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SAMMANFATTNING	  
 
Detta kandidatexmansarbete handlar om att belysa de grundläggande principer som finns 
för planering, lokalisering och utformning av cykelparkeringsplatser. Syftet med arbetet 
är att skapa förståelse för behovet och efterfrågan som finns på cykelparkeringar idag 
samt bestämma hur dessa ska tillgodoses enligt olika teorier. Arbetet syftar också till att 
undersöka uppkomsten av felparkerade cyklar som alltför ofta förekommer i stadsbilden 
och som utgör ett hinder i gaturummet. 
 
För att analysera hur teorierna om cykelparkeringsplatser förhåller sig till praktiken 
gjordes en observationsstudie på nya cykelhagar som finns längs med Götgatan. 
Observationsstudien fortsattes med en intervjustudie för att få en ökad förståelse för 
cyklisternas faktiska preferenser. Det gjordes också en kvantitativ undersökning för att 
mäta attraktiviteten på cykelhagarna bland cyklisterna. 
 
Av de olika teorierna framgår det klart och tydligt att de mest grundläggande principerna 
för lämpliga cykelparkeringsplatser är; planering av ytor avsedda för cykelparkeringar i ett 
tidigt skede i planprocessen, lokalisering av parkeringsplatser så nära målpunkten som 
möjligt och utformning av parkeringar anpassade efter behovet. Väl genomtänkt 
planering, rätt placering och noga uppskattade behov är nyckeln till skapandet av 
attraktiva och frekventanvända cykelparkeringsplatser. 
 
Observationsstudien avslöjade att det var få cyklister som valde att ställa sina cyklar i de 
nya cykelhagarna på Götgatan. Det var intervjustudien som gav förklaringen till varför 
cyklisterna inte väljer cykelhagen som deras parkeringsalternativ. Anledningarna var ett 
onödigt långt gångavstånd till målpunkter och en säkerhetsrisk i att behöva korsa 
cykelbanan för att ta sig till gångbanan. Närheten till målpunkten och undvikandet av att 
korsa hinder är bland de två mest grundläggande principer som belyses av teorierna och 
som också tycks stämma väl in i praktiken. 
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ABSTRACT	  
 
This bachelor thesis is about illustrating the fundamental principles for planning, locating 
and designing bicycle parking spaces. The study aims to give an understanding of the 
need and demand for bicycle parking spaces today, as well as to determine how these can 
be met according to different theories. The study also aims to investigate the issue with 
incorrectly parked bicycles, which occurs frequently in the cityscape and therefore creates 
an obstacle in street spaces. 
 
An observational study on the new bicycle lots along Götgatan was conducted in order 
to analyze how the theories of bicycle parking spaces are applied in practice. Cyclists 
were then interviewed in order to obtain a deeper understanding of the cyclists’ revealed 
preferences. A quantitative survey was also conducted to measure the popularity of the 
bicycle stands among the cyclists. 
 
The study clearly shows that the most fundamental principles, of the various theories, of 
suitable bicycle parking spaces are as follows: Planning areas intended for bicycle parking 
spaces at an early stage, locating the bicycle parking spaces as close to the target point as 
possible, as well as designing the bicycle parking spaces according to peoples needs. Well 
thought out planning, correct placement, and carefully estimated needs are key concepts 
in the establishment of attractive and frequently used bicycle parking spaces. 
 
The observational study revealed that there were few cyclists who chose to park their 
bicycles in the new bicycle lots on Götgatan. The interviews provided an explanation for 
why cyclists do not choose the new bicycle lots as their parking option. It was shown 
that this is due to unnecessary long walk to their target points as well as a potential safety 
risk in regards to crossing the bicycle lane in order to reach pedestrian sidewalk. 
Proximity to the target point and avoidance of crossing the bicycle lane are among the 
most fundamental principles that are illustrated by the theories and are also the most 
applied in practice. 
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FÖRORD	  
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1.	  INLEDNING	  

1.1	  BAKGRUND	  
Trafikkontoret för Stockholms Stad har låtit alla befintliga cykelparkeringar i staden 
inventeras för att uppskatta hur många som saknas. Inventeringen visar att Stockholm 
har över 14 000 parkeringar för få för att kunna tillgodose behovet hos stadens cyklister. 
 
Bristen på cykelparkeringar är anledningen till att cyklister väljer att ställa sina cyklar vid 
husfasader, belysnings- och trafikstolpar samt träd. Förutom att stadsbilden förstörs så 
skadas också samspelet i gaturummet som blir allt stökigare och trängre med dessa 
felparkerade cyklar som därmed utgör ett hinder för övriga trafikanter. 
 
Idag skapas cykelparkeringsplatser där det finns plats och efter tips, men nu krävs en väl 
genomtänkt planering. Cykelparkeringsplatser är inte bara en utrymmesfråga utan också 
en säkerhetsfråga och bör därför studeras närmare för att öka förståelsen för deras 
planering, lokalisering och utformning. 

1.2	  SYFTE	  
Detta kandidatexamensarbete har som syfte att studera grundläggande principer för 
planering, lokalisering och utformning av cykelparkeringsplatser. Syftet med arbetet är 
också att undersöka hur uppkomsten av s.k. felparkerade cyklar ska motverkas i staden. 
För- och nackdelar med valet av olika parkeringsmodeller tas också upp i arbetet. 
 
Det färdiga kandidatexamensarbetet sammanställs till en rapport som på sina få sidor ska 
ge en överblick på viktiga faktorer som påverkar nyttjandet av cykelparkeringsplatser. 
Rapporten syftar till att stödja med vägledning för Stockholms stads- och trafikplanerare 
i deras arbete att planera cykelparkeringsplatser för huvudstaden. 

1.2.1	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
Hur ska cykelparkeringsplatser planeras, lokaliseras och utformas? Vilka grundläggande 
principer finns det för cykelparkeringar? Hur ska problematiken med felparkerade  
cyklar lösas samt vilka är för- och nackdelarna med olika modeller av cykelparkeringar? 
 
Dessa är frågeställningarna som ska besvaras i rapporten. 

1.2.2	  AVGRÄNSNINGAR	  
Kandidatexamensarbetet avgränsar sig geografiskt till cykelparkeringsplatsers planering, 
lokalisering och utformning på allmänna platser i Stockholm och övriga städer i Sverige. 

