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Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om vad cykelparkringar har för roll i cykeltrafiksystemet, vad 
cykelparkeringen har för inverkan på cyklandet och vad som efterfrågas av cyklister och är av 
vikt när en cykelparkering ska planeras.  
 
Syftet med arbetet är att kartlägga vad cykelparkeringar och dess egenskaper har för inverkan 
på cyklandet. Frågeställningen har sin källa i hur vi skapar ett hållbart trafiksystem och vidare 
hur vi får fler att använda cykeln framför andra mindre hållbara transportmedel.   
 
För att få svar på dessa frågeställningar har författaren använt sig av litteraturstudier och 
vidare kompletterat med intervjustudier.  
 
Det är en obehaglig sanning att behovet och viljan av att förflytta oss har stor negativ 
inverkan på vår miljö och på oss människor. Växthuseffekten är det största hotet men externa 
effekter som buller, partiklar i luften och trafikolyckor är inte av desto mindre relevans för 
miljön och världens invånare.  
 
Mer än hälften av alla bilresor är kortare än 5 km, däri ligger en stor potential till 
förbättringar. Att överföra dessa kortare och relativt mer miljöpåverkande bilresorna till 
cykelresor skulle innebära stora vinster för människan och miljön. Vinster i form av bättre 
folkhälsa, mindre miljöpåverkan, mer jämställt trafiksystem, mer tillgängligt trafiksystem och 
större livskvalitet är betydelsefulla aspekter och tunga argument för att större andel av landets 
infrastruktursatsningar ska tillfalla och gynna cykeltrafiken.   

Litteraturstudie 
Parkerade cyklar är ett frekvent inslag i stadsbilden. Cyklar står parkerade i cykelställ eller 
mer informellt uppställda mot husväggar, fastkedja mot lyktstolpar eller oansvarsfullt 
parkerade nära entréer. Problematiken med informellt parkerade cyklar är att de utgör hinder 
för synskadade, rörelsehindrade och utryckningsfordon. Beroende på vad för värdering som 
läggs i cykel som transportmedel och i parkerade cyklar kan informellt parkerade cyklar 
förfula stadsbilden och skapa ett oordnat intryck av en plats.  
 
Cykelparkeringen är EN del av cykeltrafiksystemet och studier utförda i Lund visar på att 
cykelparkeringar är den sjätte viktigaste faktorn av åtta. Trafiksäkerhet, belysning, 
cykeltrafiksystem, beläggning och underhåll värderas högre och detaljutformning och 
vägvisning värderas lägre än själva cykelparkeringen.   
 
Efterforskningar i befintlig litteratur visar på att det är ytterst få studier som konstaterar vad 
cykelparkeringar enskilt och direkt har för inverkan på cyklandet. I många fall har det gjorts 
studier för samlade åtgärder för den sammantagna cykeltrafiken inklusive åtgärder för 
cykelparkeringar men effekterna av åtgärder enskilt för cykelparkeringsplatser har varit svåra 
att finna.  
 
Dock finns det studier som visar på faktorer som är knutna till cykelparkeringsplatser. I 
Amsterdam påstod 25 % i en intervjustudie att de inte ägde en cykel på grund av risken för 
cykelstöld. 28 % angav i en svensk studie att de inte cyklade på grund av risken för 
cykelstölder. Risken för cykelstölder har inte bara inverkan på om man äger en cykel eller ej 
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utan har även inverkan på hut mycket man använder den. I en nederländsk studie angav 56 % 
att de skulle cykla mer om det fanns säkra cykelparkeringsplatser med bättre låsbarhet nära 
deras målpunkter. Vidare så visar studier gjorda vid ett köpcentrum i nederländska 
Leeuwarden att det går att påverka cyklandet genom åtgärder för säkrare cykelparkering. 21 
% av de tillfrågade personerna som använde sig av de nyanlagda och stöldsäkra 
cykelparkeringsplatserna hade inte cyklat innan dessa hade tillkommit. 25 % av de cyklister 
som innan brukade cykla till köpcentret cyklade nu mer på grund av de nya och säkra 
parkeringsplatserna. 
 
Ett resonemang utifrån risken för cykelstölder är att då det erbjuds säkra cykelparkeringar så 
är man mer benägen och villig att investera tid och pengar på cykelns standard. Med fler 
cyklar i bättre skick ökar framkomligheten, komforten och trafiksäkerheten för cyklisterna 
och tillsammans ökar detta cykelns anseende som färdmedel.  
 
Studier från Nederländerna visar på att förbättrade cykelparkeringsmöjligheter vid 
kollektivtrafikstationer ökar cyklandet dit. Införandet av cykelparkeringsplatser vid ett par 
regionala busshållplatser i Nederländerna har lett till en ökning av andelen anslutningsresor 
med cykel med 14 %.  
 
Den genomsnittliga tiden då en cykel står parkerad vid en cykelparkering skiljer sig markant 
åt för olika målpunkter. Studier från engelska Southampton avslöjar att hälften av dem som 
parkerar sin cykel vid fritids- eller inköpsresor parkerar sin cykel kortare tid än 30 min. 
Cyklar parkeras i genomsnitt längre tid i anslutning till skol- och undervisningsbyggnader. 40 
% av dem som parkerar sin cykel i anslutning till en skola parkerar mer än 6 timmar per 
tillfälle och hela 60 % parkerar mer än 2 timmar per tillfälle. Detta rättfärdigar en uppdelning 
av två typer av behov beträffande cykelparkeringar där tiden cyklisten ämnar parkera sin 
cykel är den avgörande parametern. Korttidsparkeringar ska främst tillgodose behovet för 
exempelvis shoppingkunder, restauranggäster och liknande besökare som parkerar sin cykel 
kortare tid än två timmar. Långtidsparkeringar ska främst attrahera och tillgodose 
parkeringsbehoven för pendlare, anställda, studenter, boende eller cyklister som har för avsikt 
att parkera under längre tidsperioder. Långtidsparkerare tenderar generellt att vara mer oroliga 
för cykelstölder eller skadegörelse jämfört med korttidsparkerare.  
 
Närhet till målpunkt från cykelparkeringsplatsen är den klart viktigaste egenskapen för 
cykelparkeringsplatser. Restiden att gå mellan cykelparkering och målpunkt värderas fem 
gånger högre än själva restiden på cykel. Studier från Southampton visar att 86 % av de 
tillfrågade angav att närheten till målpunkt var anledningen till att de parkerat sin cykel just på 
den valda platsen.  
 
Lokaliseringen av en cykelparkeringsplats kan vara betydande för hur frekvent en 
cykelparkeringsplats används. Förutom närhet till målpunkt så är den upplevda tryggheten en 
faktor som är direkt sammankopplad med lokaliseringen. En cykelplats som lokaliseras i nära 
anslutning till naturliga folkrörelser uppfattas mer trygg och den sociala kontroll folkrörelser 
ger upphov till leder till minskad stöldrisk och skadegörelse. Det bör påpekas att det är viktigt 
att lokaliseringen känns logisk och inte förhindrar fotgängares naturliga vägar eller upplevs 
som hinder för rörelsehindrade eller synskadade. 
 
Utformningen av en cykelparkeringsplats ska dels möta de funktionella krav och behov som 
ställs för att parkera en cykel men även medverka till upplevelsen av en cykelparkeringsplats. 
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En cykelparkeringsplats ska utformas så att den är iögonfallande utan att dominera eller 
förfula stadsbilden. Andra aspekter som bör tas i hänseende är att cykelparkeringsplatsen bör 
vara utformad så att den upplevs som överskådlig, väl upplyst och trygg. De funktionella 
aspekterna är av stor vikt, cykelparkeringen ska vara tydlig och lättbegriplig samt 
anordningarna ska vara av sådan konstruktion att de är enkla att använda och det ska gå 
snabbt att parkera sin cykel. Cyklisten har alltid valmöjligheten att ställa sin cykel sidan om 
avsedd parkeringsyta. Vidare bör cykelparkeringen inte vara lokaliserad så att den stör 
ledstråket för synskadade. Framkomligheten runt cykelparkeringsplatser är inte enbart av 
betydelse för cyklisterna utan även för fotgängare och funktionshindrade. 

Intervjustudie 
I litteraturstudien identifierades en rad viktiga faktorer för att skapa en god 
cykelparkeringsplats. För att få en djupare insikt i vad olika typer av människor och cyklister 
värderar och efterfrågar vid en cykelparkeringsplats utformades en intervjustudie.  

Beskrivning 
Två skånska städer valdes ut enligt kriterierna att de minst skulle ha 100 000 invånare samt en 
knutpunkt för kollektivtrafik. Valet föll på Lund och Helsingborg. I dessa städer valdes sedan 
sammanlagt fyra platser ut, en plats i respektive stad där det låg en betydande 
cykelparkeringsplats i anslutning till handel och en cykelparkeringsplats i respektive stad i 
anslutning till en knutpunkt för kollektivtrafik. Anledningen till att dessa typer av platser 
valdes ut var för att fånga in korttids- och långtidsparkerares åsikter och värdering av olika 
faktorer beträffande cykelparkeringsplatser.  
 
Först gjordes en pilotstudie där det framarbetade formuläret sattes på prov i fält. De 
erfarenheter som framgick av pilotstudien renderade i att ett nytt formulär med 
kompletteringar arbetades fram.  
 
Vid de riktiga intervjustudierna gjordes grundläggande inventeringar där platsens karaktär och 
egenskaper beskrevs i skrift och dokumenterades i fotografier. Intervjuerna gick till som så att 
de tillfrågade ombads ange kön, ålder (18-34 år eller 35-64 år), hur ofta de i genomsnitt cyklar 
per vecka (1-2 dagar/vecka, 3-5 dagar/vecka eller varje dag) och ärendet med den specifika 
cykelresan (fritid, utbildning/skola, arbetspendling, inköp/shopping eller övrigt). Fritids-, 
inköp/shopping- och i vissa fall övrigtresor är typiska korttidsparkeringsresor medan 
utbildnings/skola- och arbetspendlingsresor är typiska långtidsparkeringasresor. De 
intervjuade ombads därefter att värdera viktigheten på en femgradig skala för olika faktorer 
generellt sett för cykelparkeringsplatser och därefter värdera nöjdheten för samma faktorer för 
den specifika cykelparkeringsplatsen. En frågeställning för en faktor kunde exempelvis lyda: 
Hur viktigt tycker du det generellt sett är med närhet till målpunkt för cykelparkeringsplatser? 
och vidare Hur nöjd är du med närheten till viktiga målpunkter vid denna specifika 
cykelparkeringsplats? De sju olika faktorerna som ingick i undersökningen var närhet till 
målpunkt, tillgång till lediga platser, väderskydd, låsbarhet, trygghet, estetik samt skötsel och 
underhåll. 60 stycken parkerande cyklister intervjuades vid varje plats, detta summeras till 
sammanlagt 240 stycken intervjupersoner.  
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Resultat 
Samtliga värderingsresultat bearbetades sedan till medelvärde och uppdelningar gjordes för 
att kategorisera och identifiera skillnader och likheter mellan olika typer av cyklister. 
Värderingen hade stort spridningsmått vilket gav stora standardavvikelser och tyvärr ledde till 
att det inte kunde urskönjas någon statistik signifikans medelvärdena emellan. Dock kunde 
vissa tendenser utläsas och detta har legat till grund för de slutsatser som dragits.    
 
För samtliga tillfrågade vid alla cykelparkeringsplatser var de fyra viktigaste egenskaperna 

• närhet till viktiga målpunkter 
• tillgång till lediga cykelparkeringsplatser 
• skötsel och underhåll av cykelparkeringsplatser  
• den personliga tryggheten 

 
Möjligheten till stöldsäkra cykelställ och cykelparkeringsplatsens estetiska utformning ansågs 
något mindre viktiga och möjligheten att parkera sin cykel väderskyddat ansågs minst viktigt.  
 
Den mest påtagliga skillnaden mellan korttids- och långtidsparkerare är att långtidsparkerare 
värderar möjligheten till väderskydd och möjligheten att låsa fast sin cykel på ett säkert sätt 
högre än vad korttidsparkerare gör. Väderskydd är den egenskap som ansågs minst viktig för 
båda långtids- och korttidsparkerare. Generellt sett kan man säga att långtidsparkerare 
tenderar att värdesätta de funktionella egenskaperna vid en cykelparkeringsplats högre än 
korttidsparkerare. 
 
Skillnaderna för hur män och kvinnor värderar olika faktorer vid en cykelparkeringsplats är 
små. Generellt sett värderade kvinnorna samtliga faktorer högre än männen. Att kvinnor gör 
fler men kortare cykelresor i jämförelse med männen som gör färre men längre resor är 
kanske en förklaring till denna tendens. Fler antal resor borde logiskt sett innebära fler antal 
nyttjade cykelparkeringar och då ställs det kanske även högre krav på cykelparkeringsplatser. 
Den personliga tryggheten är en faktor som både korttids- och långtidsparkerande kvinnor 
generellt sett värderade högt och överlag högre än männen.  
 
Det fanns ingen markant skillnad i hur yngre och äldre värderade olika faktorer vid 
cykelparkeringsplatser. Det kan inte urskönjas någon utmärkande skillnad av värderingen av 
personlig trygghet för de åldersgrupper indelningen innefattar, men äldre kvinnor och äldre 
män har en viss tendens att värdera den personliga tryggheten något högre än yngre kvinnor 
respektive yngre män. 
 
