del togpendlere benytter i dag andre
parkeringsplasser enn de som tilbys fra Jernbaneverket. I Brumunddal
dobles togtilbudet til to avganger i timen, og reisetid til Hamar
reduseres fra ca. 20 til ca. 10 minutter. Det vil derfor bli betydelig mer
attraktiv å benytte toget til daglige arbeidsreiser. Stasjonen ventes
å bli enda mer attraktiv som innfartsparkeringsstasjon for reisende
nordfra i fremtiden, og kan til en viss grad også avlaste Hamar stasjon.

•
•

Lillehammer
Ved Lillehammer stasjon ligger skysstasjonen med buss- og taxitilbud
tett opp til togperrongene. Dette fungerer bra. Innfartsparkeringen
er den største på strekningen, men pendleromlandet er stort og
det er vanskelig å overføre pendlertrafikken til Moelv. Det vil
være viktig å sikre en god og trygg veiforbindelse mellom E6 og
innfartsparkeringen i fremtiden. Kapasiteten kan bedres noe med
tiltak for å hindre fremmedparkering. Mange av dagens brukere
av innfartsparkeringen bor innenfor gang- og sykkelavstand, og
lokalbussens rekkevidde.
•

•

•

•
•
•
•

I første omgang bør antall p-plasser justeres i henhold til reelt
behov for innfartsparkering. Dette må skje parallelt med at
kommunen legger effektive hindere mot pendlerparkering i
stasjonsnære arealer. Samkjøring av parkeringsstrategier for
Jernbaneverkets- og kommunens arealer bør skje innenfor
rammene av et større strategisk knutepunktssamarbeid.
Det bør settes av arealreserver for å møte en fremtidig økt
etterspørsel etter innfartsparkeringsplasser. Det forutsettes at en
del av de som bilpendler inn mot Oslo vil endre reisemønster til
togpendling ved innføring av nytt rutetilbud.
Ved plassering av innfartsparkering skal hensyn til byutvikling
og atkomst fra hovedvegnett vektlegges.
Sykkelparkeringstilbudet forbedres med plasser under tak.
Sykkelveinettet er fragmentert og bør forbedres med hovedvekt
på 10 minutter sykkelavstand fra stasjonen.
Det må tilrettelegges for omstigning til lokalbuss(er) i nærheten
av togperrongene.

Antall p-plasser opprettoldes som dagens. En beskjeden økning
kan vurderes på sikt.
Sykkelparkeringstilbudet forbedres med plasser under tak.
Sykkelveinettet er fragmentert og bør forbedres med hovedvekt
på 10 minutter sykkelavstand fra stasjonen.

•

Samordne parkeringsstrategi med kommunen og justere
gebyrsatsene.
Bedre det lokale kollektivtilbudet og styrke gang- og
sykkelsatsingen i byen.

Moelv
Moelv ligger i Ringsaker kommune som ifølge kommuneplanen
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Figur 37

Illustrasjonen viser anbefaling for T20 24IC

Dagens parkeringstilbud
Dagens kapasitet utvides. Antall vurderes nærmere i planprosessen.
Overgang til mer bymessig parkering. Løsning tilpasses i hver enkelt
situasjon.

Anbefaling 2024
•
•
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Knutepunktsamarbeid med Hamar kommune og Stange kommune.
Tilrettelegge for økt innfartsparkering i Stange samtidig som kapasiteten reduseres noe i Hamar.

Figur 38

Illustrasjonen viser anbefaling for T20 30IC

Dagens parkeringstilbud
Dagens kapasitet utvides. Antall vurderes nærmere i planprosessen.
Overgang til mer bymessig parkering. Løsning tilpasses i hver enkelt
situasjon.

Anbefaling 2030
•
•

Knutepunktsamarbeid med Ringsaker kommune og Lillehammer kommune.
Tilrettelegge for økt innfartsparkering i Brumunddal og vurdere kapasiteten i Moelv, samtidig som kapasiteten opprettholdes i Lillehammer.
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Kontakt oss

Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.
For nærmere informasjon besøk våre nettsider
eller ring vårt landsdekkende sentralbord:

05280

Fra utlandet (+47) 22 45 50 00
Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no
www.jernbaneverket.no