1.3	  METODBESKRIVNING	  
Kandidatexamensarbetet avser att göra en litteraturstudie inom valda ämnet för att 
redogöra teorierna som finns om cykelparkeringar samt en intervjustudie på vald gata för 
att visa hur en cykelparkeringsplats fungerar i praktiken. 

1.3.1	  LITTERATURSTUDIE	  
Litteraturstudien avser att granska och sammanställa teorierna från vald litteratur om 
cykelparkeringar. De valda litteraturerna som har studerats till detta kandidatexamens-
arbete är olika rapporter om cykelparkeringsplatser som är hämtade från kommuner och 
myndigheter i Sverige. 
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1.3.2	  INTERVJUSTUDIE	  
I litteraturstudien identifieras teorier om cykelparkeringar och för att se hur teorierna 
förhåller sig till praktiken gjordes en intervjustudie och en enkätundersökning med syftet 
att undersöka lokaliseringen och utformningen av nya cykelparkeringar på en gata i 
Stockholm.  
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2.	  CYKELN	  SOM	  TRANSPORTMEDEL	  

2.1	  UTVECKLINGEN	  
För varje år cyklar allt fler och fler stockholmare mot att bli en cykelvänlig stad, en stad 
där invånarna väljer att ta cykeln framför bilen vid val av transportmedel. Denna 
utveckling har ökat antalet cykelresor i Stockholm betydligt de senaste åren och en 
fortsatt ökning förväntas ske i huvudstaden (Trafikkontoret, 2013). 
 
Satsningen på cyklister är en trend just nu både i Sverige och utomlands där efterfrågan 
på cykeln som transportmedel är stor. I Sverige har vi studentstäderna Lund och Uppsala 
som våra främsta cykelstäder men även städerna Linköping och Malmö gör stora 
satsningar inom cykeltrafiken (Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010). 
 
Om cykeln ska vara ett attraktivt och realistiskt alternativ till bil- och kollektivtrafiken 
behövs fler cykelparkeringsmöjligheter. Tillgängliga, trygga och rätt placerade cykel-
parkeringsplatser ökar framkomligheten i cykelvägnätet och gynnar cykeltrafiken. 

2.2	  HÄLSOSAMT	  OCH	  MILJÖVÄNLIGT	  ALTERNATIV	  
Cykeltrafiken är ett hållbart transportmedel som bidrar med många positiva effekter utan 
att skada varken människan eller miljön. Då allt fler personer reser med cykeln ger 
fördelarna med cykeln resultat och det är framförallt på kortare resor som en växling har 
skett från bil- och kollektivtrafiken till cykeltrafiken. 
 
Kortare resor med cykeln kan ses fördelaktig ur en rad olika synpunkter. Cyklandet är 
allmänt känd som en bra motion för kroppen. Förutom bättre hälsa höjs också 
livskvaliteten i trafiken då cykeln inte bidrar till växthuseffekten. Cykeln släpper inte 
heller ut några partiklar (förutom partiklar från friktionen mellan cykeldäcken och vägen) 
i luften eller orsakar buller i gaturummet. Cykeln är ett miljövänligt transportmedel som 
är skonsam mot både människan och miljön. För ökad livskvalitet och mindre 
miljöpåverkan bör den begränsade infrastrukturen övergå mer till cykeltrafiken och 
gynna cyklister (Banverket; Boverket; Svenska Kommunförbundet; Vägverket, 2004). 
 
”Cykling	  är	  positivt	  för	  ett	  samhälles	  miljö,	  stadsbild	  och	  folkliv.	  För	  den	  som	  cyklar	  
innebär	   cykling	   en	   bättre	   hälsa,	   en	   bättre	   ekonomi	   och	   en	   känsla	   av	   frihet”	   -‐	  
(Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010).	  
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3.	  CYKELPARKERINGAR	  

3.1	  UTBUDET	  OCH	  EFTERFRÅGAN	  
Teknikkonsultföretagen Sweco och Tyréns har efter uppdrag från Trafikkontoret för 
Stockholms Stad gjort en inventering för att kartlägga utbudet och efterfrågan på 
cykelparkeringar i Stockholm. Inventeringen visar att antalet cykelparkeringsplatser är 
alldeles för få idag och att stadens samtliga inner- och ytterstadsdelar har ett procentuellt 
behov över 100 % (Trafikkontoret, 2013). 
 

Område Totalt 
antal 

ställda 
cyklar 

 

Antal befintliga 
cykelparkerings-

platser 

Beläggnings-
grad på 
befintlig 

parkering 

Behov av 
ytterligare 

cykelparkeringar 

Totalt antal 
cykelparkeringar 
efter utbyggnad 

Procentuellt 
behov 

Södermalm 2 960 1 586 114 % 3 318 4 904 309 % 
Östermalm 2 794 2 444 112 % 2 367 4 811 197 % 
Vasastan 1 374 942 127 % 1 965 2 907 309 % 

Kungsholmen 1 381 925 116 % 2 094 3 019 326 % 
City 1 409 375 196 % 1 739 2 114 564 % 

Söderort 2 618 2 930 95 % 1 876 4 806 164 % 
Västerort 1 196 1 429 81 % 991 2 420 169 % 

Totalt 13 732 10 631  14 350 24 981  
 
Tabell 1 - sammanställning över inventeringen av cykelparkeringar för Stockholms olika stadsdelar 
(Trafikkontoret, 2013). 
 
Bristen på befintliga cykelparkeringsplatser framgår tydligt av tabellen ovan, enligt 
tabellen saknas det över 14 000 cykelparkeringar i Stockholm. Det totala antalet befintliga 
cykelparkeringsplatser är drygt 10 000 cykelparkeringar men det totala antalet parkerade 
cyklar är mer än 13 000 cyklar, dvs. det finns fler parkerade cyklar än cykelparkeringar. 
Efter utbyggnaden av cykelparkeringsplatser ska det totala utbudet av antalet 
cykelparkeringar ligga på cirka 25 000 cykelparkeringar vilket ska vara tillräckligt för att 
tillgodose behovet för både dagens och morgondagens cyklister. 
 