Enligt studien så representeras sällancyklisterna av dem som cyklar 1-2 dagar/vecka, de som 
cyklar 3-7 dagar/vecka benämns som cyklister som cyklar mer ofta. Sällancyklister värderar 
väderskydd, låsbarhet och den personliga tryggheten högre än vanecyklister. Resultaten visar 
att sällancyklister överlag värderar samtliga faktorer högre än cyklister som cyklar mer ofta.  
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Slutsats 
Planeringen och utformningen av cykelparkeringsplatser har betydelse för cyklandet. Dels är 
själva parkeringsplatsen viktig av logistiska skäl men dess närvaro i stadsbilden visar på att 
cykeltrafiken är ett prioriterat transportmedel vilket är viktigt för att höja cyklandets status.  
 
Närheten till viktiga målpunkter är tillsammans med tillgången till lediga platser de två 
viktigaste parametrarna för att skapa en attraktiv och välanvänd cykelparkeringsplats. Utifrån 
den ståndpunkten är det av stor vikt att cykelparkeringsplatserna geografiskt sprids ut i en stad 
så att det alltid är nära till en cykelparkering. Att parkera sin cykel i ett cykelställ ska alltid 
kännas som det mest rationella valet.  
 
En faktor som är av mer standardförhöjande karaktär men som dock är av stor vikt är 
tillgången till stöldsäkra cykelparkeringar. Minskar risken för stöld så är personer sannolikt 
mer villiga att investera tid och pengar på sina cyklar vilket leder till ökad komfort, 
framkomlighet, trafiksäkerhet och i slutändan till att cykelns status höjs. 
 
”En cykelparkering är en anläggning som i sin lokalisering, 
utformning och gestaltning signalerar att den avgränsade ytan är 
avsatt för att parkera sin cykel” 
 
Denna definition av vad en cykelparkering är eller bör vara har sin förklaring enligt följande. 
Lokaliseringen är en av de mest grundläggande egenskaperna för att skapa en attraktiv och väl 
använd cykelparkeringsplats. Cykelparkeringsplatsen ska ligga logiskt beläget nära viktiga 
målpunkter och entréer, lokaliseringen ska även signalera att cykeltrafiken är prioriterad. 
Utformningen ska möta cyklisternas behov med avseende på låsbarhet, väderskydd och 
tillgång till lediga platser, de funktionella aspekterna är grundläggande. Målet är att det inte 
ska kännas mer naturligt att parkera på någon annan plats än just på avsedd yta för 
cykelparkering. Gestaltning ska främst bidra till att öka platsens attraktivitet och den 
personliga tryggheten. Med belysning, färg och form som verktyg och hjälpmedel ska platsen 
gestaltas och utformas så att den upplevs attraktiv för alla människor under dygnets alla 
timmar.   
 
Satsningar på cykelparkeringsplatser är inte den mest effektiva åtgärden för att få fler att börja 
cykla eller för att få fler att cykla mer. Författaren vill dock hävda att planeringen och 
utformningen av cykelparkeringsplatser definitivt kan bidra till att få människor att cykla mer 
och att det med kompletterande information i viss del även kan attrahera nya cyklister. För att 
uppnå detta måste cykelparkeringsplatser få ta plats i nära anslutning till viktiga målpunkter 
och på bilparkeringarnas bekostnad. Att satsa på olika typer av cykelställ för att möta en 
differentierad efterfrågan från cyklister och att välja cykelställ med god låsbarhet för att 
förhindra cykelstöld är åtgärder som är av stor betydelse. 
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Summary 
The aim of this thesis is to examine the importance of the bicycle parking space in the bicycle 
traffic system, what effect bicycle parking has on cycling in general and cyclists’ demands in 
terms of bicycle parking.  
 
The purpose of this thesis is to identify the characteristics of bicycle parking spaces and its 
impact on cycling. The question at issue has its origin in how to create a more sustainable 
transport system, and further on, how to make people choose the bicycle instead of other less 
sustainable types of transportation. 
 
To answer these questions the author used litterateur studies and complementary interview 
studies.   
 
It’s an inconvenient truth that the necessity and willingness to travel has a big negative 
influence on our environment and nature. The global warming is the biggest threat to our 
environment but other external effects from our transport system such as noise, airborne 
particles and road accidents are also important issues to deal with. 
 
More than half of all car trips in Sweden are shorter than five kilometres. This statement of 
fact reveals the big potential to create a change. The world, the environment and the people 
would reap great profits if these shorter car trips would be transferred to cycle trips. The 
profits would consist of better health of people in general, less pressure on the ecological 
system, a more equal and accessible transport system and greater quality of life. These 
arguments point out the importance of focusing on bicycle traffic when planning the 
infrastructure in our cities.  

Literature study 
Parked bicycles are a frequent element in the urban landscape. Bicycles are parked in bicycle 
stands or, in a more informal manner, sited leaning towards a wall, chained to a lamppost or 
in an unsuitable way parked in front of an entrance. One of the main problems with informally 
parked bicycles is that they constitute obstacles for those in the society who are mobility or 
visually impaired. Informally parked bicycles also constitute difficulties for emergency 
vehicles. Depending on the personal valuation of parked bicycles, informal parked bicycles 
may be considered as a littered fragment in the urban landscape and they may cause an 
unordered impression of a place.    
 
Bicycle parking is ONE part of the whole bicycle traffic system. Results of research from 
Lund show that bicycle parking is the sixth most important parameter of eight in terms of an 
attractive bicycle system. Traffic safety, outdoor illumination, the bicycle traffic systems, the 
standard of the paving and maintenance are of greater importance while the design of details 
and road sign system are of less importance than the actual bicycle parking space.  
 
There are only a few research studies relating bicycle parking spaces with the effect on 
cycling. Most studies present the effects of measures done on bicycle parking combined with 
other measures for the whole bicycle system. Therefore it’s difficult to point out the direct 
effect of measures made separately for bicycle parking. 
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However, interview studies made in Amsterdam, The Netherlands, shows that 25 % of the 
people interviewed didn’t own a bicycle due to the risk of bicycle theft. 28 % answered in a 
Swedish interview study that they didn’t use a bicycle because of the risk of getting it stolen. 
The risk of bicycle theft hasn’t only impact on whether you own a bicycle or not, the risk of 
bicycle theft even affects how much you really use it.  
 
In a study made in the Netherlands, 56 % of the people interviewed replied that they would 
use the bicycle more for transportation if there were secure bicycle stands at the location they 
tend to travel to. Studies made in Leeuwarden in the Netherlands, shows that there is a 
positive effect on cycling due to the implementation of secure bicycle stands. After secure 
bicycle stands were installed at an external shopping mall, 21 % of the cyclists using the new 
bicycle stand were people who hadn’t used bicycle as transportation to this shopping mall 
before. 25 % of the interviewed cyclists stated that they after the installation of secure bicycle 
stands use the bicycle much more.  
 
A likely hypothesis in connection to the risk of bicycle theft, is that secure bicycle stands 
might work as an inducement for bicycle owners to invest money and effort into his or her 
bicycle. With more cycles of better standard, comfort, mobility, traffic safety and the respect 
for cycling increases.   
 
The effect of installing new bicycle stands near regional public transport stops in the 
Netherlands increased the share of bicycle trips to these stops by 14 %.  
 
There is a prominent difference of the average time that bicycles are parked at different types 
of locations. Studies made in Southampton in England show that half of the bicycles parked in 
connection to leisure time or shopping, were parked for less than half an hour. Bicycle 
parking in connection to trips to work or education institutes were in average parked for 
longer periods. 40 % of parked bicycles associated to these kinds of trips are parked for longer 
than six hours and 60 % are parked for longer than two hours. The duration of time a cyclist 
intends to park his or her bicycle is the decisive factor of the categorization of two types of 
bicycle parking behaviours, short term and long term parking. The main goal of short term 
parking is to attract and satisfy the demand of cyclists who intend to park for shorter periods 
near restaurants, shopping malls, grocery stores and so on. In comparison to short term 
parking, the main goal of long term parking is to attract and satisfy the demand of cyclists 
who intend to park for longer periods near commuting hubs, workplaces and residential areas. 
People who park their bicycle for longer time periods tend to be more worried about bicycle 
theft and vandalism in comparison to short term parkers.   
 
The most important characteristic for bicycle parking is the distance from the bicycle stand to 
the target point of the trip. The time walking from the bicycle stand to the target point of the 
trip is valued five times higher than the time travelling on the bicycle. 86 % of interviewed 
cyclists in the Southampton-study stated that they choose the particular location of parking 
due to the closeness to the target point of the trip.   
 
The location of a parking space and the quantity of parked bicycles are in close relation to 
each other. A parking space located near natural movements of people tends to infuse the 
feeling of security and the social supervision contributes to a lower risk of bicycle theft and 
vandalism.  
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It is important that the functional characteristic of a parking space meets up with the 
requirements put on it by the users. It’s also important that the design of a parking space 
contributes to the whole esthetical experience of a location, yet not to dominate the urban 
landscape. Other aspects while planning a parking space is to design it well lit and easy to 
survey, these parameters increase the sense of personal safety. The functional parameters are 
of great value, the parking space should be easily understood and the design of the different 
devices such as bicycle stands should be easy and quick to use. Otherwise, the cyclists may 
choose to park his or her bicycle at the side of the actual parking area. Further on it’s 
important that the location of the bicycle stand doesn’t constitute an obstacle or interrupts the 
guiding line for visually impaired people. Good mobility and accessibility around a bicycle 
space is not only required by cyclists but also by mobility impaired people. 

Interview study 
In the study of literature, vital factors to create an attractive parking space were identified. To 
examine the differences in demand between different types of cyclists regarding bicycle 
parking, the author made an interview study.   

Description 
Lund and Helsingborg are two cities in the region of Skåne, both cities have at least 100 000 
citizens and both hold a larger hub for public transportation. Two bicycle parking spaces were 
identified in each city, one near shopping facilities and one near a hub of public transport. The 
two parking spaces in each city near shopping areas were to represent short term parking and 
the two other parking spaces near hubs for public transport were to represent long term 
parking.   
 
At first a pilot study was made. This was a test to see if the questions in the questionnaire 
worked in real life and if the questions were easy to understand by the people interviewed. 
The knowledge gained after this pilot was soon to be implemented in a new form.   
 
Before interviewing cyclists, fundamental inventories of the four different places were made. 
The characteristics of the different places were documented both in writing and in 
photographs. At each specific parking space interviewees were randomly picked out while 
parking their bicycles. They were requested to state sex, age (18-34 years or 35-64 years old), 
how often they in average ride the bike (1-2 days/week, 3-5 days/week or every day) and the 
purpose of today’s bike ride (leisure time, to school or education institute, to work, shopping 
or something else). The trips categorized as leisure time, shopping and some of the ones 
categorized as “something else” were typical for short term parking while trips to school or 
education institute and work trips were typical for long term parking. The interviewed cyclists 
were requested to estimate, on a scale of one to five, of how important they thought seven 
different parameters were in terms of bicycle parking. The interviewees were also asked to 
state a value of the satisfaction of the same seven parameters regarding the specific place they 
chose to park their bicycle at. A question regarding the “general” aspect is for instance 
formulated in the following way: How important do you generally think the distance between 
a bicycle stand and the target point of the trip is? And the corresponding question regarding 
the “specific” aspect is read: Please value your personal satisfaction of the distance-
parameter for this particular parking space? The seven different parameters included in this 
interview study were: the distance from the bicycle stand to the target point of the trip, the 
possibility to find an available bicycle stand, the possibility to have a safe bicycle stand, the 
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possibility to get weather protection for the bicycle, the experience of personal safety, the 
esthetical characteristic and the maintenance around the parking space.  
 
Sixty cyclists were interviewed at every location, this summarizes to a total of 240 
interviewed cyclists.  

Results 
The broad spread of the stated values of the different parameters and the large standard 
deviations made it impossible to identify any statistical significant differences between the 
mean values. Nevertheless, due to the identification of some tendencies in the results, some 
conclusions were drawn.  
 
Regarding all the interviewed cyclists the four most important parameters were  

• the distance from the parking space to the target point of the trip 
• the possibility of finding available bicycle stands 
• the maintenance of the parking space 
• the experience of the personal safety  

 
The possibility to park the bicycle safely and the esthetical design of the parking space were 
considered slightly less important and the possibility to park the bike safely from bad weather 
conditions was the least important parameter.  
 
The most evident difference between short term and long term parkers was that long term 
parkers stated that it was more important to park the bicycle safely from theft and from bad 
weather conditions. However, it’s important to point out that the parameters distance from 
bicycle stand to the target point of the trip, maintenance, supply of available bicycle stands 
and the experienced personal safety were stated higher in value than the possibility to park the 
bicycle safely from theft and from bad weather conditions by both short and long term 
parkers.  
 
There are only small differences between how women and men value the different parameters 
in this study. Women in general value all the different parameters a little bit higher than men. 
Women make numerous but shorter trips in comparison to men who make fewer but longer 
trips. In a logic sense this would mean that women visit more bicycle parking spaces in 
comparison to men and therefore set higher demands. The experienced personal safety is 
more important to both short and long term female parkers in comparison to male parkers.  
 
