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Heimdal stasjon (Foto: Terje Borud)



• Parkeringsstrategien peker en retning for 

forvaltning av innfartsparkeringsplassene for å 

nå følgende mål

• Bidra til at veksten i persontransport i byområdene tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange 

• Tilby tilstrekkelig innfartsparkering for å øke mobiliteten og 

gi flere muligheten til å reise med tog 

• Bygge opp under knutepunktutvikling 

• Strategien ble revidert i 2017 med nullvekstmålet 

i biltrafikken som viktigste føring

• For å nå målene har parkeringsstrategien ni 

strategipunkter, inkludert strekningsvis 

konkretisering 

• Vi ser ny mobilitet i sammenheng med parkering

Bane NORs parkeringsstrategi
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Analyser
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• Til grunn for arbeidet ligger det mye 

analysearbeid 

− Befolkningsanalyser

− Fremkommelighetsanalyser

− Analyser av parkeringskapasitet

− Kartlegging av ny mobilitet

− Reisekostnadsanalyser 

• Hensikten med analysene er å ha et 

godt kunnskapsgrunnlag til grunn for 

anbefalingene vi kommer med 

Pendlerstrømmer i Trøndelag (SSB 03321). Inneholder data under Norsk 

lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statistisk sentralbyrå
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STASJONSVIS GJENNOMGANG
Prioriterte stasjoner i Trondheimsregionen



Støren
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Hovedknutepunkt

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER 
OG PARKERING 

• Elsykler og elsparkesykler kan være aktuelt ved 
stasjonen

• En kollektivstyrt bestillingstjeneste kan vurderes 
ved stasjonen

• P-plasser bør avsettes til bildelingstjenester

• Dagens parkeringskapasitet bør opprettholdes

• Nummerplateregistrering bør på sikt gjennomføres

• Det bør etableres flere sykkelparkeringsplasser 
under tak. Disse bør også være tilpasset nye typer 
sykler



Melhus St.

8

Hovedknutepunkt

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER 
OG PARKERING 

• Elsykler og elsparkesykler kan være aktuelt ved 
stasjonen

• P-plasser bør avsettes til bildelingstjenester

• Dagens parkeringskapasitet bør opprettholdes

• Nummerplateregistrering bør gjennomføres

• Det bør etableres flere sykkelparkeringsplasser 
under tak . Disse bør også være tilpasset nye typer 
sykler

• I samråd med kommunen og fremtidige planer for 
sykkel kan det på sikt etableres sykkelhotell



Heimdal
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Hovedknutepunkt

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER OG 
PARKERING 

• Elsykler og elsparkesykler kan være aktuelt ved 
stasjonen

• P-plasser bør avsettes til bildelingstjenester

• Etablere et helhetlig og tydelig mobilitetspunkt

• Nummerplateregistrering bør gjennomføres

• På kort sikt kan man merke opp p-plassene for 
optimalisering og bedre utnyttelse. 

• På sikt kan det være aktuelt å nedjustere 
parkeringskapasiteten til fordel for byutvikling

• I sykkelhotellet bør det tilrettelegges for nye typer sykler

• Det kan vurderes å etablere parkeringsplasser for sykkel 
under tak øst for stasjonen tilpasset nye typer sykler



Trondheim S
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Hovedknutepunkt

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER OG 
PARKERING 

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler
for å knytte dette opp mot stasjonen på en god og helhetlig 
måte

• P-plasser bør avsettes til bildelingstjenester

• Etablere et helhetlig og tydelig mobilitetspunkt på nye 
Trondheim Stasjonssenter

• Videre utvikling av mobilitetstjenester på stasjonen må være 
tilpasset knutepunktets rolle i Trondheimsreigonen

• Det bør etableres et sykkelhotell ved stasjonen tilpasset nye 
typer sykler, og komplementeres med fasiliteter for service, 
vask og oppbevaring 

• Utendørs sykkelparkering under tak må etableres flere steder 
på stasjonen

• Videre utvikling av sykkelparkering må sees i sammenheng 
med reguleringsbestemmelsene for nye Trondheim 
Stasjonssenter. 