Det framgår också av tabellen att innerstadens samtliga stadsdelar har beläggningsgrad 
över 100 % på befintliga parkeringar vilket just tyder på att det finns fler parkerade cyklar 
än cykelparkeringar i Stockholm. Det procentuella behovet som är förhållandet mellan 
”totalt antal cykelparkeringar efter utbyggnad” och ”antal befintliga cykelparkerings-
platser” är också här över 100 %, men värst är det i innerstaden där behovet varierar från 
197 % på Östermalm upp till 564 % i City. 
 
Kartorna på nästa sida visar översiktligt den geografiska spridningen av beläggnings-
graden på befintliga cykelparkeringar och behovet av cykelparkeringar i Stockholm. 
Kartorna visar bildligt det tabellen visar i siffror, dvs. hur kraftigt belastade de befintliga 
cykelparkeringsplatserna är samt hur stort behov det finns av cykelparkeringar.  
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Figur 1 – Översiktskarta över beläggningsgraden på befintliga cykelparkeringar i Stockholm  
(Trafikkontoret, 2013). 
 
 

 
Figur 2 – Översiktskarta över behovet av cykelparkeringar i Stockholm (Trafikkontoret, 2013).  
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3.1.1	  FELPARKERADE	  CYKLAR	  
Då majoriteten av alla befintliga cykelparkeringar i Stockholm är överfulla idag blir 
konsekvensen att många cyklar står felparkerade i staden. Felparkerade cyklar är cyklar 
som ställs på platser som inte är avsedda för cykelparkering. Exempel på felparkerade 
cyklar är cyklar som är uppställda mot husfasader och cyklar som är fastkedjade på 
belysnings- och trafikstolpar samt träd (Trafikkontoret, 2013). 
 
Problematiken med felparkerade cyklar är att dessa tar plats från övriga gaturummet och 
utgör därmed ett hinder för gående. Det är främst rörelsehindrade, synskadade och äldre 
som drabbas värst av felparkerade cyklar. Uppställda cyklar mot husfasader, felparkerade 
cyklar vid entréer, fastkedjade cyklar på belysnings- och trafikstolpar samt träd skapar en 
förvirring och oordning på gatorna för övriga trafikanter. Samspelet i gaturummet skadas 
och stadsbilden förfulas till följd av felparkerade cyklar som också försvårar underhållet 
på gatorna. Det räcker oftast med att en cyklist väljer att ställa sin cykel på fel plats så 
följer andra cyklister efter och upprepar fel (Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010). 
 
Felparkerade cyklar ska inte enbart skyllas på saknandet av cykelparkeringar, utan också 
på felplacerade och dåligt utformade cykelparkeringsplatser. Om cykelparkeringar inte 
lokaliseras och utformas efter cyklisternas behov och värderingar kommer detta resultera 
i att cykelparkeringarna inte utnyttjas och cyklisterna kommer istället att medvetet 
felparkera sina cyklar. Det är därför ytterst viktigt att planera rätt från första början för 
att på så sätt motverka uppkomsten av felparkerade cyklar. Hur cykelparkeringar ska 
planeras, lokaliseras och utformas för att få cyklister att parkera sin cyklar på avsedda 
cykelparkeringsplatser istället för att felparkera cyklarna tas upp i kommande avsnitt. 

3.2	  PLANERING	  
Idag planeras cykeltrafiken allt mer och mer i samband med den övriga trafiken men 
ändå faller cykelparkeringarna bort i planeringen. Stockholms befintliga cykelvägnät 
byggs ut och förbättras med tiden, men inte cykelparkeringsmöjligheterna. Cykel-
parkeringsplatser är inte lika högt prioriterade som övriga delar av cykelvägnätet utan 
tillkommer oftast i ett senare skede under planeringen. Investeringar på nya cykelbanor 
måste därför kompletteras med nya cykelparkeringsplatser i efterhand för att kunna 
hantera antalet cyklar som finns på cykelbanorna. Det är därför viktigt att planeringen för 
cykelparkeringar integreras med planeringen för övriga cykelvägnätet i transportsystemet 
(Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010). 
 
Planeringen är det viktigaste verktyget för skapandet av lämpliga cykelparkeringsplatser. 
Planeras platser avsedda för cykelparkeringar rätt från första början ska problem såsom 
felparkerade cyklar kunna undvikas. Planeringen har en stor betydelse för cyklandet då 
cyklister överväger för- och nackdelarna med sina transportmedelsval innan resan och 
parkeringsmöjligheten för cykeln värderas högt vid valet. Det är viktigt att komma ihåg 
att varje resa med cykeln börjar och slutar i en cykelparkering (Banverket; Boverket; 
Svenska Kommunförbundet; Vägverket, 2004). 

3.2.1	  INVENTERING	  OCH	  BEHOVSANALYS	  
Innan planeringen börjar måste inventering göras på alla befintliga cykelparkeringar för 
att uppskatta behovet. Det är viktigt att inventeringen görs under högtrafiken för att veta 
hur många cykelparkeringar som måste planeras för klara av antalet cyklar vid max-
beläggningen. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings samt Trafikverkets GCM-
handbok bör inte beläggningsgraden överstiga 0,9 (SKL, 2010). 
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Det kan vara intressesant att inventera cykelparkeringarna varje timma för att uppskatta 
fördelningen över antalet parkerade cyklar under olika tidsperioder. Felparkerade cyklar i 
inventeringen markerar tydligt när det finns för få cykelparkeringsmöjligheter. En väl 
genomförd inventering och noggrann analys av behovet ger goda uppskattningar inför 
planeringen. 

3.2.2	  CYKELPLANER	  
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha detalj- och översiktsplaner som 
omfattar deras mark och det är i dessa planer som kommuner visar upp cykelvägnätet. 
Detalj- och översiktsplanerna är dock inte tillräckliga för cykeltrafiken utan bör 
kompletteras med cykelplaner. Det är viktigt att i cykelplanerna skapa ytor avsedda för 
cykelparkeringsplatser eller lämna ytor för vidare planering för att tydligt markera 
cykelparkeringarnas prioritering. En sådan tydlig markering är att ersätta en 
parkeringsplats för personbil med en parkeringsplats för 10 cyklar. Det är också viktigt 
att komma ihåg att planera in underhållsarbetet för cykelparkeringsplatser (Trafikverket; 
Uppsala Kommun, 2010). 
 