There is no prominent difference in the stated value of any of the parameters between younger 
and elderly cyclists in this study. However elderly women and men point out that the 
experienced personal safety is slightly more important in comparison to younger woman and 
men.  
 
In this study, people who use the bicycle 1-2 days/week or less are considered as seldom users 
and cyclists who use the bicycle 3-7 days/week are considered as more frequent users. Seldom 
users think it’s more important and states the value of the experienced personal safety, 
protection from bad weather and from bicycle theft higher than cyclists who use their bicycle 
more frequently. More frequent bicycle users think the maintenance of the parking area is 
more important than cyclists who use their bicycles more rarely. Seldom bicycle users state 
higher value in general than more frequently bicycle users. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_significance
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Conclusions 
The planning and the design of a bicycle parking space are related to the magnitude of 
cycling. The parking space isn’t only of importance in a logistic manner, it also announce to 
the community that the bicycle is a prioritized vehicle of transport.   
 
Close distance from the bicycle parking space to the target point of the trip and the possibility 
to find available bicycle stands are the two most important parameters to create an attractive 
and well used parking space. Therefore it’s crucial to spread bicycle stands geographically in 
the city, as this strategy renders the possibility to make parking in a bicycle stand the most 
rational and convenient thing to do.   
 
To offer bicycle stands secure from bicycle theft is an improvement in standard. If the risk of 
getting the bicycle stolen decreases, it is likely that people become more willing to invest time 
and money into the standard of the bicycle and this would lead to improvement in comfort, 
mobility, traffic safety and in the long turn improvements in the status of cycling.  
 
”A bicycle parking space is a space that in its location, design and 
shape announces that the marked off area is meant for bicycle 
parking”    
 
This definition has its following explanation: The location of the parking space is the key 
point to create an attractive and well used parking space. It should be located within a close 
range from important target points and entrances; the location also declares that the bicycle 
traffic is prioritized. The functional aspects are crucial and the design should fulfil cyclists’ 
needs regarding secure parking, protection from bad weather and available stands. The main 
goal is to make parking in the bicycle stand the most rational and convenient action to do. The 
design and shape of the parking space should contribute to the attractiveness of the whole 
surrounding area. Illumination, colour and shape should be used as tools to create an attractive 
site to all people at every hour of the day.     
 
Building better bicycle parking spaces isn’t the most efficient or crucial measure to get people 
to use the bicycle more frequently or to get people to desist from driving cars. However, well 
planned bicycle parking spaces with a high and correct level of standard is a way to declare 
high priority to cycling and this contributes to improvements in standards and status of 
cycling in general.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens transportsystem och människors vilja och behov av att förflytta sig har 
sammantaget en stor negativ påverkan på miljön. Vägtrafiken står för en betydande del 
utsläpp av framförallt växthusgaser. Det måste till en stor förändring i vårt sätt att 
förhålla oss till resor för att bryta den negativa utvecklingen av smältande glaciärer, 
ökenutbredning och översvämningar världen över. Transportsystemet har tillsammans 
med åtgärder inom andra områden en viktig roll att spela för att skapa ett hållbart 
samhälle.  
 
Att överföra bilresor och framförallt korta bilresor till cykelresor skulle innebära stora 
vinster inte bara ur ekologisk aspekt utan även ekonomiskt, hälsomässigt och 
livskvalitetsmässigt. Cykeln är ett transportmedel som har potential att bli ett självklart 
transportmedel för korta resor och därmed måste planeringen och vidareutvecklingen av 
våra städer och trafiksystem bygga på denna vision.  
 
För att skapa förutsättningar för att öka cykeltrafikens anseende och status kommer 
syftet med detta examensarbete vara att kartlägga vad cykelparkeringar har för inverkan 
på cyklandet. Litteraturstudier, intervjustudier och slutsatser därifrån kommer att ligga 
till grund för rekommendationer beträffande planeringen av cykelparkeringar.     

1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är initialt att kartlägga vad cykelparkeringar och dess 
egenskaper har för inverkan på cyklandet. Cyklar vi i större utsträckning om 
cykelparkeringen uppfyller de krav vi ställer och önskar? Denna fråga bygger vidare på 
tankegången om hur vi skapar ett mer hållbart transportsystem och vidare hur vi får fler 
att cykla istället för att använda mindre hållbara transportmedel. Är cykelparkeringen en 
av lösningarna till att skapa ett mer attraktivt cykeltrafiksystem? 
 
Ett andra syfte med detta arbete är att sammanställa befintlig kunskap och tillgodoräkna 
ny kunskap som uppkommer under arbetets gång, denna kunskap ska sedan ligga till 
grund och resultera i slutsatser och en rekommendationssammanställning för hur en god 
cykelparkering planeras. Denna rekommendationssammanställning ska kunna användas 
separat som en informationskälla i det dagliga arbetet för planerare vid planeringen av 
cykelparkeringsplatser.  
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1.3 Metod och rapportens upplägg 
Huvudsyftena med detta examensarbete är att kartlägga cykelparkeringens roll i 
cykeltrafiksystemet, cykelparkeringens inverkan på cyklandet samt vad som efterfrågas 
vid en cykelparkering av olika typer av cyklister. Som bakgrund till kommande kapitel 
om cykelparkeringar vill författaren med hjälp av litteraturstudier undersöka och 
redogöra för vägtrafikens externa effekter och vilka transportpolitiska mål som ligger 
till grund för att skapa ett mer hållbart trafiksystem. Vidare vill författaren kartlägga 
cyklisters resvanor, rekommendationer för planeringen av cykeltrafik i vid bemärkelse 
och effekterna av ökat cyklande. 
 
Första delen beträffande cykelparkeringar består 
av en litteraturstudie där cykelparkeringsplatsens 
roll i cykeltrafiksystemet beskrivs samt hur olika 
egenskaper och faktorer beträffande 
cykelparkeringar efterfrågas och värderas. Andra 
delen består av en intervjustudie där parkerande 
cyklister vid fyra utvalda cykelparkeringsplatser i 
två olika skånska städer har fått värdera 
viktigheten och nöjdheten på en femgradig skala 
för olika faktorer beträffande cykelparkeringar 
generellt sett och specifikt för den valda 
cykelparkeringsplatsen. De tillfrågade ombads 
ange kön, ålder (18-34 år eller 35-64 år), hur ofta 
de i genomsnitt cyklar per vecka (1-2 dagar/vecka, 3-5 dagar/vecka eller varje dag) och 
ärendet med den specifika cykelresan (fritid, utbildning/skola, arbetspendling, 
inköp/shopping eller övrigt). De olika platsernas egenskaper har skriftligen beskrivits, 
fotodokumentation har använts som komplement för ytterliggare beskrivning av varje 
plats.      
 
Sökande av litteratur har främst gjorts via Internet och med hjälp av sökmotorn Google 
och Google Scholar, den senare är en version för vetenskapliga rapporter. 
Litteratursökningar har även gjorts i databaserna Transguide och Elin@Lund. Utöver 
detta har litteratur rekommenderats av anställda på Institutionen för Teknik och 
Samhälle på LTH samt av anställda på Tyréns AB i Malmö.  

1.4 Avgränsning 
Avgränsningen ligger i att det enbart är själva cykelparkeringen som en del av hela 
cykeltrafiksystemet som studerats.  
 
Intervjustudien berör enbart redan aktiva cyklister, värderingar och kommentarer av 
personer som idag inte cyklar av en eller annan anledning ingår dessvärre inte i studien. 
Den geografiska avgränsningen består dels av att intervjustudier enbart utförts i Lund 
och Helsingborg och intervjustudierna har endast gjorts med personer som vid 
intervjutillfällena använt sig av de utvalda cykelparkeringsplatserna. Det är enbart 
personer i arbetsför ålder, 18-64 år, som ingått i intervjustudien. 
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2 Vägtrafikens externa effekter 

IPCC: s, Intergovernmental Panel on Climate Change, fjärde rapport från 2007 visar på 
att det är människan som mycket sannolikt medverkat till en förhöjd växthuseffekt 
vilket bidrar till höjd medeltemperatur på jorden som i sin tur leder till att våra glaciärer 
smälter och att havsnivån höjs (Källén 2007). Vårt intresse av att förflytta oss och det 
ökande transportberoendet får konsekvenser för livet på jorden ur ekonomiskt, socialt, 
kulturellt och ekologiskt perspektiv. Externa effekter av vårt resande är bland annat 
buller, trängsel, markintrång, försämrad stadsluft, försurning, övergödning samt global 
uppvärmning.  
 
Välstånd och efterfrågan på transporter samvarierar starkt. En ekonomisk utveckling i 
en region eller i ett land leder till ökat antal bilar och ökat resande (Vinnova 2003). 

2.1 Buller – Lokal påverkan 
Definitionen på buller är oönskat ljud vilket är en subjektiv bedömning och varierar 
således från person till person. Dock finns det fysiologiska reaktioner som är mätbara 
och har en negativ inverkan på människors hälsa och livskvalitet. Trafikbuller kan 
innebära svårigheter att uppfatta tal, ge upphov till koncentrationssvårigheter, irritation, 
huvudvärk och stress samt förhöjt blodtryck vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar 
(TRAST – Trafikens miljöpåverkan 2004). 

2.2 Partiklar, kolväten och marknära ozon – Lokal påverkan 
PM 10 (Particulate Matter 10) är benämningen på partiklar i utomhusluft med 
genomsnittlig storlek på 10 µm eller 0,01 mm. Det finns en naturlig uppkomst och 
spridning av grövre partiklar i luften från till exempel vulkaniskt verksamhet och 
skogsbränder samt spridning av damm, sand och havssalt. Människans industriella 
verksamheter genererar mer finkorniga partiklar bestående av sulfater, nitrater, 
organiska ämnen och sot men även vägtrafikens däck- och vägslitage bidrar till stora 
partikelutsläpp. De mer fina partiklarna i tätortsluften leder till ohälsa samt bidrar till 
ökad sjuklighet och dödlighet till följd av hjärt- och kärlsjukdomar (TRAST – Trafikens 
miljöpåverkan). 
 
När kolväte och kväveoxider tillsammans reagerar med solljus bildas ozon. I den höga 
atmosfären är detta en naturlig process, denna process bildar jordens naturliga UV-filter. 
Utsläpp av kolväten och kväveoxider till följd av förbränningen av fossila bränslen 
bildar vid reaktion med solljus även ozon i marknära anslutning. Den marknära ozonen 
har farlig inverkan på biologisk vävnad och skadar främst växter men har även 
hälsofarlig inverkan på människor i form av nedsatt lungfunktion och ökad 
infektionsrisk (Vägverket 2004 b). År 2000 stod transportsektorn för 26 % av Sveriges 
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utsläpp av flyktiga kolväten. Utsläppen halverades dock under tioårsperioden 1990-
2000, detta företrädesvis på grund av införandet av bensindrivna bilar med katalysatorer 
(SNF - Trafik). 

2.3 Barriäreffekter – lokal påverkan 
Höga biltrafikflöden, stor andel tung trafik och höga fordonshastigheter kan ge upphov 
till barriäreffekter. Barriäreffekter bidrar till både direkta och indirekta effekter. De 
direkta effekterna innefattar bland annat fördröjning, buller och upplevd trafikrisk och 
de indirekta kan innebära förändringar i kontakt- och förflyttningsmönster eller till och 
med förändringar i val av färdmedel. Detta bör beaktas i planeringsarbetet för att skapa 
ett attraktivt och kontinuerligt cykeltrafiknät (TRAST – Nät, cykeltrafik 2004).       

2.4 Svaveldioxider och kväveoxider – Regional påverkan 
Vid förbränning av fossila bränslen bildas bland annat svaveldioxider och kväveoxider. 
Svaveldioxider bidrar till försurning och kväveoxider bidrar till både försurning och 
övergödning (Naturvårdsverket 2006). 
 
Svaveldioxider och kväveoxider bildar delvis svavelsyra respektive salpetersyra i 
atmosfären. Efter sönderdelning till väte-, sulfat- och nitratjoner och innan dessa ämnen 
återförs till jordytan via nederbörd kan dessa luftföroreningar ha transporterats långa 
sträckor från utsläppskällan med vinden. Detta förvärrar problematiken då lokala 
åtgärder för minskade utsläpp har liten inverkan på försurningen (Naturvårdsverket 
2006). Införandet av mer lågsvavlig dieselolja i Sverige under början av 1990-talet har 
lett till minskade svaveldioxidutsläpp från mobila källor från 20 till 1,5 miljoner ton per 
år mellan 1990 och 2000. Dessa mobila källor står bara för ett par procent av Sveriges 
totala utsläpp av svaveldioxider (SNF - Trafik).      
 
Kväve är ett naturligt växtnäringsämne och det svenska ekologiska systemet har 
anpassat sig till en brist på kväve. Då det genom utsläpp från vägtrafiken tillförs 
onaturligt mycket kväve bidrar detta till övergödning i mark och till havs. Detta leder 
till att växtlighetens känslighet för kyla, torka och parasitangrepp ökar (Vägverket 2004 
b). En ökning av andelen bensindrivna bilar med katalysator har inneburit att utsläppen 
av kväveoxid från mobila källor har minskat med en tredjedel mellan åren 1990 och 
2000. Dock kvarstår att vägtrafiken svarar för en betydande del av den totala mängden 
kväveoxider som årligen släpps ut i Sverige. De samlade mobila källorna, dvs. 
personbilar, arbetsmaskiner, inrikesflyg osv., stod år 2000 för 75 % av Sveriges totala 
utsläpp av kväveoxider, vägtrafiken stod enskilt för 45 % av den totala mängden 
kväveoxidsutsläpp (SNF - Trafik).      