Lademoen
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Omstigning

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER 
OG PARKERING 

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte 
elsparkesykler for å knytte dette bedre opp mot 
stasjonen

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses 
nye typer sykler, fortrinnsvis med tak



Leangen
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Omstigning

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER 
OG PARKERING 

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte 
elsparkesykler for å knytte dette opp mot stasjonen

• Det kan vurderes å avsette p-plasser til 
bildelingstjenester

• Det anbefales ingen utvidelse av 
parkeringskapasiteten på sikt

• Finne løsninger for optimalisering av sykkelparkering 
ved hovedinngangen til stasjonen

• Sykkelparkering bør dimensjoneres bedre og 
tilpasses nye typer sykler



Ranheim
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Omstigning

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER OG 
PARKERING 

• Bysykkeltilbudet i Trondheim bør utvides til nye 
Ranheim stasjon

• Det anbefales å videreutvikle tilbudet for delte elsykler 
ved stasjonen

• Det kan vurderes å avsette p-plasser til 
bildelingstjenester 

• Det bør tilrettelegges for noe parkeringskapasitet med 
pendlerparkering på grunn av nærhet til E6 – på sikt 
kan denne nedjusteres i takt med utvikling av bedre 
tilgjengelighet på Ranheim 

• God sykkelparkering må etableres for å tiltrekke de 
som bor i nærheten av stasjonen. Sykkelparkering må 
være under tak og være tilpasset nye typer sykler. 



Hommelvik
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Hovedknutepunkt

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER 
OG PARKERING 

• Det kan være aktuelt å tilby delte elsykler og 
elsparkesykler på stasjonen

• Det kan vurderes å avsette p-plasser til 
bildelingstjenester 

• Dagens parkeringskapasitet bør opprettholdes, og 
undersøkelse av bruk bør gjennomføres

• På grunn av soneproblematikken kan det være 
aktuelt å innføre pendlerparkering i samråd med 
kommunen

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses 
nye typer sykler, fortrinnsvis med tak



Hell
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Omstigning

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER 
OG PARKERING 

• En elsykkelløsning kan tilrettelegges for på 
stasjonen

• Dagens parkeringskapasitet bør opprettholdes 

• Parkeringskapasiteten for sykkel bør videreutvikles 
for å tilpasse nye typer sykler



Stjørdal
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Hovedknutepunkt

ANBEFALTE TILTAK FOR NYE MOBILITETSLØSNINGER OG 
PARKERING 

• Det kan være aktuelt å tilby delte elsykler og elsparkesykler på 
stasjonen

• Det kan på sikt vurderes å etablere et mobilitetspunkt på 
stasjonen

• Det kan vurderes å avsette p-plasser til bildelingstjenester

• Bypris bør innføres i samråd med kommunen

• Det bør gjennomføres nummerplateregistrering 

• På sikt kan det være aktuelt å nedjustere 
parkeringskapasiteten til fordel for byutvikling – må ses i 
sammenheng med kommunens planer for Stjørdal sentrum 

• I sykkelhotellet må det tilrettelegges for nye typer sykler, og på 
sikt kan det være aktuelt å utvide utendørs sykkelparkering på 
strategiske steder 
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Takk for oppmerksomheten!

Kontakt
Trine-Marie Fjeldstad – moltri@banenor.no
Vetle Riis Hallås – halvet@banenor.no



Alle stasjoner
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STEINKJER • Nye mobilitetsløsninger:

• Delte elsparkesykler og elsykler

• Framtidig mobilitetspunkt (ses i sammenheng med eiendomsutvikling) 

• Bildelingstjeneste  

• Bilparkering

• Kapasiteten på dagens pendlerparkering bør opprettholdes 

• Tett dialog med kommune om parkeringshus og omdisponering av pendlerparkeringsplasser 

• Nummerplateregistering for oppdatert kunnskapsgrunnlag 

• Se parkeringstilbudet i sammenheng med Sparbu 

• Sykkel 

• Utvide sykkeltilbudet 

• Evaluering av sykkelboksene ved stasjonen for å vurdere låsbart sykkelløsning som sykkelhotell ved 

stasjonen 
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SPARBU

• Nye mobilitetsløsninger:

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Asfaltering og bedre merking av parkeringsplassen

• Nummerplateregistering for oppdatert kunnskapsgrunnlag

• Parkeringstilbudet må ses i sammenheng med Steinkjer stasjon 

• Sykkel 

• Antall sykkelparkeringsplasser økes og nye plasser  bør etableres under tak 
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RØRA

• Nye mobilitetsløsninger:

• Bildelingstjeneste

• Kollektiv bestillingstjeneste 

• Bilparkering

• Parkeringskapasiteten bør opprettholdes

• Prising bør vurderes for å unngå fremmedparkering 

• Sykkel 

• Sykkelparkeringen bør utvides, fortrinnsvis under tak 
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VERDAL
• Nye mobilitetsløsninger: 

• Delte elsparkesykler og elsykler

• Bildelingstjeneste

• Bilparkering

• Kapasiteten bør opprettholdes

• Nummerplateregistering bør gjennomføres for å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag

• Videre utvikling av innfartsparkeringen bør ses i sammenheng med Bergsgrav 

• Sykkel

• Sykkelparkering bør utvides, fortrinnsvis under tak

• Det kan vurderes å bygge sykkelhotell 
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BERGSGRAV

• Nye mobilitetsløsninger: 

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Det bør gjennomføres en nummerplateregistrering for å se hvem som benytter 

innfartsparkeringen

• Videre utvikling av innfartsparkeringen ved Bergsgrav stasjon bør sees i 

sammenheng med Verdal

• Sykkel 

• Sykkelparkering bør økes, fortrinnsvis med tak
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RØSTAD

• Nye mobilitetsløsninger: 

• Delte elsykler som anbefales på Levanger bør kobles opp mot Røstad.