Det gäller också att prioritera rätt vid planering av cykelparkeringsplatser. Planeringen ska 
anpassas efter behovet som efterfrågas av målpunkterna då olika målpunkter har olika 
förutsättningar. Exempel på olika målpunkter är arbets- och handelsplatser, bostäder, 
resecentrum, idrottsanläggningar etc. För olika målpunkter bör olika cykelparkeringstal 
användas för att tillgodose det efterfrågade behovet (Banverket; Boverket; Svenska 
Kommunförbundet; Vägverket, 2004). 
 
Rätt prioritering i planeringen avser att prioritera ombyggnation av befintliga 
cykelparkeringsplatser framför nybyggnation. Exempel på ombyggnadsåtgärder är att 
utöka kapacitet eller förbättra kvaliteten på befintliga cykelparkeringar. Prioriteringen 
medför att attraktiva och välanvända cykelparkeringar utnyttjas till att attrahera ännu fler 
cyklister och användas mer frekvent efter ombyggnationen. Det är därför viktigt att det 
lämnas plats i planeringen för att kunna utöka ytan efter behov och då ombyggnationen 
blir en utrymmesfråga ska nybyggnation av cykelparkeringsplatser övervägas 
(Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010). 

3.2.3	  KOMPETENSUTBYTE	  OCH	  SAMARBETE	  
För att planeringen för cykelparkeringar ska bli så bra som möjligt måste all 
cykelkompetens komma till nytta, dvs. om kommunen ansvarar och tar initiativ för 
cykelparkeringar i ett projekt ska kommunen konsultera med exempelvis Trafikverket. 
Personer med cykelkompetens bör också vara med och planera lokaliseringen, 
utformningen samt underhållet av cykelparkeringsplatser för att uppnå bästa möjliga 
resultat. Det är därför viktigt att kommuner och statliga myndigheter som Trafikverket 
samarbetar med varandra och delar ett gemensamt intresse för cykelparkeringar för att på 
så sätt höja cykelparkeringars status i planeringen (Boverket, 2010). 

3.3	  LOKALISERING 
	  
”Cykelparkeringen	  ska	  ligga	  så	  nära	  målpunkten	  som	  möjligt	  och	  vara	  enkel	  och	  
naturlig	  att	  angöra	  från	  cykelstråken.	  Högre	  kvalitet	  på	  cykelparkeringarna	  kan	  
motivera	  längre	  avstånd”	  -‐	  (Trafikverket;	  Uppsala	  Kommun,	  2010).	  
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Lokaliseringen av cykelparkeringsplatser är avgörande för om parkeringen kommer att 
användas eller inte och därför är det viktigt att placera cykelparkeringar på rätt plats. 
Några grundläggande principer för lokalisering är att placera cykelparkeringen så nära 
målpunkten som möjligt men samtidigt inte för långt bort från cykelbanan så att en 
övergång mellan cykelbanan och cykelparkeringsplatsen ska kunna ske lätt. Parkering ska 
också ligga på väg till målpunkten, dvs. cyklisten ska inte behöva ta en omväg till 
målpunkten efter att ha ställt av sin cykel. 
 

 
 
Figur 3 – exempel på bra lokalisering till vänster och exempel på mindre bra lokalisering till höger 
(Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010). 
 
Eftersom målpunkterna varierar bör lokaliseringen anpassa sig till olika målpunkter, 
exempelvis arbetsplatser, bostäder och idrottsanläggningar. Cykelparkeringsplatserna bör 
lokaliseras efter hur ofta platsen används av cyklister. Förutom närhet till målpunkt bör 
platsen upplevas tryggt och säkert. Cykelparkeringsplatser bör därför lokaliseras vid 
platser där många människor vistas för att det upplevs mer tryggt samt minskar risken för 
stöld och skadegörelse vid levande stadsmiljöer. Lokaliseringen ska inte upplevas som ett 
hinder utan kännas naturligt för både cyklister och övriga trafikanter. 

3.3.1	  NÄRHETEN	  
Cykelparkeringsplatsers mest grundläggande princip vid val av lokalisering är närheten till 
målpunkten. Lokaliseringen ska sträva efter att cyklister ska kunna transportera sig från 
dörr till dörr mellan start- och målpunkten. Den betydande närheten tillsammans med 
tidsvinsten värderas högt av cyklister och därför ska cykelparkeringsplatser lokaliseras så 
att gångavståndet minimeras för att öka tidsvinsten. Gångavståndet kan dock ökas om 
det finns fördel med att parkera längre bort i en cykelparkering med högre kvalitet. 
 
Som regel ska cykelparkeringar alltid lokaliseras närmare målpunkten än bilparkeringar. 
Cyklister har inte skyldighet att parkera sina cyklar på platser avsedda för 
cykelparkeringar utan cyklister har fria valmöjligheter att själva ställa sina cyklar där 
cyklister finner det lämpligt. Lokaliseringen av cykelparkeringsplatser måste därför styra 
cyklisters val mot att välja ställa sin cykel i cykelparkeringar. Här har lokaliseringen och 
utformningen av cykelparkeringen betydande roll (Banverket; Boverket; Svenska 
Kommunförbundet; Vägverket, 2004). 
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3.3.2	  OMGIVNINGEN	  
Det är viktigt att titta på omgivningen vid val av lokalisering. Cykelparkeringar ska i 
första hand lokaliseras bredvid befintliga och frekventanvända cykelparksplatser som har 
blivit överfulla och om det inte finns plats ska cykelparkeringar i andra hand lokaliseras 
på nya platser. Cykelparkeringsplatsers lokalisering måste integreras med omgivande 
cykelvägnät, framförallt med cykelbanor. Det är viktigt att undvika fysiska barriärer som 
måste korsas för att kunna ta sig till och från cykelparkeringsplatsen, exempel på en 
sådan fysisk barriär är biltrafiken. 
 
Övriga trafikanters intressen måste också tas i hänsyn till omgivningen. Cykelparkeringar 
får inte vara lokaliserade på platser där cykeln står i vägen och utgör ett hinder för övriga 
trafikanter. Framkomligheten runt cykelparkeringar får inte försämras (Boverket, 2010).	  