2.5 Växthusgaser – Global påverkan 
Koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerande gaser är de gaser som benämns som de 
mest betydelsefulla växthusgaserna och koldioxid är den växthusgas som enskilt och i 
störst omfattning bidrar till växthuseffekten (SNF – De viktigaste växthusgaserna).  
 
Koldioxid bildas då kolet i det fossila bränslet förbränns och reagerar med syret i luften 
och är därför omöjlig att rena bort. För att råda bot på problemen med ett ökat 
koldioxidutsläpp från vägtrafiken kan och bör detta angripas på flera sätt. Större andel 
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Figur 1. Koldioxidutsläpp från vägtrafiken 1990-2004 (SIKA 
2006)

bränsle- och energisnåla fordon, övergång till förnyelsebara bränslen, minskat 
transportarbete, effektivare transporter, beteendeförändring beträffande resande 
och/eller förändring i val av färdmedel är steg i rätt riktning mot att skapa ett mer 
hållbart transportsystem (Holmberg et al 1996).  
 
Vägtrafiken står för 32 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxid och är därmed den 
enskilt största källan till koldioxidutsläpp (SNF - Trafik). Utvecklingen ser negativ ut 
och enbart från vägtrafiken har det mellan år 1990 och 2000 skett en ökning av 
koldioxidutsläpp med 4 %. Enbart sett från år 2000 till år 2005 har det skett ytterligare 
ökning av koldioxidutsläpp med 7 %. I figur 1 visas vägtrafikens utveckling av 
koldioxidutsläpp från 1990 till 2005 samt dess prognostiserade utsläpp av 
koldioxidutsläpp fram till 2020 (SIKA 2006).  

 
Sverige har i gemenskap med 
världens i-länder åtagit och 
juridiskt bundit sig till att 
minska utsläppen av 
växthusgaser med ett 
sammanlagt medelvärde på 
minst 5,2 % fram till och under 
perioden 2008-2012 utifrån 
1990 års utsläppskvantiteter 
(Miljödepartementet 2006). 
Utifrån detta internationellt 
gemensamma mål har EU och i 
sin tur Sverige fått delmål 
beordrade att uppfylla, däri 
ligger att Sverige inte får öka 
sina totala mer än 4 % mätt i 
medelvärde för perioden mellan 
2008-2012 efter 1990 års 
kvantiteter. Sverige har dock 

beslutat om ett nationellt klimatmål som innebär att minska sina utsläpp av växthusgaser 
med 4 % som medelvärde för perioden 2008-2012 i jämförelse med 1990 års kvantiteter 
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005). 

2.6 Trafiksäkerhet 
Mellan åren 1996 och 2004 omkom det i genomsnitt 522 personer årligen i den svenska 
trafiken. 350 stycken var antingen bilförare eller bilpassagerare, 41 stycken var 
cyklister, 41 stycken motorcyklister, 12 stycken mopedister, 71 stycken fotgängare och 
7 stycken klassades under övrigt (Brüde 2005).  

2.7 Slutsatser och sammanfattande diskussion om hållbart 
resande och vägtrafikens externa effekter 
Vägtrafikens externa effekter är stora och dess påtagliga påverkan är tydlig i människors 
vardagsliv. Buller, förorenad luft, trafikolyckor, försurning och övergödning av naturen 
samt global uppvärmning är baksidan av vårt intresse och behov av att förflytta oss med 

Koldioxidutsläpp från vägtrafiken 1990-2005 
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motoriserade fordon. I många avseenden har vägtrafikens miljöpåverkan minskat men i 
vissa fall har det tvärtom ökat. Teknisk utveckling, energieffektivare och föryngrad 
bilpark har medfört minskade utsläpp av främst flyktiga kolväten, svaveldioxider och 
kväveoxider medan ett ökat transportarbete lett till en ökning av koldioxidutsläpp. Det 
måste till ett paradigmskifte på politisk så väl som på medborgarnivå för att bromsa 
efterfrågan på transporter och för att överföra traditionella transporter till mer hållbara 
alternativ. 
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3 Transportpolitiska mål 

3.1 Nationella mål 
Riksdagen beslutade 1998 om att transportpolitikens övergripande mål var att 
"säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet" vilket lett fram till följande sex stycken 
delmål (Vägverket 2004 a).  
 

• Tillgängligt transportsystem 
• Hög transportkvalitet 
• Säker trafik 

 

• God miljö 
• Positiv regional utveckling 
• Jämställt transportsystem 

(Vägverket 2004 a) 
 
Enligt proposition 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 
så anger riksdagen att ”cykeltrafiken bör öka, inte bara absolut utan också som andel av 
resandet”. I den transportpolitiska propositionen 2005/06:160 Moderna transporter 
lyder målet för cykeltrafiken som så att ”cykeltrafikens andel av antalet resor bör öka, 
särskilt i tätort”. Vidare stärks ambitionen från proposition 2005/06:160 i trafikutskottet 
2005/06 TU5 Moderna transporter, trafikutskottets formulering lyder: 
 
”Ett enigt utskott understryker att cykeln har en given plats i det hållbara resandet. 
Cykelfrågan bör därför inte som traditionellt betraktas enbart som en 
trafiksäkerhetsfråga utan också som en företeelse med väsentlig transportpolitisk 
betydelse. Enligt utskottets mening bör cyklismen främjas med hjälp av en kombination 
av olika styrmedel och åtgärder. Det handlar bl. a om infrastrukturåtgärder, 
trafikbestämmelser, information och kampanjer” (Spolander 2006). 
 
Vägverket är den myndighet med yttersta sektorsansvar för vägtrafiken i Sverige. 
Vägverket satte år 2000 i samarbete med bland annat dåvarande Svenska 
Kommunförbundet, nuvarande Svenska Kommuner och Landsting, upp två nationella 
huvudmål för cykeltrafiken.  
 

• Cykeltrafiken ska bli säkrare. 
• Cykeltrafikens andel av resorna ska öka (Vägverket 2000).  

 
Några tydliga kvantifierade mål proklamerades inte utan det ansågs rimligt att förvänta 
sig att cykeltrafikens andel av alla resor ska öka till ungefär en tredjedel fram till 2010 
efter föreslagna åtgärder för cykeltrafiken. Då det gäller målen med avseende på 
trafiksäkerhet vidhålls de enligt Nollvisionen uppsatta mål där ingen ska skadas 
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allvarligt eller omkomma tillföljd av en trafikolycka. Kvantifieringen av mål hänvisades 
därefter till att utarbetas på regional och kommunal nivå (Vägverket 2000).  

3.2 Regionala mål 
Det finns få läns- och regionalplaner för cykelinfrastrukturinvesteringar. Endast 
Vägverkets regionkontor för Skåne och Stockholm/Gotland kan visa på utarbetade 
planer för oskyddade trafikanter så som cyklister och fotgängare (Spolander 2006).  
 
I Vägverkets Cykelledsplan 2006-2015 framtaget av Region Skåne framgår deras 
visioner, mål och strategier. Visionen är att: ”I Skåne, ‘Cykelns landskap’, är cykeln det 
naturliga transportmedlet att använda vid korta resor till och från arbetsplatser, skolor, 
fritidsanläggningar m.m., på ett väl utbyggt nät av trygga och säkra cykelvägar som ger 
god framkomlighet.” Denna vision mynnar sedan ut i mål för cykeltrafiken, målet lyder:  
 ”Det övergripande målet för cykeltrafik i Skåne är att andelen resor med cykel ska öka 
samt att Du som cyklist ska kunna färdas på säkra, attraktiva och lättillgängliga 
cykelleder.” Strategin för att nå detta mål innefattar att: ”Bevaka och redogöra för 
cyklisternas situation och behov vid all planering." Bygga ut infrastrukturen för 
cyklister så att även dessa har en god tillgänglighet. Se till att vi har god kunskap om 
våra cyklister och deras värderingar och attityder. Aktivt arbeta med att ha ett gott 
samarbete med kommuner och andra cykelintressenter” (Vägverket 2006). 

3.3 Kommunala mål och arbetssätt 
Flertalet svenska kommuner har aktivt arbetat fram kommunala cykelplaner, vissa med 
utstuderade mål andra mer övergripande. Som exempel på kommuner som har fastlagt 
en kommunal cykelplan har Stockholm formulerat två generella mål: ”Cyklandet i 
Stockholm ska öka under alla tider på året”. och ’Trafiksäkerheten för cyklister ska 
förbättras. På sikt ska ingen cyklist dödas eller skadas allvarligt i trafiken’ (Stockholms 
Trafikkontor 2006). Eslövs kommun har även de arbetat fram en cykelplan med en rad 
åtgärdsförslag, men utan att ange några konkreta mål, som ska öka cyklandet (Eslövs 
kommun 2001).  
 
MaTS står för Miljöanpassat Transport System och syftar till att skapa ett mer 
miljövänligt transportsystem och är ett begrepp för hur man arbetar med miljö- och 
trafikfrågor på en kommunal nivå. Lunds kommun har i sitt arbete med LundaMaTS II 
specificerat mål för deras kommunala cykeltrafik. Exempel på mål berörande 
cykeltrafik för LundaMaTS II är bland annat att cykeltrafiken per invånare ska öka med 
5 % till år 2013 och med 10 % till år 2030. Specificerade mål är även angivna för 
andelen trafiksäkra gång- och cykelpassager, utbyggnaden av gång- och cykelnätet samt 
restidskvoten1 för cykel/bil för nybyggda bostads- och arbetsplatsområden i förhållande 
till befintligt stadsdelscentrum (Lunds kommun 2005). Andra kommuner som arbetar 
efter förhållningssättet i MaTS är Eskilstuna, Jönköping och Växjö (Mobility 
management 2007 a).    
 
Ytterligare ett sätt att arbeta på kommunal nivå är genom Mobility Management som 
syftar till att påverka resandet och transporterna redan innan de påbörjats. Detta angrips 
                                                 
1 Restidskvot anger kvoten för exempelvis restiden för cykel i förhållande till restid med bil mellan två 
målpunkter. 
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till exempel genom beteendepåverkan och informationskampanjer. 
Informationskampanjer kan innebära att privatpersoner och företag informeras om de 
ekonomiska, miljömässiga och hälsoknutna fördelarna med att cykla. Kommuner som 
aktivt arbetar med MM-åtgärder och etablerat mobilitetskontor är bland annat Lund, 
Karlstad, Varberg, Malmö, Växjö, Luleå, Trollhättan och Göteborg (Mobility 
management 2007 b).   

3.4 Slutsatser och sammanfattande diskussion om 
transportpolitiska mål 
Regeringen och riksdagen har beslutat om mål för cyklandet och dess utveckling. 
Cykelresandet bör öka, inte bara absolut utan som andel av allt resande. Men det är först 
inte förrän på regional men framförallt på kommunal nivå där målen kvantifieras. 
Således är det även stor skillnad kommuner emellan för hur stor betydelse cykeltrafiken 
anses ha eller bör ha i trafiksystemet. De framstående kommunerna som har insett 
cykeltrafikens potential är även de som får föregå med gott exempel och visa på 
handfasta åtgärder och de positiva effekterna av dessa. Cykeltrafiken borde utropas som 
en del av lösningen på vägtrafiksystemets externa effekter och dess fördelar borde 
belysas då klimathotet de senaste åren har debatterats intensivt i svensk och 
internationell media. 
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4 Cykeltrafik 

För att kunna öka cykeltrafikens attraktivitet är det grundläggande att kartlägga och få 
en förståelse för dagens cykelrelaterade resvanor. Följande kapitel kommer att beskriva 
resvanor med fokus på cykeltrafik.  
 
Vinsterna av att öka cyklandet på bilismens bekostnad är många. Samhället i stort såväl 
som individen som redan idag cyklar samt nytillkomna cyklister drar alla vinster av att 
det sker en överföring från bilresor till cykelresor. I följande kapitel kommer 
cykeltrafikens omfattning, egenskaper och försättningar delvis att jämföras med bilens 
då det är i överföringen till cykelresor från bilresor som de stora vinsterna ligger.  

4.1 Cykeltrafikens omfattning 

Antal resor 
Mellan åren 1995 och 1997 gjorde en svensk i åldern mellan 6 och 84 år i genomsnitt 
121 cykelresor och 434 bilresor som förare per år. Detta summeras till drygt 1 miljard 
cykelresor och 3,5 miljarder bilresor som förare årligen mellan 1995-1997 (Nilsson, 
1998).  

Reslängd  
Den summerade reslängden för cykeltrafik uppgick mellan åren 1995 och 1997 till 2,3 
miljarder kilometer per år för svenskarna i åldern mellan 6 till och med 84 år. I 
jämförelse, uppgick samma siffra för bilresor som förare enligt samma kriterier till 54 
miljarder kilometer per år. Detta visar på att genomsnittssvensken cyklade 288 
kilometer och körde 6731 kilometer med bil per år mellan 1995 och 1997. 
Anmärkningsvärt är att 93 % av antalet cykelresor var kortare än 5 km samt att nästan 
hälften av bilresorna var kortare än 5 km (Nilsson 1998).  
 