• Bysykkelordningen i Levanger bør utvides til Røstad og Nord universitet

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkel 

• Sykkelparkering bør utvides med tak
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LEVANGER 
• Nye mobilitetsløsninger: 

• Delte elsykler og elsparkesykler

• Dagens bysykkelordning bør videreutvikles i sammenheng med et mobilitetspunkt på sikt

• Bildelingstjeneste 

• Bilparkering

• Dagens kapasitet bør opprettholdes 

• Nummerplateregistering bør gjennomføres 

• Sykkel 

• Låsbar sykkelparkering 

• Sykkelparkeringen bør utvides med tak på stasjonen
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SKOGN

• Nye mobilitetsløsninger: 

• Bildelingstjeneste 

• Bilparkering

• Nummerplateregistrering bør gjennomføres

• Pendlerparkering kan innføres i samråd med kommunen

• Sykkel 

• Sykkelparkering bør utvides med tak
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ROGNLAN

• Nye mobilitetsløsninger: 

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Dagens parkering opprettholdes 

• Sykkel 

• Det kan vurderes sykkelparkering under tak 
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ÅSEN 

• Nye mobilitetstjenester

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Dagens kapasitet opprettholdes

• Nummerplateregistering bør gjennomføres 

• Sykkelparkering

• Sykkelparkering bør utvides med tak
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SKATVAL

• Nye mobilitetstjenester

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Dagens kapasitet opprettholdes 

• Sykkelparkering

• Sykkelparkering bør utvides med tak
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STJØRDAL• Nye mobilitetsløsninger

• Delte elsykler og elsparkesykler

• Mobilitetspunkt

• Bildelingstjeneste 

• Bilparkering

• Dagens pendlerparkering bør opprettholdes

• Innføre bypris

• Nummerplateregistering

• På lengre sikt vurdere å nedjustere innfartsparkeringen til fordel for byutvikling

• Samkjøring av parkeringsplassen for alle kollektivreisende  

• Sykkelparkering

• På lengre sikt bør sykkelparkeringen utvides noe

• Må ses i sammenheng med utvikling av stasjonsområdet  
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VÆRNES

Foreslås ingen tiltak 
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HELL
• Nye mobilitetstjenester

• Delte elsykler 

• Bilparkering

• Kapasiteten bør innfartsparkeringen bør opprettholdes 

• Sykkelparkering 

• Parkeringskapasiteten for sykkel bør viderutvikles for å tilpasse nye typer sykler
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HOMMELVIK
• Nye mobilitetstjenester

• Delte elsykler og elsparkesykler

• Bildelingstjeneste 

• Bilparkering

• Dagens kapasitet bør opprettholdes 

• Nummerplateregistering 

• Sykkelparkering 

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis 

med tak
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VIKHAMMER
• Nye mobilitetstjenester

• Delte elsykler og elsparkesykler

• Bildelingstjeneste

• Bilparkering

• Dagens kapasitet bør opprettholdes

• Betaling bør opprettholdes 

• Sykkelparkering 

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis 

med tak
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RANHEIM
• Nye mobilitetstjenester

• Bysykkeltilbudet i Trondheim bør utvides til nye Ranheim stasjon

• Det anbefales å videreutvikle tilbudet for delte elsykler ved stasjonen

• Bildelingstjeneste 

• Bilparkering

• Det bør tilrettelegges for noe bilparkering på grunn av nærhet til E6

• Pendlerparkering? 

• Sykkelparkering 

• God sykkelparkering må etableres for å tiltrekke de som bor i nærheten av stasjonen. 

