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Med SykkelSafe parkerer du sykkelen trygt på Steinkjer 
 
Sikker sykkelparkering gjør det tryggere og enklere å velge bort bilen. Syklister kan nå parkere 
kostnadsfritt og bekymringsfritt i opptil 24 timer i Steinkjer.  

Ti sykkelbokser er på plass ved perrongen på Steinkjer stasjon. Boksen reserveres og låses enkelt med appen 
SafeBikely. 

Betyr mye for pendlere 
 
Å kunne bruke sykkelen på deler av reisen er viktig for 
mange. Sykkeltyverier er dessverre utbredt og det trygg 
oppbevaring av sykkelen er en reell bekymring for pendlere og 
de som velger å sykle til sentrum.  
 
- I en sykkelboks kan en oppbevare sykkel, hjelm, sekken og 
til og med sykkelklærne helt trygt og slipper å bære med seg 
tilbehøret. Mange som har elsykkel bærer, for eksempel, med 
seg batteriene når de reiser videre. Det slipper de med disse 
SykkelSafe-boksene, sier Andreas K. Enge som er direktør for 
strategi og utvikling i AtB. 
 
Kostnadsfritt i et døgn 
  
Tilbudet er gratis ved bruk av boksen under 24 timer og er tilpasset både for dagpendlere og de som skal til 
Steinkjer sentrum på jobb eller en annen kortere tur. 
 
Kan bli utvidet 
 
Sykkelboksene er et prøveprosjekt som i utgangspunktet skal vare ut 2020. Målet på sikt er å etablere flere 
trygge parkeringsløsninger for sykler. 
 
- Vi er i startfasen med sykkelparkeringsløsninger. Vi er spente på å se hvordan boksene blir brukt i Steinkjer 
og tar med oss erfaringene herfra når vi skal planlegge sikker sykkelparkering fremover. Vi ser på dette som 
en viktig del av det totale kollektivtilbudet, avslutter Enge. 
 
Kontaktperson:  
 
Andreas K. Enge 
direktør strategi og utvikling, AtB 
Tlf.: 997 90 785 
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