Av den totala reslängden för alla trafikslag mellan 1995 och 1997 stod cykeltrafiken för 
2 % medan biltrafikens andel av den totala reslängden uppgick till 44 %. Sett enbart för 
cykeltrafiken och reslängd bestod 67 % av cykelresandet av resor upptill fem kilometer. 
7 % av antalet cykelresor var längre än fem kilometer men utgjorde 33 % av reslängden. 
Sammantaget så cyklade medelsvensken 194 kilometer och körde 537 kilometer med bil 
per år för resor under fem kilometer mellan 1995 och 1997 (Nilsson 1998).  

Variation i cyklandet inom Sverige och inom Europa 
För svenska städer är det i Västerås och Malmö cykeln står för störst andel av det totala 
antalet resor. 30-35 % av antalet resor i dessa städer görs med cykel. I Umeå och 
Uppsala sker cirka 25 % av resorna med cykel medan cykelandelen i Norrköping och 
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Stockholm endast är 5 %. Ett kännetecken för städer i Sverige och Europa där andelen 
cykeltrafik är stor är att de i flesta fall är medeltida, har stort studentliv eller har en 
uttalad cykeltradition och därmed oftast ett välutbyggt cykelnät (Nilsson 1998).  
 
Variationen i andelen cykeltrafik mellan medlemsländer i EU är även den stor. I 
genomsnitt står cykeltrafiken för 5 till 10 % av resorna i EU-länderna. I Storbritannien 
och Italien står cykeltrafiken för lägst andel av resorna. Nederländerna med sina 30 % 
och Danmark med sina 17 % är de två länder där andelen cykeltrafik är störst i EU. I 
dessa två länder cyklar man även längst samtidigt som man i Spanien, Portugal och 
Luxemburg cyklar minst sett till reslängd. Viktigt att påpeka är att det dock förekommer 
stora variationer även inom dessa omskrivna länder (Nilsson 1998).  

Variation över året och över dygnet 
Studier visar på att cykeltrafiken i södra och mellersta Sverige tredubblas under 
perioden juni-augusti i förhållande till vinterhalvåret. Skillnaderna är ännu större ju mer 
norröver i landet man kommer och undersökningar pekar på att det görs 10 gånger så 
många cykelresor sommartid som vintertid. En resvaneundersökning utförd år 2000 för 
Linköping visar på att de flesta cykelresor görs vardagar mellan kl. 7-8 och kl. 16-17 
(TRAST – Nät, Cykeltrafik).   

Cykeltrafikens utveckling 
Prognoser enligt SIKA pekar på att det totala trafikarbetet kommer öka med 24 % från 
1997 till 2010. Bilresandet mätt i trafikarbete kommer att öka mest med prognostiserade 
29 % medan trafikarbetet för gång-/cykeltrafik kommer att minska med 6 %. 
Personbilens stärkta ställning bygger på prognoser som spår ökad inkomstutveckling 
och därav ökat bilinnehav. Totala antalet resor kommer från 1997 till 2010 öka med 11 
% samtidigt som transportarbetet ökar med 24 %, detta pekar på att vi i genomsnitt 
kommer att göra längre resor och då främst med bil eller flyg. Antalet gång- och 
cykelresor kommer prognostiserat 
att minska med 5 %. Denna 
prognos anses dock mycket osäker. 
En annan trend är att vi kommer att 
göra fler fritidsresor och denna 
ökning förväntas arta sig snabbare 
än för arbets-/skol- och 
tjänsteresor. I en utökad prognos 
till 2020 förväntas gång- och 
cykeltrafiken minska ytterligare 
med totalt 8 % (SIKA 2002).  

4.2 Resvanor 

Ärende för cykelresor 
Figur 2 visar på att cykelresor 
kortare än fem kilometer 
karakteriseras av resor mellan 

Ärenden för cykelresor kortare än 5 km

Service; 6%

Inköp; 15%

Fritid; 36%

Arbete/skola; 41%

Övrigt; 2%

 
       Figur 2. Ärenden för cykelresor kortare än 5 km (Nilsson 1998).
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arbete/skola och bostad eller av fritidsresor. Mer sällan används cykeln för inköps eller 
service (Nilsson 1998).  

Cykelresor för olika grupper 
För att kartlägga de grupper av befolkningen som idag cyklar och identifiera den del 
som kan bli potentiella cyklister redovisas svenskarnas resvanor efter färdsätt på ett 
översiktligt vis uppdelat efter ålder, kön och socioekonomiskttillhörighet. På ett par 
ställen i detta stycke används benämningen delresor, definitionen på en delresa är en 
förflyttning för att uträtta ett ärende, en hel resa kan därmed innefatta flera delresor. I de 
fall där gruppindelningen redovisas procentuellt, summeras färdmedlen till 100 %. 

Efter ålder och kön 
Genomsnittlig reslängd per dag varierar signifikant efter ålder och kön. Fram till 45 års 
ålder ökar resandet mätt i kilometer per dag varefter det senare avtar. Män reser i 
genomsnitt längre sträcka per dag än vad kvinnor gör (SIKA 2003 a). 
 
Åldersgruppen 6-34 år står för cirka 60 % av det totala antalet cykelresor samtidigt som 
åldergruppen 55-84 år bara står för 15 % av antalet cykelresor. Nämnvärt är att den 
samlade åldergruppen 25-54 år utgjorde hela 70 % av antalet bilresor som förare 
(Nilsson 1998).  
 
Det går även att skönja vissa skillnader i resvanor för män och kvinnor i olika åldrar. 
Pojkar/män tenderar att cykla mer än flickor/kvinnor i åldern 6-34 år. Därefter cyklar 
kvinnor i åldersintervallet 35-64 år mer än män. Efter 65 år så är det återigen männen 
som utmärker sig och cyklar mer än kvinnorna (Nilsson 1998).  
 
En anmärkningsvärd skillnad är att kvinnor generellt sett cyklar fler antal resor än män, 
medan män gör färre men längre resor (Nilsson 1998).  
 
För den arbetsföra befolkningen i Sverige dominerar bilen kraftigt som färdmedel vid 
arbetsresor. För åldersgruppen 18-34 år är det cirka 60 % som antingen kör eller åker bil 
till arbetsplatsen. Samma siffra för åldersgruppen 35-64 år är ungefär 65 %. Cykeln 
används som färdmedel vid drygt 15 % av delresorna för arbetsresor (SIKA 2003 b).  
 
Ungefär 75 % av männens delresor utgörs som bilförare och 50 % av delresorna för 
kvinnorna. Kvinnorna åker som bilpassagerare, nyttjar kollektivtrafik eller går 
respektive cyklar i större omfattning än männen (SIKA 2003 b).  

4.3 Viktiga faktorer som påverkar cyklandet 

Efterfrågan 
Efterfrågan att transportera sig bestäms av demografiska och socioekonomiska faktorer 
såsom ålder, kön, civilstånd, familjestorlek och inkomst. Vad som påverkar valet av 
färdmedel beror i sin tur på reslängd, bilinnehav, socioekonomiska faktorer, de olika 
alternativa färdmedlens standard samt kostnaden för resan. Allmänt sett så är tillgången 
till bil eller ej den enskilt viktigaste faktorn som påverkar färdmedelsvalet (Holmberg et 
al 1996). 
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Specifikt för cykel så beror färdmedelsvalet främst på följande faktorer: 
 

• Framkomlighet och säkerhet i jämförelse med andra färdmedel 
• Tätortsstorlek och topografi – dvs. avståndet mellan viktiga målpunkter samt 

höjdskillnader och backighet. 
• Väderförhållanden – snö, regn och blåst 
• Cykeltraditioner – vilket oftast resulterat i ett välutbyggt cykelvägnät (Holmberg 

et al 1996). 
  
Holmberg anser att den lägre trafiksäkerheten för cyklister är en starkt påverkande 
faktor vid valet av färdmedel. Mer om trafiksäkerhet och olycksrisker för cyklister i 
jämförelse med bilister återges i kommande kapitel om cykeltrafikens effekter. 
 
Känsligheten för cyklister är stor då det kommer till väderförhållanden. En reduktion 
med upp till 50 % av cykeltrafiken kan förekomma då det regnar under större delen av 
en dag (Holmberg et al 1996). 
 
Tabell 1 visar på vad olika cyklister 
finner som starkast argument att inte 
cykla. Halka, risken för cykelstölder, 
dåligt väder och för långa avstånd är de 
vanligaste argumenten. 28 % anser att 
risken för stöld hindrar eller stoppar dem 
från att cykla, detta diskuteras mer 
ingående i kommande kapitel om 
cykelparkeringar. 

Socioekonomiska faktorer 
Det finns ett klart samband mellan 
inkomst och daglig reslängd. Ju högre 
inkomst desto längre reser man i 
genomsnitt per dag. Förklaringen till ökat resande med ökad inkomst kan vara att 
högavlönade arbeten är av den karaktären att arbetspendlingen ökar i reslängd eller att 
det innebär fler och längre tjänsteresor (SIKA 2003 a). Sannolikheten att ha både 
körkort och bil samvarierar med inkomst. Män tjänar generellt sett mer än kvinnor och 
tenderar därav ha körkort och tillgång till bil i större utsträckning än kvinnor (SIKA 
2003 a). 
 
De flesta cykelresor kortare än fem kilometer görs av personer med körkort och tillgång 
till bil. Samma grupp med tillgång till bil och innehav av körkort är den grupp som i 
mer än hälften av fallen väljer bilen för kortare resor. Nämnvärt men inte helt oväntat är 
det även denna grupp som använder cykeln minst, sett till andelen kortare resor (Nilsson 
1998, bilaga 11).   
 
Inkomsten speglar valet av färdsätt på så sätt att efterfrågan och omfattningen av att åka 
som bilpassagerare, åka kollektivt, gå eller cykla sjunker med stigande årsinkomst. Det 
är omvänd ordning då det gäller att köra bil, där andelen delresor till och från arbetet 
som bilförare stiger med årsinkomst (SIKA 2003 b). 

Tabell 1. Orsaker till att man inte cyklar 
(Naturvårdsverket 2005, sida 40). 
Halka 51 %
Risken för cykelstöld 28 %
Dåligt väder 24 %
För långa avstånd 23 %
Brist på hänsyn från bilister 18 %
Brist på bra cykelvägar 15 %
Alltför mycket avgaser och dålig luft 14 %
Risken för olyckor och skador 13 %
Dåligt skyltat för cyklister 7 %
Inte tillgång till bra cykel 6 %
Man blir svettig 5 %
Det är alltför ansträngande 3 %
Problem att hitta/lokalisera sig 3 %
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4.4 Slutsatser och sammanfattande diskussion om resvanor 
beträffande cykeltrafik 
Merparten av antalet cykelresor under 5 kilometer görs till arbete/skola eller för 
fritidsändamål, endast en liten del är för inköp och service. Genomsnittlig reslängd ökar 
framtill 45 års ålder varefter den sedan avtar. Det är främst den yngre delen av 
befolkningen, 6-34 år, som står för merparten av antalet cykelresor under 5 kilometer. 
Personer i åldern 25-54 år står för 70 % av bilkörandet vid resor under 5 kilometer 
vilket visar på en stor potential för att få fler i denna åldersgrupp att välja cykeln 
framför bilen då det försätts att personer i denna åldersgrupp har tillräckligt goda 
fysiska förutsättningar. Män och kvinnor cyklar i stort sett i samma utsträckning men 
kvinnor gör fler men kortare cykelresor och män gör färre men längre cykelresor.   
 
Årsinkomst stiger relativt sett med åldern, män tjänar i regel mer än kvinnor och 
sannolikheten att inneha körkort och tillgång till bil ökar med årsinkomsten. Dessa tre 
konstaterande genomsyrar svenskarnas resvanor och val av färdmedel. 
Sammanfattningsvis så är det årsinkomsten och därigenom tillgången till bil som är den 
enskilt starkaste faktorn som indikerar valet av färdmedel. 
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5 Planering för cykeltrafik 

5.1 Förutsättningar 
Cyklister och fotgängare sammanförs och benämns ofta tillsammans som oskyddade 
trafikanter. Det är ett korrekt påstående då båda trafikantslag är relativt oskyddade, dock 
bör det påpekas att det är stor skillnad i en cyklist och en fotgängares behov och 
förutsättningar att förflytta sig.  
 
Cyklisterna är liksom fotgängare och bilister en heterogen grupp med differentierade 
behov och förutsättningar. De mest karakteristiska egenskaperna som urskiljer cykeln 
och cyklister är att cykeln är ett fordon som drivs av muskelkraft och det krävs inte, till 
skillnad från bilkörning, någon utbildning för att laglydigt få framföra cykeln i trafik. 
En annan beaktansvärd skillnad mellan cyklister och bilister är att cyklister är 
representerade i alla åldergrupper i samhället. Dessa egenskaper gör att planeringen för 
cykeltrafik skiljer sig åt och är svårare än för t ex gång- eller biltrafik. Specifika 
egenskaper som särskiljer cyklister från andra trafikanter är att: 
 

• Det är stor åldersmässig spridning bland cyklister, från 4 år och uppåt 
• Alla har inte körkortsutbildning och kunskap om gällande trafikregler 
• Cykeln är enligt trafikförordningen ett fordon vilket alla cyklister inte har 

insikten om 
• Det är stor skillnad i vilken hastighet en cykel framförs 
• Skillnaden i förmåga att manövrera fordonet är stor bland olika cyklister 
• Det är skillnad mellan olika typer av cyklar i standard och skick (Kronborg 

2004)  
 
Cyklister undviker att stanna i så hög utsträckningen som möjligt då det innebär att de 
bromsar bort sin rörelseenergi och hastighet som de sedan med egen muskelkraft måste 
arbeta upp igen (Kronborg 2004). 
 