3.4	  UTFORMNING 
Felparkerade cyklar behöver inte bara bero på att det finns för få eller fel placerade 
cykelparkeringsplatser, utan kan också bero på dåligt utformade cykelparkeringar.  
Cykelparkeringsplatsernas utformning måste uppfylla vissa funktionella krav för att 
attrahera cyklister till att använda cykelparkeringarna. De funktionella kraven som 
efterfrågas av cyklister är framförallt användarvänlighet och lätt tillgänglighet. Cyklister 
förväntar sig också att det ska gå snabbt att ställa och låsa sin cykel. 
 

 
 
Figur 4 – Vad är viktigt med cykelparkeringen? (Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010) 
 
För att uppskatta cyklisternas värderingar gjordes en enkätundersökning år 2006 i 
Uppsalas resecentrum där 1 100 cyklister fick svara på frågan vad som är viktigt med 
cykelparkeringen. Figuren ovan redovisar de värderingar som flest antal personer 
betraktade vara viktigast. Högsta värderingarna var närheten till målpunkten, rymliga och 
upplysta cykelparkering. Framförallt upplysta cykelparkeringar ökar attraktiviteten och 
tryggheten på cykelparkeringsplatser och bör prioriteras vid utformningen. 
 
 
 



	   20 

Det är viktigt att kunna dimensionera 
rätt för antalet cykelparkeringsplatser. 
Dimensioneringen är en avgörande 
faktor för lätthanterliga parkeringar. Om 
parkeringsplatsen inte har tillräckligt 
med yta kommer cykelhanteringen att 
kännas svår vilket minskar attraktionen 
och därmed användningen. För att 
dimensionera rätt för olika målpunkter 
finns så kallade parkeringstal som anger 
hur många cykelparkeringar det ska 
finnas i förhållande till exempelvis 
antalet invånare i en stad (SKL, 2010). 
 
 
Figur 5 – Exempel på parkeringstal (SKL, 2010). 
 
 
 
Det behövs också en variation av olika typer av cykelparkeringar utspridda på olika 
avstånd med olika standard. Cykelparkeringar nära målpunkter ska erbjuda låg standard 
medan cykelparkeringar längre bort från målpunkter ska erbjuda hög standard, detta för 
att fördela cyklar på olika cykelparkeringsplatser. Exempel på cykelparkeringar med hög 
standard är cykelparkeringar som erbjuder högre stöldsäkerhet och/eller väderskydd. 
 

 
 
Figur 6 - Krav på parkering vid olika parkeringsbehov (SKL, 2010). 

	  

3.4.1	  GESTALTNING	  
Cykelparkeringens utformning måste gestaltas för att passa in i stadsbilden. 
Gestaltningen ska vara estetik tilltalande utan att förfula stadsbilden. Gestaltningen ska 
också bidra till cykelparkeringarnas attraktivitet med sin belysning, form och färg så att 
platsen kännas välkomnande samt trygga och säkra för att ställa sin cykel.	  
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3.5	  VAL	  AV	  MODELL	  
Det finns flera olika modeller av cykelparkeringar att välja mellan, men alla dessa olika 
cykelparkeringsmodeller har sina för- och nackdelar. Modeller med högre stöldsäkerhet 
och väderskydd är att föredra samt cykelparkeringar som inte förstör stadsbilden eller 
utgör ett hinder i gaturummet (Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010). 

3.5.1	  MARKPARKERINGAR	  
Markparkeringar är traditionella cykelställ i höjd med gatan. Fördelen med cykelställen är 
att dessa är billiga, lätta att underhålla och upplevs enkla att använda av cyklister. En 
annan fördel är att markparkeringar kan kompletteras med exempelvis väderskydd för att 
höja parkeringens standard. 

3.5.2	  CYKELBOXAR	  
Cykelboxar är låsbara skåp som erbjuder säkra parkeringsmöjligheter. Fördelen med 
cykelboxar är väderskyddet samt förvaringsmöjligheten av cykeltillbehör, till exempel 
hjälm. Nackdelen med cykelboxar däremot är att dessa kräver större yta per cykel jämfört 
med alla andra parkeringsalternativ. Cykelboxarna tar plats i höjden och skymmer sikten 
över området. 
 
Linköpings kommun har cykelboxar utplacerade vid stationshuset. Cykelboxarna är 
populära bland pendlare som kan hyra dessa cykelboxar från 10 kr per dygn till 600 kr 
per år. Det är Östgötatrafik som sköter uthyrningen av cykelboxarna medan kommunen 
tar hand om skötseln (Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010). 

3.5.3	  CYKELFÖRRÅD	  
Cykelförråd förvarar flera cyklar samtidigt istället för en och en som cykelboxar. 
Cykelförråden kostar mer än markparkeringar men fördelen med cykelförråd är att 
cyklarna är låsta och skyddade mot vädret. Jämfört med cykelboxar är cykelförråd 
yteffektiva per cykel. Cykelförråd är vanliga vid bostadsområden och populära för att 
ställa sina cyklar över natten. 

3.5.4	  CYKELGARAGE	  
Cykelgarage är parkeringsalternativet att föredra när parkeringshovet är stort på en 
begränsad markyta. Cykelgaragen lokaliseras nära stora resecentrum där efterfrågan på 
långtidsparkeringar är som störst. Hög säkerhet och trygghet samt förhöjd standard och 
service är kraven på cykelgaragen. 
 
Gamla och oanvända lokaler renoveras idag om till cykelgarage. Nackdelen är att 
cykelgaragen är dyra att bygga och underhålla men cykelgaragen ska ses som en långsiktig 
investering och en effektiv lösning. För att reducera kostnaderna kan cykelgarage 
kombineras med parkeringsgarage för bilar vilket Malmö stad gjorde i samband med 
bygget av Citytunneln. Cykelgaraget i Malmö erbjuder 800 gratisparkeringar för cykel och 
drivs av kommunen. 
 