Sykkelparkering må være under tak og være tilpasset nye typer sykler. 
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ROTVOLL
• Nye mobilitetsløsninger

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler for å knytte dette opp mot 

stasjonen

• I tillegg kan man se på ulike løsninger for tilrettelegging av delte elsykler

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis med tak
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LEANGEN

• Nye mobilitetsløsninger

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler for å knytte dette opp mot 

stasjonen

• Bildelingsløsning 

• Bilparkering 

• Ikke utvide innfartsparkering på kort sikt, og vurdere utfasing når Ranheim stasjon står ferdig 

• Sykkelparkering

• Finne løsninger for optimalisering av sykkelparkering ved hovedinngangen til stasjonen

• Sykkelparkering bør dimensjoneres bedre og tilpasses nye typer sykler
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LILLEBY
• Nye mobilitetsløsninger

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler for å knytte dette bedre 

opp mot stasjonen

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis med 

tak



40

LADEMOEN
• Nye mobilitetsløsninger

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler for å knytte dette bedre opp 

mot stasjonen

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis med tak
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TRONDHEIM S• Nye mobilitetstjenester

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler for å knytte dette opp mot stasjonen på en god og helhetlig 

måte

• Bildelingstjeneste 

• Mobilitetspunkt (ses i sammenheng med Trondheim stasjonssenter)

• Videre utvikling av mobilitetstjenester på stasjonen må være tilpasset knutepunktets rolle i Trondheimsregionen 

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Det bør etableres et sykkelhotell ved stasjonen tilpasset nye typer sykler, og komplementeres med fasiliteter for service, 

vask og oppbevaring 

• Utendørs sykkelparkering under tak må etableres flere steder på stasjonen

• Videre utvikling av sykkelparkering må sees i sammenheng med reguleringsbestemmelsene for nye Trondheim 

Stasjonssenter. 



42

SKANSEN 
• Nye mobilitetsløsninger

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler for å knytte dette bedre opp 

mot stasjonen

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis med tak
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MARIENBORG
• Nye mobilitetstjenester

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler for å knytte dette opp mot stasjonen

• Tiltak for å knytte St. Olavs hospital og Gløshaugen bør undersøkes

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Løse problematikken med villparkering av sykler foran hovedinngangen på stasjonen

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis med tak
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LERKENDAL
• Nye mobilitetstjenester

• Videreutvikle tilbudet med bysykkel og delte elsparkesykler for å knytte dette opp mot 

stasjonen

• I tillegg kan man se på ulike løsninger for tilrettelegging av delte elsykler

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Utendørs sykkelparkering bør utvides og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis med tak
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SELSBAKK
• Nye mobilitetstjenester

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Utendørs sykkelparkering bør etableres og tilpasses nye typer sykler, fortrinnsvis med tak
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HEIMDAL
• Nye mobilitetstjenester

• Delte elsykler og elsparkesykler

• Mobilitetspunkt

• Bildelingstjeneste 

• Bilparkering

• Nummerskiltregistrering bør gjennomføres

• På kort sikt kan man merke opp p-plassene for optimalisering og bedre utnyttelse. 

• Det bør ses på muligheter for at reisende med flere typer fremkomstmidler kan benytte parkeringen

• På sikt kan parkeringsplassene nedjusteres til fordel for byutvikling

• Sykkelparkering

• I sykkelhotellet bør det tilrettelegges for nye typer sykler

• Det kan vurderes å etablere parkeringsplasser for sykkel under tak øst for stasjonen.
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MELHUS• Nye mobilitetstjenester

• Delte elsparkesykler og elsykler 

• Bildelingstjeneste 

• Bilparkering

• Dagens kapasitet bør opprettholdes 

• Nummerskiltregistrering bør gjennomføres

• Evaluere den delte prismodellen ved innfartsparkeringen og se på muligheter for å overføre 

denne modellen til andre steder langs Trønderbanen

• Sykkelparkering

• Det bør etableres flere sykkelparkeringsplasser under tak . Disse bør også være tilpasset nye 

typer sykler

• I samråd med kommunen og fremtidige planer for sykkel kan det på sikt etableres sykkelhotell
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KVÅL
• Nye mobilitetstjenester

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Parkeringsplassene bør merkes opp for optimalisert kapasitet

• Sykkelparkering

• Sykkelparkering bør utvides, fortrinnsvis med tak
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LER

• Nye mobilitetstjenester

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• På sikt kan man se Ler som en strategisk innfartsparkeringsstasjon og vurdere 

ytterligere utvidelse ved behov

• Sykkelparkering

• Sykkelparkeringen bør modifiseres noe for å tilpasses nye typer sykler
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LUNDAMO
• Nye mobilitetstjenester

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Sykkelparkering bør utvides, fortrinnsvis med tak
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HOVIN

• Nye mobilitetstjenester

• Ingen tiltak 

• Bilparkering

• Ingen tiltak 

• Sykkelparkering

• Sykkelparkering bør utvides, fortrinnsvis med tak
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STØREN
• Nye mobilitetstjenester

• Delte elsykler og elsparkesykler

• Kollektiv bestillingstjeneste 

• Bildelingstjeneste 

• Bilparkering

• Dagens kapasitet opprettholdes 

• Nummerplateregistering

• Sykkelparkering

• Det bør etableres flere sykkelparkeringsplasser under tak. Disse bør også være tilpasset 

nye typer sykler