Cykeln är i jämförelse till människans storlek och förutsättningar ett proportionerligt 
och behändigt transportmedel som kan framföras med stor självständighet. Cykeln tar 
endast upp en tiondel av markytan som en bil (Statens Vegvesen 2003).    

5.2 Behov 
För att skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen ställs det en rad krav på 
cykelnätet. Det är främst viktigt att viktiga start- och målpunkter kan nås med cykel på 
ett gent, säkert och orienterbart sätt, omvägar och fördröjningar ses som stora problem. 
Framkomligheten är viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt men även av den enkla 
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anledningen att cykeln drivs framåt och bromsas av kroppens muskelkraft. Snöröjning, 
jämn beläggning, avsaknad av kantstenar samt små nivåskillnader är viktiga aspekter för 
att skapa ett cykelnät med hög utnyttjandegrad (Holmberg et al 1996). Ytterligare en 
viktig aspekt är att cykelnätet bör ha god belysning då detta ökar cykelnätets funktion 
samt ökar trygghetskänslan under dygnets mörka timmar (TRAST – Nät, cykeltrafik 
2004).  

5.3 Cykeltrafikens potential 
Forskningsresultat pekar på att det finns stor potential att överföra bilresor till cykel 
utan försämra för cyklisternas trafiksäkerhet. Ungefär 10-50 % av de korta bilresorna 
under 3 km anses vara möjliga att överföra till cykel om förutsättningarna för cyklister 
förbättras (Nilsson 1995). Studier visar på att cykelsatsningar i Gävle och Lund har 
renderat i ökat cykeltrafikarbete samtidigt som antalet trafikolyckor och skadade har 
minskat (TRAST – Nät, cykeltrafik 2004). 
 
En stor andel skolresor i tätort är mindre än 5 km samtidigt som en stor andel utgörs av 
att föräldrarna skjutsar sina barn till skolan i bil. Även för arbetsresor är det stor andel 
som är under 5 km. Därmed finns en inneboende potential att möjliggöra att en större 
andel av dessa skulle kunna utföras med cykel som fortskaffningsmedel. Konkreta 
förslag till åtgärder för att åstadkomma denna överföring är till exempel bra parkerings-, 
ombytes- och duschmöjligheter samt kampanjer i samarbete med arbetsgivare för att 
peka på fördelarna med att cykla istället för att köra bil (TRAST – Nät, cykeltrafik 
2004).  
 
Hela resan är ett begrepp som innefattar alla delresor mellan två målpunkter. Dessa 
resor kan innefatta olika kombinationer bestående av ett eller ett par olika färdmedel. 
Andelen som cyklar till tågstationer och därifrån åker kollektivtrafik är i genomsnitt i 
Sverige ungefär 16 % (TRAST – Nät, resecentrum 2004). Det finns stora 
utvecklingsmöjligheter till att få ännu fler att cykla till och från knutpunkter för 
kollektivtrafik, detta höjer både cykeltrafikens och kollektivtrafikens anseende och 
stärker de hållbara transporternas ställning.    
 
Ur ett aggregerat synsätt så möjliggör förtätning av städer och god stadsplanering bättre 
cykelförhållanden. Kortare avstånd och prioriterade cykelstråk är aspekter som 
underlättar för cyklister (TRAST – Nät, cykeltrafik 2004). 
 
Specifika områden med stor potential: 

• Korta resor under 5 km 
• Barn och ungdomars cykling – säkrare skolvägar 
• Resor inom städer och större tätorter 
• Arbetspendling – att i samarbete med arbetsgivare införa åtgärder för ökad 

arbetspendling med cykel 
• Kombinationsresor – öka möjligheterna för att kombinera kollektiv- och 

cykeltrafik så kallade Bike & Ride-åtgärder (TRAST – Nät, cykeltrafik 2004). 
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5.4 Skapa förutsättningar för ökat cyklande 
För att skapa förutsättningar för en ökad, säker och attraktiv cykeltrafik krävs ett 
tillvägagångssätt där både fysiska åtgärder och beteendepåverkan ingår.  
 
Strategisk nivå: 

• Låta cykeln få en central roll i stadsplaneringen – förtätning av städer möjliggör 
fler cykelresor 

• Utarbeta en tydlig målstyrd cykelstrategi      
• Öka standarden och trafiksäkerheten genom fysiska åtgärder – cykelvägar, säkra 

passager, cykelparkeringsmöjligheter osv.  
• Påverka beteenden genom information och utbildning 
• Marknadsföra cykeln och dess möjligheter 
• Öka trafiksäkerheten genom förbättrad drift och underhåll – vinterväghållning 

(TRAST – Nät, cykeltrafik 2004). 
 
Förtätning av städer och uppblandning av verksamheter bidrar till mindre efterfrågan på 
vardagliga resor då avståndet till viktiga målpunkter kan förkortas. En förtätning av 
städer ställer dock högre krav på bullerskyddsåtgärder vilket är en viktig aspekt för att 
vidmakthålla ambitionen av att färre människor ska utsättas för skadligt buller.  

5.5 Slutsatser och sammanfattande diskussion om planering 
för cykeltrafik 
En viktig aspekt för att öka andelen cykeltrafik är att redan på planeringsstadiet börja 
med att utgå från cykel- och gångtrafik som primära färdmedel vid lokalisering av 
verksamheter, bostadsområden och handelsetableringar. Dels hade mer utbredda 
cykeltrafiksatsningar varit en fingervisning från politiker och planerare att det satsas på 
cykeltrafik som ett mer hållbart transportmedel dels hade åtföljande satsningar renderat 
i faktiska standardförbättringar för cyklister. Även utformningen av cykelanläggningar 
är av högsta värde. Faktisk och upplevd trafiksäkerhet, trygghet, orienterbarhet är några 
parametrar som kan förbättras med god planering. Planerare och beslutsfattare måste 
arbeta för att pointera cykelns ekonomiska, miljömässiga, upplevelsemässiga och 
hälsomässiga fördelar men framförallt göra cykeln till det mest rationella och 
fördelaktiga färdmedelsvalet. 
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6 Effekter av ökad cykeltrafik 

Cykeltrafiken och en ökning av denna bidrar till både positiva och negativa effekter på 
individnivå och för samhället i stort. 

6.1 Miljö 
Mängden energi som går åt för att producera, använda och återvinna cykeln är mycket 
liten. Den totala energin att framföra en cykel är bara 3 % av en bils sett per 
personkilometer (TRAST – Nät, cykeltrafik 2004).  
 
Utrymmeskraven för att parkera och framföra cykeln är betydigt mindre i jämförelse 
med till exempel för bilen. Det går 18 cykelparkeringsplatser på en bilparkeringsplats 
inklusive körytor. Minskandet av bilresor i tätorter skulle friställa attraktiva ytor och 
möjliggöra för alternativa användningsområden istället för bilvägar och 
bilparkeringsplatser (TRAST – Nät, cykeltrafik 2004).  
 
Externa miljöeffekter så som buller och luftföroreningar är obefintliga från cykeln. 
Bilresor under 5 km står för 3 % av körsträckan men 26 % av utsläppen, däri ligger 
således stor potential att inbringa betydande miljövinster (TRAST – Nät, cykeltrafik 
2004).  

6.2 Hälsa och trafiksäkerhet 
En ökning av gång- och cykeltrafik på bekostnad av biltrafiken skulle medföra stora 
hälsovinster, inte bara för att gång- och cykeltrafik medför ökad motion utan även 
vinster då biltrafikens externa miljöeffekter i form av till exempel utsläpp skulle 
minska.   
 
De negativa konsekvenserna av ökad cykeltrafik är kopplade till trafiksäkerhet.  
Enligt Norges Statliga Institut för folkhälsa så utsätts cyklister för 40 gånger större 
olycksrisk än bilförare (TØI 2002). En studie vid Haukelands sjukhus i Bergen, Norge 
visar att 44 % av de skadade cyklisterna som sökt vård hade ådragit sig huvud- och/eller 
ansiktsskador (Schrøder Hansen et al 1995). Sammanställda studier pekar på att 
sannolikheten att ådra sig huvudskador minskar med 60 % och att ådra sig ansiktsskador 
minskar med 40 % om cyklisten burit cykelhjälm vid olyckstillfället (TØI 2002). 
Hjälmanvändningen är en klart ökande trend i Sverige och 2004 skyddade sig i 
genomsnitt 21 % av cyklisterna med cykelhjälm. Från och med år 2005 är det enligt 
svensk lag hjälmtvång för cyklister under 15 år (Brüde 2005).  
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Som figur 3 visar minskar antalet cykelkonflikter per cyklist och därmed risken att 
skadas då cykelflödet ökar. Först då cykelflödet når 40 cyklister per timme eller över för 
ett gatusnitt minskar antalet konflikter. Samma mönster kan ses i figur 4 där antalet 
dödade per 100 miljoner cykelkilometer i Italien är högt och cykeltrafikarbetet per dag 
är lågt, tvärtom är det för exempelvis Nederländerna där cykeltrafikarbetet per dag är 
högt medan antal dödade per 100 miljoner cykelkilometer är lågt. Fler samlade cyklister 
på ett stråk minskar alltså olycksrisken och det faktiska antalet konflikter. Detta främst 
då bilister i större utsträckning förväntar sig möte med cyklister vilket bidrar till en 
högre uppmärksamhet och acceptans från bilisternas sida.  
 
Studier från både Norge och Danmark visar på att de sammanlagda hälsoeffekterna av 
ökad cykeltrafik är positiva. Samhällsekonomiska beräkningar pekar på att nyttan är 3-
14 gånger större än investeringarna för cykelfrämjande åtgärder. 50-75 % av nyttan 
utgörs av vinster från förbättrad folkhälsa till följd av ökad fysisk aktivitet (TRAST – 
Nät, cykeltrafik 2004). 

6.3 Tillgänglighet, jämställdhet och livskvalitet  
Bredare satsningar för cykeltrafik är ett steg i rätt riktning både ur ett tillgänglighets- 
och ur ett jämställdhetsperspektiv. Fler vuxna personer har tillgång till en cykel än till 
en bil och barns möjlighet att självständigt förflytta sig bygger i mångt och mycket på 
möjligheten att cykla (TRAST – Nät, cykeltrafik 2004). För längre sträckor är restiden 
större för cykeln än för motoriserade färdmedel vilket begränsar det dagliga 
cykelresandet i geografisk omfattning i förhållande till exempelvis bilen.    
 
Kvinnor uttrycker generellt sett en större oro än män för att vistas i visa delar av det 
offentliga rummet på grund av rädslan att utsättas för våld eller övergrepp. Detta trots 
att män statistiskt sätt löper större risk att faktiskt utsättas för våld. Både män och 
kvinnor men framförallt kvinnors otrygghet att vistas och förflytta sig i det offentliga 
rummet begränsar deras rörlighet (Andersson 2001). Åtgärder i cykelnät i form av bland 
annat tryggare gång- och cykeltunnlar, bättre lokaliserade cykelparkeringsplatser och 
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Figur 4. Cykelkonflikter – cykeltrafikflöde (Ekman 1996). 
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Figur 3. Olycksrisk för olika länder (Hydén et al 1998). 
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mer utbredd och bättre placerad belysning längs cykelvägarna leder till ökad trygghet, 
ökad tillgänglighet och därmed ökad jämställdhet (Andersson 2001). 
 
Cykeln används inte enbart för att förflytta sig från en punkt till en annan utan själva 
resan kan även innebära ett mervärde för cyklisten. Själva cyklandet kan förknippas 
med frihet då den med enkelhet kan framföras på stora delar av en stads totala vägnät 
och närheten till naturen, sociala och offentliga rum är större än för till exempel en bil. 
Att använda cykeln för rekreation, insupa frisk luft samt njuta av natur- och 
kulturupplevelser längs färdvägen är positiva aspekter som bör belysas vid planeringen 
av cykelnät (TRAST – Nät, cykeltrafik 2004). 

6.4 Ekonomi 
Som det återgavs i kapitel 6.2 om hälsa och trafiksäkerhet så ger samhällsekonomiska 
investeringar som ökar cyklandet 3-14 ggr så mycket mer nytta tillbaka, Nyttan räknas 
främst hem i vinster i form av positiva hälsoeffekter. Frånsett de samhällsekonomiska 
vinsterna som fås av ökad cykling på bekostnad av minskad biltrafik så finns stora 
ekonomiska vinster att göra även för den enskilde. Minskade bränsle- och 
förslitningskostnader till följd av minskat användande av bilen är betydande ur 
privatekonomiskt perspektiv. I vissa fall kan det även tänkas att behovet att köpa bil 
minskar med ökade och förbättrade möjligheter att cykla. För företag inbringas vinster 
då sjukfrånvaron hos de anställda minskar till följd av mer fysisk aktivitet av cykling 
samtidigt som alternativkostnaden för parkeringsytor minskar (TRAST – Nät, 
cykeltrafik 2004).   