I Lund finns Lundahoj som är Lunds cykelgarage vid järnvägsstationen. Garaget bevakar 
780 cykelparkeringar under sina öppettider och erbjuder uthyrning av cyklar, pump för 
lufttryck, utlåning av verktyg och tillgång till toaletter för sina kunder. Priset för att ställa 
sin cykel i garaget är 5 kr per dygn, 20 kr per vecka, 50 kr per månad och 600 kr per år. 
Information om cyklar och cykelkartor erbjuds också i garaget. För att täcka kostnaderna 
för bygget och underhållet sker försäljning av cykelhjälmar och cykellås samt uthyrning 
av lokaler till cykelverkstäder. Cykelgaraget finansieras också av reklamintäkter från 
företag som vill synas inne i garaget (Trafikverket; Uppsala Kommun, 2010).	    
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3.6	  UNDERHÅLL	  
Regelbunden skötsel och underhåll av cykelparkeringsplatser bevarar deras attraktivitet. 
Befintliga cykelparkeringar måste fräschas upp och tas om hand genom ommålningen 
och reparationer av skadade delar. Renhållningen måste ses över ofta då cykelparkeringar 
drar till sig skräp och vegetationen på platserna måste skötas så att cykelparkeringen inte 
växer igen. Snöröjning rekommenderas för att attrahera cyklister likaså under vintern. 
Det är också viktigt att kontroller belysningen med jämna mellanrum om den behöver 
bytas ut då cykelparkeringsplatser måste vara upplysta för att kännas trygga och säkra. 
 
Inventering över felparkerade och övergivna cyklar i befintliga cykelparkeringar måste 
göras för att uppskatta behovet av antalet. Stockholm måste rensa huvudstaden från 
felparkerade och övergivna cyklar eftersom att dessa tar onödigt mycket plats från 
gaturummet och utgör hinder för övriga trafikanter. Malmö har löst problemet genom att 
gatukontoret beslagtar alla cyklar som står utanför cykelställen runt stationen där förbud 
gäller och transporterar bort cyklarna. Ägarna till beslagtagna cyklar kan dock lösa ut sina 
cyklar i efterhand mot en avgift på 150 kr. I Linköping har kommunen istället en plats 
där alla felparkerade cyklar ställs medan Uppsala har cykelvärdar som påpekar 
felparkerade cyklar och hänvisar cyklister till cykelparkeringar (Trafikverket; Uppsala 
Kommun, 2010).	    
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4.	  PILOTPROJEKTET	  PÅ	  GÖTGATAN	  

4.1	  BESKRIVNING	  
Stockholms Stad testar just nu en ny trafikmiljö på Götgatan där gående och cyklister ges 
mer plats för att kunna skapa en mer levande och tryggare stadsmiljö. För cykeltrafiken 
innebär pilotprojektet nya breda cykelbanor, grön våg i ena riktningen och nya 
parkeringsplatser. 
 

 
 
Figur 7 - Bild på den nya cykelhagen. 
 
De nya parkeringsplatserna är en ny typ av cykelparkeringar, det är före detta 
bilparkeringsplatser som har gjorts om till cykelhagar. En bilparkeringsplats motsvarar 10 
cykelparkeringar i hagen. För att bedöma attraktivitet och uppskatta användningen av de 
nya cykelhagarna gjordes en observationsstudie följt av en kvantitativ och en kvalitativ 
undersökning. 

4.2	  OBSERVATIONSSTUDIE	  
Måndagen den 7 juli 2014 observerades cyklisters faktiska preferenser för 
cykelparkeringar på Götgatan. Observationstiden valdes till klockan 17-19 när 
cykeltrafikflödet var som högst och observationsplatsen valdes till Götgatan 72-78 med 
motiveringen att det är en handels- och serviceintensiv gata dit många cyklar. 
Observationsplatsen hade flest ställda cyklar och cykelparkeringar samt ett högre 
cykeltrafikflöde söderut än norrut. På observationsplatsen ligger också Skrapan som är en 
eftertraktad målpunkt. 
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Innan observationen påbörjades gjordes en inventering vid ankomst (klockan 17) för de 
olika cykelparkeringarna på observationsplatsen. En inventering gjordes också vid 
hemgång (klockan 19) för samma plats. Tabellen nedan visar fördelningen över antalet 
parkerade cyklar för de olika parkeringsalternativen vid två tidpunkter samt fördelningen 
över antalet cyklar som lämnades och hämtades under observationstiden. 
 
 Cykelhage Cykelställ Felparkering 
    

Ankomst 0 28 6 
Hemgång 0 20 9 

    
Lämnades 3 17 10 
Hämtades 3 25 7 

 
Tabell 2 – Fördelning över antalet parkerade cyklar under observationen 
 
Under observationen upptäcktes det att cykelhagen och felparkeringar användes vid 
korttidsparkering. Det var många cyklar i cykelställen som inte hämtades under hela 
observationstiden vilket troligen beror på att dessa cyklar var långtidsparkerade av 
boende i området eller av cyklister som slutar jobbet senare på kvällen. 

4.3	  KVANTITATIV	  UNDERSÖKNING	  
För att mäta cykelhagens attraktivitet bland cyklister gjordes en enkätundersökningen för 
cyklister som ställer sina cyklar i hagen. Enkätundersökningen bestod av 6 frågor med 
flervalsalternativ. 
 
Det var ett lågt antal cyklister som ställde sina cyklar i hagen under den valda 
undersökningsdagen (8 juli 2014) mellan klockan 17-19. Undersökningen fortsattes 
därför i ytterligare 3 dagar mellan samma tider på dygnet för att få signifikanta värden på 
den kvantitativa undersökningen som är beroende av antalet som svarar på 
enkätundersökningen. Under dessa 4 dagar (8-11 juli 2014) svarade totalt 13 cyklister på 
enkätundersökningen. 

4.3.1	  RESULTAT	  
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4.3.2	  KOMMENTARER	  
Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen hade sina målpunkter nära cykelhagen 
och ansåg hagen vara lätt och smidig för att ställa sina cyklar samt vara säkrare jämfört 
med andra cykelparkeringsalternativ. Samtliga upplevde också cykelhagen att vara 
praktisk men angående hagens design fanns det delade meningar. Majoriteten betraktade 
att cykelhagens design var tilltalande medan hälften betraktade den vara neutral. Vad som 
är tilltalande och ej tilltalande är svårt att betrakta då detta varierar från person till person. 
 
Det förekom inga direkta klagomål på att cykelhagen förfulade stadsbilden, utan den 
enda personen som betraktade cykelhagen som ej tilltalande ville se mer färg på hagen. 
Att hitta cykelhagen uppfattade majoriteten som varken lätt eller svår, men det var fler 
som tyckte att hagen snarare var lätt än svårt att hitta. Av den kvantitativa 
undersökningen i sin helhet bedöms cykelhagen vara uppskattad. 

4.4	  KVALITATIV	  UNDERSÖKNING	  
Då den kvantitativa undersökning avser cyklister som ställer sina cyklar i cykelhagen 
gjordes också en kvalitativ undersökning med djupare intervju för cyklister som inte 
ställer sina cyklar i cykelhagen. Här fick dessa cyklister förklara sina parkeringsval och på 
så sätt ge svar på frågan varför vissa cyklister väljer att inte ställa sina cyklar i cykelhagen. 
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Detta var väldigt intressant att undersöka då det finns både cykelställ och fria 
parkeringsmöjligheter vid cykelhagen där cyklister fritt får välja sin cykelparkeringsplats. 
 
Intervjustudien gjordes i samband med den kvantitativa undersökningen på tisdagen den 
8 juli 2014 mellan klockan 17-19. Den kvalitativa undersökningen var väldigt givande där 
antalet intervjuade som var 7 personer tog sig tid för att besvara frågorna. Svaren från 
intervjuerna var snarlika och kunde därför generaliseras till en förklaring varför vissa 
cyklister väljer bort cykelhagen. 

4.4.1	  DISKUSSION	  
De intervjuade cyklisterna hade alla förutom en (6 av 7) Skrapan som målpunkt och det 
var just närheten till målpunkten som avgjorde deras val av cykelparkeringsplats. Detta 
bevisar att den mest grundläggande principen om att cykelparkeringsplatser ska 
lokaliseras så nära målpunkter som möjligt stämmer väl in i praktiken. Dock kände inte 
majoriteten av de intervjuade till cykelhagen vilket kan ha påverkat deras val av 
cykelparkering, men efter att cykelhagen presenterades för personerna med följdfrågan 
om de skulle vilja ställa sin cykel i hagen nu när de kände till den så gavs blandade svar. 
 
Bland de intervjuade var det två personer som faktiskt kände till hagen varav den ena inte 
ställde sin cykel i cykelhagen av oerfarenhet medan den andra medvetet valde att inte 
ställa sin cykel i hagen för att cykelhagen är för nära intill bilvägen och cykelbanan. 
Närheten till bilvägen förklarades som en osäker trafikmiljö och att behöva korsa 
cykelbanan för att ta sig från cykelhagen till gångbanan och tvärtom upplevs som en 
säkerhetsrisk. Andra förklaringar var att cykelhagen är placerad på fel sida av cykelbanan 
och det upplevs onödigt att behöva gå extra långt till och från gångbanan. 
 

 
 
Figur 8 - Bilden visar cykelhagens placering i förhållande till övriga gaturummet. 
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Cykelhagens dåliga val av placering är ett tydligt exempel på hur det kan gå fel i praktiken 
när teorierna inte tas i hänsyn under planeringen. Framförallt närheten till målpunkten 
och undvikande av att behöva korsa hinder är två grundläggande principer som borde ha 
prioriterats vid valet av lokalisering. Den enda personen som talade för att kunna tänka 
sig ställa sin cykel i hagen motiverade cykelhagen som en mer ordnad och stöldsäker 
cykelparkeringsalternativ. 

4.4.2	  REKOMMENDATION	  
För att höja attraktiviteten hos de redan installerade cykelhagarna rekommenderas 
kompletterande väderskydd. Det framgår av teorierna att större avstånd från målpunkter 
kan motiveras med höjd standard. Dagen för intervjustudien hade ett cykelvänligt väder, 
dvs. ingen nederbörd eller kraftig vind, men dagar när det väl regnar eller blåser kraftigt 
efterfrågar cyklister cykelparkeringsmöjligheter med väderskydd. Väderskydd på cykel-
hagarna skulle medföra ökad användning, framförallt under dagar med dåligt väder. 
 
I observationsstudien upptäcktes många långtidsparkerade cyklar och ägarna till dessa 
cyklar ska teoretisk kunna tänka sig att ställa sina cyklar längre bort så länge ökad 
stöldsäkerhet och väderskydd erbjuds. Att flytta över långtidsparkerade cyklar till 
cykelhagen skulle också medföra att cykelbanan korsades mindre, vilket är önskvärt från 
en säkerhetssynpunkt. 

4.5	  FÖRFATTARENS	  EGEN	  UPPLEVELSE	  
För att få en djupare förståelse för resultaten från undersökningarna och ge en objektiv 
bedömning av cykelhagen hyrde författaren en lånecykel och cyklade längs med 
Götgatan söderut för att sedan ställa cykeln i den nya hagen. Detta gjordes eftersom det 
är viktigt att kunna se omgivningen och trafiken ur cyklisternas ögon och inte bara ur ens 
egna ögon som planerare. 
 
Författaren upplevde precis som majoriteten av de intervjuade att cykelhagen var 
placerad på fel sida av cykelbanan. Detta upplevdes då författaren cyklade på den högra 
delen av cykelbanan och skulle därför föredra att svänga av till höger istället för att 
svänga av till vänster. Cykeltrafiken som finns till vänster behöver därmed korsas för att 
svänga av cykelbanan vilket upplevs farligt. När författaren däremot höll sig på den 
vänstra delen av cykelbanan var det säkert att svänga av till cykelhagen, men nu uppstod 
problemet att behöva korsa den nya breda cykelbanan för att ta sig över till gångbanan 
som finns på andra sidan cykelbanan. Författaren behövde också hålla en högre hastighet 
på den vänstra delen av cykelbanan än vad författaren är van vid då vänster del av banan 
används som snabbfilen för bland annat omkörning. Författaren skulle föredra att cykla 
på den högra delen av cykelbanan då det upplevs smidigare och säkrare att svänga av till 
höger. Vänstersvängar är allmänt känt för att vara en fara i trafiken och att korsa 
trafikströmmar likaså. 
 