6.5 Sammanfattande slutsatser och diskussion om effekter av 
ökad cykeltrafik  
Vinsterna med att använda cykeln som färdmedel framför motoriserade fordon måste 
uppmärksammas mer på alla nivåer i samhället. Effekterna av ökat cyklande på bilens 
bekostnad är uppenbart fördelaktiga för den lilla människan så väl som naturen i stort.  
Det ekologiska systemet utsätts för mindre påfrestningar, mindre naturresurser tas i 
anspråk, folkhälsan förbättras, fler människor får tillgång till trafiksystemet, 
livskvaliteten ökar och de samhällsekonomiska vinsterna stiger samtidigt som den 
enskilda människans privatekonomi belastas mindre tillföljd av lägre reskostnader då 
andelen bilresor minskar och andelen cykelresor ökar. Allt som allt bör cykeltrafiken 
vara ett trafikslag som på allvar borde utmana den traditions- och statustyngda bilismen.  
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7 Cykelparkeringar 

Kan cykelparkeringar vara en del av lösningen för att få fler att cykla mer? Denna och 
fler frågeställningar kommer att undersökas och besvaras i följande kapitel.  
 
En cykel står i genomsnitt parkerad mer än 23 av dygnets 24 timmar (Vejdirektoratet 
2000). Detta konstaterande pekar i sin enkelhet på hur viktigt det är med välplanerade 
cykelparkeringsplatser där cykeln kan förvaras på ett tillfredställande sätt beträffande 
lokalisering, utformning och gestaltning.   

Definition 
Parkerade cyklar är ett frekvent inslag i gaturummet och stadsbilden. Vissa är parkerade 
på ytor uppenbart avsatta för just cykelparkering andra är parkerade mer informellt 
exempelvis fastkedjade i en lyktstolpe, lutandes mot en vägg eller olämpligt uppställda i 
närheten av en entré. Det är främst själva cykelstället som gör tydligt att platsen är 
avsatt för cykelparkering. Malmö stads definition av en cykelparkering är ”platsen där 
cykeln parkeras och som innehåller mark, cyklar och cykelställ” (Malmö stad 2001 a). 
Författaren tagit sig friheten att ge sin egen definition på en cykelparkering - En 
cykelparkering är en anläggning som i sin lokalisering, utformning och gestaltning 
signalerar att den avgränsade ytan är avsatt för att parkera sin cykel. Vidare 
resonemang om denna definition följs i kommande kapitel.  

Problematiken med cykelparkeringar 
Det kan uppstå problem då cykelparkeringar inte fungerar i cykeltrafiksystemet. 
Informellt parkerade cyklar, exempelvis cyklar parkerade på gångytor, oansvarsfullt 
uppställda utanför entréer eller cyklar fastkedjade i lyktstolpar, kan utgöra hinder för 
rörelsehindrade, synskadade och utryckningsfordon. Om informellt parkerade cyklar är 
tecken på cykelparkeringsanarki eller om det är tecken på att det behövs bättre 
planerade cykelparkeringsplatser är en frågeställning med ett tvetydigt svar. Ytterligare 
problem är då cykelparkeringsplatser runt attraktiva målpunkter är underdimensionerade 
sett till antalet cykelplatser vilket kan leda till att felparkerade cyklar förfular 
stadsbilden och försämrar framkomligheten för framförallt gående.  

Korttidsparkering 
Korttidsparkeringar ska främst tillgodose behovet för exempelvis shoppingkunder, 
restauranggäster och liknande besökare som parkerar sin cykel kortare tid än två 
timmar. Dessa parkeringsplatser ska med fördel ligga i nära anslutning till entréer och 
vara lokaliserade på framträdande platser med god orienterbarhet (Victoria Transport 
Policy Institute, 2005).  
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Långtidsparkering 
Dessa parkeringar ska främst attrahera och tillgodose parkeringsbehoven för pendlare, 
anställda, studenter, boende eller cyklister som har för avsikt att parkera under längre 
tidsperioder. Önskemål för långtidsparkering är mer inriktade på komfort och säkerhet 
genom väderskydd respektive god låsbarhet än närhet till målpunkt (Victoria Transport 
Policy Institute, 2005).   

7.1 Cykelparkeringars betydelse för cyklandet 
Efterforskning i befintlig litteratur har visat att utbudet av studier som pekar på vad 
cykelparkeringar enskilt har för inverkan på cyklandet är litet. Det finns en del 
kvalificerade uppskattningar gjorda av effekter av satsningar på cykelparkeringar samt 
ett par studier som visar på förändringar i cykeltrafikarbetet då det gjorts samlade 
åtgärder för cykeltrafiken inklusive åtgärder för cykelparkeringar. Det finns dock bara 
ett fåtal studier som påvisar vad åtgärder för cykelparkeringar direkt och enskilt har för 
inverkan på cyklandet. 
 
Nederländska studier visar på att risken för att få sin cykel stulen har stor betydelse för 
cyklandet. I Amsterdam påstod 25 % av de i studien intervjuade personerna att risken 
för cykelstöld var den viktigaste orsaken till att de inte ägde en cykel (CROW 1994). På 
frågan varför man inte cyklade svarade 28 % i en studie gjord av svenska 
Naturvårdsverket att de inte cyklade på grund av risken för cykelstölder 
(Naturvårdsverket 2005).  
 
Det förutsätts att man äger en cykel för att kunna bruka den men även risken för 
cykelstöld har inverkan på hur mycket man använder sin cykel när man väl äger en. I en 
nederländsk studie angav 56 % att de skulle cykla mer om det fanns säkra 
cykelparkeringsplatser med bättre låsbarhet nära deras målpunkter. Att det går att 
påverka cyklandet och cykeltrafikarbetet genom åtgärder för säkrare cykelparkeringar 
visar en studie gjord vid ett köpcentrum i Nederländska Leeuwarden. 21 % av de 
tillfrågade personerna som använde sig av de säkra cykelparkeringsplatserna hade inte 
cyklat innan dessa hade tillkommit. 25 % av de cyklister som innan brukade cykla till 
köpcentret cyklade nu mer på grund av de nya och säkra parkeringsplatserna (CROW 
1994). 
 
Då stöldrisken är hög sjunker intresset av att investera tid och pengar på cykelns skick. 
Det enda kravet som ställs på cykeln är att den är cykelduglig. Att cykeln har ordentliga 
bromsar och cykelljus och att cykelns allmänna skick är god anses mindre viktigt. 
Erbjuds det säkra cykelparkeringsplatser ökar villigheten att investera tid och pengar på 
sin cykel. Med fler cyklar i bra skick ökar framkomligheten, komforten och 
trafiksäkerheten för cyklisterna och tillsammans ökar detta cykelns anseende som 
färdmedel (CROW 1994).  
 
Studier från Nederländerna visar på att förbättrade cykelparkeringsmöjligheter vid 
kollektivtrafikstationer ökar cyklandet dit. Goda cykelmöjligheter till stationer ökar 
kollektivtrafikens upptagningsområde med en faktor 10 om man jämför 10-minuters 
gångturer med cykelturer. Vidare så har införandet av cykelparkeringsplatser vid 
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regionala busshållplatser ökat andelen anslutningsresor med cykel med 14 % (Nilsson 
2004).  
 
Lunds kommun har under åren 1999-2005 utfört såkallade ”Cykelledskampanjer” där de 
låtit slumpvis utvalda kommuninvånare gradera viktigheten och nöjdheten på en 
femgradig skala för olika faktorer i cykeltrafiksystemet, däribland cykelparkeringar. 
Även kommentarer angående cykelparkeringarna och vad som skulle önskas för att 
nöjdheten skulle öka har undersökts. Resultaten från 2005 års undersökning visar på att 
lundacyklisterna tyckte att cykelparkeringen var den sjätte viktigaste faktorn av åtta i 
cykeltrafiksystemet. Trafiksäkerhet, belysning, cykeltrafiksystem, beläggning och 
underhåll värderas högre och detaljutformning och vägvisning värderas lägre än själva 
cykelparkeringen (Lunds kommun 2006). Resultaten visar inte på vad cykelparkeringen 
har för inverkan på valet av att cykla eller inte utan visar på betydelsen av 
cykelparkeringen för redan aktiva cyklister. 

7.2 Utbud och efterfrågan av cykelparkeringar 
Studier från Southampton, England, visar med hjälp av videoinspelningar och intervjuer 
på hur cyklar tenderar att parkeras geografiskt i förhållande till målpunkter och entréer, 
varför de parkeras just där och hur lång tid cyklarna i genomsnitt parkeras vid olika 
målpunkter. Resultaten från Southamptons video- och intervjustudier samt Lund 
kommuns cykelkampanjsstudier kommer att belysas i detta kapitel. 

Tidsåtgång vid cykelparkering 
Intervjuer i samband videostudierna från Southampton avslöjar att hälften av dem som 
parkerar sin cykel vid fritids- eller inköpsresor parkerar sin cykel kortare tid än 30 min 
vid varje målpunkt (Taylor et al 1997).  

Tidsåtgång för cykelparkering under 
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Figur 5. Tidsåtgång för cykelparkering vid olika målpunkter (Taylor et al 1997). 
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 Det som går att skönja ur bild 5 ovan är att cyklar i genomsnitt parkeras längre tid i 
anslutning till skol- och undervisningsbyggnader. 40 % av cyklarna parkeras mer än 6 
timmar per tillfälle och hela 60 % parkeras mer än 2 timmar per tillfälle. I anslutning till 
övriga målpunkter parkeras i genomsnitt 70-80 % av cyklarna kortare tid än 2 timmar.  

Avstånd till målpunkt 
Tabell 2. Avstånd från målpunkt för cykelparkeringar (Taylor et al 1997). 
Syftet med resan Medianavstånd (m) 
Fritid 20 
Utbildning/skola 38 
Arbetspendling 40 
Affärsresa 50 
Inköp/shopping 125 
 
Med tanke på det resultat som redovisades i bild 5 för inköpsresor så är 
medianavståndet till målpunkt för inköpsresor i tabell 2 nämnvärt. Hälften av alla 
cykelparkeringar som utförs i samband med inköpsresor är för kortare än 30 min 
samtidigt som medianavståndet till målpunkten vid inköpsresor är 125 m och klart 
längst enligt uppdelningen i tabell 2. En förklaring till detta kan vara att personer som 
utför inköp och shopping parkerar sin cykel i närheten av ett stadscentrum eller 
shoppinggata och därifrån gående mellan olika affärer utför flera inköp (Taylor et al 
1997). En annan förklaring kan vara att inköp och shopping i regel görs på fritiden och 
stressnivån eller tidsvärderingen är något lägre i jämförelse med arbetspendling.  
 
Taylor et al hävdar att det är av större intresse att studera cyklar som inte är parkerade i 
avsedda cykelställ, exempelvis uppställda mot träd, lyktstolpar eller på annat informellt 
vis. Detta beteende ger en bättre bild av cyklisters preferenser och värdering av avstånd 
till olika målpunkter. Southampton-studierna visar att 75 % av de cyklister som parkerat 
sina cyklar kortare tid än två timmar på platser som ej är avsedda för cykelparkering 
parkerade maximalt 50 m från målpunkten. I jämförelse med de personer som parkerade 
i cykelställ kortare tid än två timmar var samma siffra 40 %. Det visar på hur viktigt det 
är med närbelägna korttidsparkeringar (Taylor et al 1997). Restiden att gå mellan 
cykelparkering och målpunkt värderas fem gånger högre än själva restiden på cykel, 
detta är även ett starkt argument för målpunktsnära cykelparkeringar (Ljungberg et al 
1987). Rekommendationer för planering av cykelparkeringar i shoppingområde eller 
stadscentrum är därför att sprida lokaliseringen istället för att samla alla 
cykelparkeringsplatser till få platser (Taylor et al 1997).  

Anledning till vald cykelparkering 
I samband med Southampton-studierna intervjuades även cyklister angående varför de 
parkerade sina cyklar på de valda platserna. De intervjuade gavs ett par olika 
svarsalternativ och de fick ange mer än en orsak. 
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Tabell 3. Anledning till vald cykelparkeringsplats (Taylor et al 1997). 
Anledning Svar (%) 
Närhet till målpunkt 86 
Stöldsäker 16 
Enda platsen ledig 9 
Fri plats erbjöds 7 
Platsen är 
välbekant/flitigt använd 6 

  
Enligt tabell 3 så är det just avståndet från cykelparkering till målpunkt som värderas 
högst. Sannolikheten att parkeringsplatser nyttjas sjunker då avståndet till målpunkt 
ökar.  
 
De intervjuade i Southampton-studien blev även tillfrågade om de skulle kunna tänka 
sig att parkera sin cykel längre än 2 timmar vid deras valda cykelparkeringsplats. 77 % 
av de tillfrågade som antingen arbets-/skolpendlade eller cyklade i övriga 
arbetsrelaterade ärenden var kritiska till att parkera längre tidsperioder medan samma 
siffra för de tillfrågade som var på inköps-/shopping- eller fritidsresor var 52 %. Detta 
pekar på att säkerheten mot stöld och vandalism även spelar en nyckelroll för 
utformningen och lokaliseringen av cykelparkeringsplatser. Personer som avser att 
parkera under längre tidsperioder tenderar att vara mer oroliga för cykelstölder eller för 
skadegörelse än de som parkerar för kortare tidsperioder (Taylor et al 1997).    