Vad gäller att ställa och låsa sin cykel i hagen fanns inget att klaga över, cykelhagen var 
helt klart det mest praktiska alternativet. Det upplevdes krångligare att låsa sin cykel i 
cykelstället bland alla andra cyklar eller felparkera cykeln utan att utgöra ett hinder för 
andra eller förfula stadsbilden. 
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5.	  SLUTSATS	  
 
Cykelparkeringsplatser är en del av cykelvägnätet som faktiskt har betydelse för cyklandet 
men som värderas lågt. För att cykeltrafiken ska bli ett konkurrenskraftigt och realistiskt 
alternativ till den dominanta bil- och kollektivtrafiken måste cykelparkeringarnas 
betydelse och status höjas i planeringen. Idag planeras cykelparkeringsplatser oftast i ett 
senare skede under planprocessen. Grundläggande principer för attraktiva och 
frekventanvända cykelparkeringsplatser är väl genomtänkt planering, lokalisering på rätt 
platser och utformning efter cyklisters värderingar. 
 
För att prioritera cykelparkeringsplatser i planeringen ska parkeringstal tal för olika 
målpunkter användas för att styra efterfrågan, framförallt vid nybyggnationer. Det 
rekommenderas också att i planeringen spara reservytor avsedda för att utöka antalet 
cykelparkeringar efter behov. En väl genomtänkt planering har goda uppskattningar om 
cyklisters behov och värderingar. 
 
Vad gäller lokaliseringen av cykelparkeringsplatser är den mest grundläggande principen 
att alltid försöka placera cykelparkeringar så nära målpunkten som möjligt. Närheten till 
målpunkten är vad som värderas högst av cyklister. Kort gångavstånd och ökad tidsvinst 
ska eftersträvas i val av lokalisering men cykelparkeringarna måste också placeras i nära 
anslutning till övriga cykelvägnätet och miljöer som upplevs trygga och stöldsäkra. Om 
cykelparkeringar lokaliseras nära målpunkter motverkas uppkomsten av felparkerade 
cyklar i stadsbilden. 
 
Utformningen av cykelparkeringar är avgörande för hur väl platsen kommer att användas 
av cyklister. De funktionella krav som ställs på cykelparkeringar är bekvämlighet, lätt 
tillgänglighet och extra rörlighet på platsen. Det är också viktigt att cykelparkerings-
platsen är väl upplyst och underhållet för att det ska upplevas tryggt och fortsätta vara 
attraktiv. Det rekommenderas att utforma olika typer av cykelparkeringar på olika platser 
med olika avstånd till målpunkter för att sprida ut antalet ställda cyklar. Grundläggande 
principen för att cykelparkeringar på olika avstånd används är att cykelparkeringar nära 
målpunkter ska ha en låg standard medan cykelparkeringar på längre avstånd från 
målpunkter ska ha en högre standard. Åtgärder som höjer standarden för en cykel-
parkering är främst stöldsäkerhet och väderskydd. 
 
Platser avsedda för cykelparkeringar är också viktiga av logistiska skäl för att motverka 
uppkomsten av felparkerade cyklar som utgör ett hinder i gaturummet och förfular 
stadsbilden. Cykelparkeringsplatser kräver en liten yta per cykel, en tiondel jämfört med 
bilen, och därför bör den begränsade infrastrukturen tillfalla och gynna cykelparkeringar 
framför bilparkeringar. Detta gjordes i pilotprojektet på Götgatan där bilparkerings-
platser ersattes med cykelhagar som har plats för 10 stycken uppställda cyklar per hage. 
Problemet med cykelhagarna är dock att dessa ligger på fel sida av cykelbanan och på ett 
längre avstånd till målpunkter än övriga cykelparkeringsalternativ. Cykelhagarna anses 
därför vara mindre attraktiva och används mindre frekvent. Attraktiviteten och 
användningen av cykelhagarna kan höjas med åtgärder som ger cykelhagarna förhöjd 
standard i form av väderskydd. Undersökningen av cykelhagarna på Götgatan bevisade 
att teorierna för grundläggande principer vid val av planering, lokalisering och 
utformning stämmer väl in i praktiken. 
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BILAGA	  
 

SVAR	  FRÅN	  KVALITATIVA	  UNDERSÖKNINGEN	  
 
Varför parkerar du här? 
 
- ”För att det ligger närmast skrapan dit jag ska för att handla” 
 
- ”För att det är nära till jobbet, jag jobbar inne i skrapan” 
 
- ”För att det är nära skrapan” 
 
- ”För att det är nära Folkungagatan där jag jobbar men på den gatan finns inga cykelställ, därför 
ställer jag min cykel här” 
 
- ”För att min kompis bor här, dvs. nära till byggnaden” 
 
- ”Jag jobbar här (skrapan)” 
 
- ”Jag ska träna här (skrapan)” 
 
Känner du till att det finns en ny typ av cykelparkering på Götgatan? 
 
- ”Nej” 
 
- ”Nej, men nu gör jag” 
 
- ”Nej” 
 
- ”Ja, jag har cyklat förbi dem” 
 
- ”Nej” 
 
- ”Nej” 
 
- ”Ja” 
 
Om ja, varför ställde du inte din cykel där? 
 
- ”Jag tänkte inte på att jag kunde ställa min cykel där, jag är van att ställa min cykel här” 
 
- ”För att cykelhagen är för nära bilvägen och cykelbanan” 
 
Om nej, kommer du parkera i cykelhagen nu när du känner till den? Varför/varför inte? 
 
- ”Nej, för att den är skymd och på fel sida av cykelbanan. Det känns onödigt att behöva gå extra 
samt att det är en säkerhetsrisk att behöva korsa cykelbanan” 
 
- ”Jag skulle kunna tänka mig att ställa min cykel där för det är skyddat, lite mer ordning och reda” 
 
- ”Nej, det är för långt att gå” 
 
- ”Spelar ingen roll, jag parkerar där det finns plats. Det behövs fler cykelhagar, det finns för få 
parkeringar” 
 
- ”Ja, eftersom det finns för många övergivna cyklar i ställen som måste tas bort” 