Önskade förbättringar vid cykelparkeringsplatser 
I Lunds kommuns undersökning av viktighet och nöjdhet beträffande olika faktorer i 
cykeltrafiksystemet så frågades vad som kunde förbättras vid cykelparkeringarna för att 
cyklisterna skulle bli mer nöjda. Tabell 4 visar resultatet ifrån 2005 års undersökning.  
 
Tabell 4. Faktorer som skulle göra cyklister mer nöjda (Lunds kommun 2006). 
Kommentar Antal Procent
Fler cykelställ 247 67 % 
Rensa upp i cykelställ 37 10 % 
Bredare cykelställ 28 8 % 
Låsbara cykelställ 22 6 % 
Parkeringsmöjligheterna är bra 14 4 % 
Väderskyddade cykelställ 11 3 % 
Bevakade cykelställ 10 3 % 
 
Resultaten i tabell 4 är starkt knutna till Lund som stad och är således av en lokal 
karaktär. Dock är dessa kommentarer av intresse för att fastställa vad cyklisten 
efterfrågar vid en cykelparkering. På en mer aggregerad nivå så är tillgången till 
cykelparkeringsplats ett stort önskemål, det är viktigt att det finns tillräckligt med 
cykelparkeringsmöjligheter när man anländer till en målpunkt på cykel. I denna studie 
placerar sig en skötselaspekt på andra plats. Var tionde kommentar innehåller 
önskningar om att herrelösa cyklar, trasiga cyklar och felparkerade cyklar bortforslas i 
högre utsträckning. På detaljnivå önskas tillräckligt breda cykelställ så att cykelstyre 
och cykelkorg inte förhindrar att fästa framhjulet i hjulhållaren samt att utrymme för att 
låsa fast cykeln ges. Låsbarheten är en faktor som kommenteras och efterönskas för att 
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nöjdheten ska ökas, även att cykelställen är väderskyddade och bevakning 
kommenterades men är av något lägre dignitet.  

7.3 Lokalisering 
Allmänt sett så bör cykelparkeringsplatser vara lokaliserade och belägna på väl upplysta 
platser där det finns naturlig folkrörelse. Dels för att platsen ska uppfattas som trygg, 
dels för att det skapar en naturlig social kontroll som motverkar skadegörelse och 
minskar stöldrisk (Calgary Planning & Transportation Policy, 2002). Viktigt är att 
lokaliseringen känns logisk och inte förhindrar fotgängares naturliga vägar eller upplevs 
som hinder för rörelsehindrade eller synskadade (Statens Vegvesen, 2002 & 
Vejdirektoratet 2000).   
 
Tabell 5. Olika rekommendationer beträffande avstånd från cykelparkeringsplats till entré/målpunkt. 
 Avstånd till entré/målpunkt (m) 
Källa Korttidsparkering Långtidsparkering 

Calgary Planning & 
Transportation Policy, Bicycle 

parking handbook (2002) 
15 - 

Department for transport,  
Storbritannien, Key elements 

of cycle parking provision 
20-30 - 

Malmö Stad, 
Cykelparkeringshandbok 

(2001 a) 
25 - 

Oregon Department of 
transportation, Bicycle and 

pedestrian plan (1998) 
15 - 

Statens Vegvesen, 
Sykkelhåndboka, Norge (2002) 25 - 

Taylor, S; Halliday, M, Cycle 
parking supply and demand, 

Transport Research 
Laboratory, England (1997) 

50 - 

Victoria Transport Policy 
Institute – TDM Encyclopedia, 

Bicycle parking (2005) 
15 225 

 
Det finns en rad olika rekommendationer beträffande avstånd från cykelparkeringsplats 
till entré eller målpunkt. Sammanfattningsvis kan det sägas att avståndet för 
korttidsparkeringar bör vara mellan 15-30 m och för långtidsparkering värderas och 
kompenseras det längre avståndet med säkrare och mer väderskyddade 
parkeringsmöjligheter. Dock bör cykelparkeringsplatser alltid ligga närmre än närmaste 
bilparkeringsplats (Oregon Department of Transportation 1995). 
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7.4 Parkeringsnormer och dimensioneringen av antalet 
cykelparkeringsplatser 
Olika typer av verksamheter genererar olika mängder cykeltrafik och behöver således 
differentierade parkeringsnormer2. Att förutse hur många cykelplatser som kan komma 
att behövas vid nybyggnation eller ombyggnation som förändrar efterfrågan på 
cykelparkeringsplatser kan göras på mer eller mindre sofistikerade tillvägagångssätt. 
Felparkerade cyklar till följd av för få cykelparkeringsplatser leder dock inte till lika 
stora problem som följderna av felparkerade bilar. Dock innebär felparkerade cyklar ett 
stort hinder för synskadade eller funktionshindrade vilket är ett av de starkaste 
argumenten för att parkera rätt.  
 
Att i efterhand justera antalet cykelparkeringsplatser är relativt sett enklare och billigare 
än för bilparkeringsplatser. Ett sätt att få en uppfattning av efterfrågan och behovet av 
cykelparkeringsplatser för befintliga verksamheter är helt enkelt att räkna samtliga 
cyklar som ej är parkerade eller får plats i avsedda cykelställ. Viktigt att påpeka är att 
detta dock bara tar hänsyn till dem som i stunden redan gjort valet att cykla och inte 
potentiella nya cyklister. Det rekommenderas att på planeringsstadiet avsätta reservytor 
för att möta framtida ökade behov av cykelparkeringsplatser. 
 
För att underlätta planeringen av cykelparkeringsplatser så har olika organisationer 
arbetat fram rekommendationer och riktlinjer beträffande parkeringsnormer för antalet 
cykelparkeringar vid olika verksamheter. Jämförelser har gjorts mellan sex olika 
handböcker/rekommendationssammanställningar för parkeringsnormer från olika delar 
av världen. Linköpings kommun (2003) Riktlinjer för anordnande av cykelparkering 
och Malmö Stad (2001 a) Cykelparkeringshandbok för Malmö representerar Sverige 
och dessa har jämförts med parkeringsnormer från Vejdirektoratet (2000) Idékatalog for 
cykeltrafik – Cykelparkering från Danmark, Statens Vejsesen (2002) Sykkelhåndboka – 
Utformning av sykkelanlegg från Norge, CROW (1994) Sign up for the bike – design 
manual for a cycle-friendly infrastructure från Nederländerna och Victoria Transport 
Policy Institute (2005) Bicycle parking från Kanada. En sammanställning över 
parkeringsnormer kan ses i bilaga 1. I detta kapitels tabeller kommer förkortningen cpl 
användas som substitut för cykelparkeringsplatser.    

Bostäder 
Linköpings kommun och Danmarks Vejdirektorat föreslår ett visst antal 
cykelparkeringsplatser sett till antalet boende medan Malmös kommun och V.T.P.I. 
rekommenderar ett genomsnittsvärde per hushåll eller bostad vilket gör jämförelserna 
svåra. Malmö kommun skiljer på bostäder och studentbostäder, där det föreslås fler 
cykelparkeringsplatser i anslutning till vanliga bostäder än till studentbostäder. Antalet 
cykelparkeringsplatser enligt V.T.P.Is parkeringsnormerna är något färre men de 
föreslås vara av bättre standard med väderskydd och av säkrare typ.  
 
 
 

                                                 
2 Parkeringsnorm = Ett mått på hur många parkeringsplatser, och i detta fall cykelparkeringsplatser, som 
avses till exempel per bostad, anställd, boende, student eller butiksyta. 
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Tabell 6. Parkeringsnormer för bostäder. 

Linköping Malmö Norges Vejvesen V.T.P.I 

1 cpl/boende vid entré 2,5 cpl/bostad 1-3 cpl/boende 1 cpl/bostad 
långtidsparkering 

1 cpl/bostad i förråd 2,0 cpl/studentbostad  6 cpl extra utanför 
varje entré 

0,1 cpl/boende för 
besökare vid entré    

Arbetsplatser 
Norges Vejvesen är de enda i jämförelse som har satt upp ett rekommenderat 
minimumkrav för antalet cykelparkeringsplatser vid kontorsverksamheter. V.T.P.Is 
rekommendationer är färre till antalet för både kontors- och industriverksamhet i 
jämförelse med övriga verksamheter. 
 
Tabell 7. Parkeringsnormer för arbetsplatser. 

Linköping Malmö CROW Danmarks 
Vejdirektoratet 

Norges 
Vejvesen V.T.P.I 

Kontor: 13 
cpl/1000 m² 

BTA3 

Kontor: 18 
cpl/1000 

m² 

Affärs-
verksamhet, 
läge A: 6,7 
cpl/000 m² 

BTA 

Kontor: 10-40 
cpl/1000 m² 

Kontor: min. 40 
cpl/1000 m² 

Kontor: 1-5000 m² 
BTA: 4 cpl/1000 m² 

BTA. >5000 m² BTA: 
2 cpl/1000 m² BTA. 

50 % 
korttidsparkeringar, 

50 % 
långtidsparkeringar. 

Industri: 6 
cpl/1000 m² 

BTA 

Industri: 6 
cpl/1000 

m² 

Affärs-
verksamhet, 
läge B: 2,2 
cpl/1000 m² 

BTA 

 

Annan 
verksamhet: 

0,3-0,5 
cpl/anställd 

Industri: 1 cpl/950 
m² BTA. 20 % 

korttidsparkeringar, 
80 % 

långtidsparkeringar. 

Skolor 
Parkeringsnormerna för högre utbildning är mer gentila än för lägre årskurser, se tabell 
8. Enligt V.T.P.I. behövs det färre cykelparkeringsplatser per anställd än per elev, det 
görs även en skillnad för fördelningen av korttids- och långtidsparkeringar för elever 
och anställda, där de anställda anses ha större behov av långtidsparkeringar.  
 
Tabell 8. Parkeringsnormer för skolor. 

Malmö Danmarks 
Vejdirektoratet 

Norges 
Vejvesen V.T.P.I  

Grundskolor: 0,3-
0,7 cpl/elev 

0,3-0,8 
cpl/elev 0,7 cpl/elev 

Grundskola: 0,1-
0,125 /elev. 0,1 

per anställd 

Korttidsparkering: 100 % 
av cpl för elever, 90 % av 

cpl för anställda 

                                                 
3 BTA = Bruttoarea, summan av utvändiga areor för alla våningsplan 
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Gymnasium och 
högre utbildning: 
0,6-0,8 cpl/elev 

   Långtidsparkering: 10 % 
av cpl för anställda 

   

Högskola/universi
tet: 0,2 cpl/elev. 

0,1 cpl per 
anställd 

Korttidsparkering: 90 % 
av cpl för studenter 
respektive anställda 

    
Långtidsparkering: 10 % 

av cpl för studenter 
respektive anställda 

Kommersiella verksamheter 
De svenska riktlinjerna är något lägre sett till antalet cykelparkeringsplatser i anslutning 
till handelsetableringar. Danska Vejdirektoratet men framförallt nederländska CROW 
rekommenderar i jämförelse betydligt fler cykelparkeringsplatser. CROW har 
differentierade riktlinjer för handeletableringar, skillnaden ligger i om 
upptagningsområdet är lokalt eller regionalt och om sysselsättningsandelen4 är 80 eller 
100 % i upptagningsområdet. Då sysselsättningsandelen är 80 % föreslås ett högre antal 
cykelparkeringsplatser. Kanadensiska V.T.P.I anger lägst behov av 
cykelparkeringsplatser vid handeletableringar, dock skiljer de på behovet av korttids- 
respektive långtidsparkeringar.  
 
Tabell 9. Parkeringsnormer för kommersiella verksamheter. 

Linköping Malmö CROW Danmarks 
Vejdirektoratet V.T.P.I 

Handel: 22 
cpl/1000 
m² BTA 

Handel: 
30 

cpl/1000 
m² 

Köpcentrum, lokalt 
upptagningsområde: 
70/90 cpl/1000 m² 

butiksyta 

Köpcentrum 
och 

handelsgator: 
40-80 cpl/1000 
m² butiks- och 

lageryta 

Återförsäljare av varor och 
tjänster: 1-5000 m² BTA: 4 
cpl/1000 m² BTA. >5000 m² 
BTA: 2 cpl/1000 m² BTA. 50 
% korttidsparkeringar, 50 % 

långtidsparkeringar. 

  

Köpcentrum, regionalt 
upptagningsområde: 
50/60 cpl/1000 m² 

butiksyta 

 

Köpcentrum: 1-5000 m² BTA: 
4 cpl/1000 m² BTA. >5000 

m² BTA: 2 cpl/1000 m² BTA. 
70 % korttidsparkeringar, 30 

% långtidsparkeringar. 

  

Köpcentrum, regionalt 
eller större 

upptagningsområde: 
40/50 cpl/1000 m² 

butiksyta 

  

 
 
 
 
                                                 
4 Sysselsättningsandel = är kvoten mellan antalet sysselsatta och det totala antalet 
personer i arbetsför ålder (där medräknat personer i arbetsmarknadsåtgärder, 
sjukskrivningar etc.). 
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Sjukhus och vårdinstitutioner 
De svenska och danska rekommendationerna är snarlika medan de kanadensiska mäter 
efter andra mått vilket gör jämförelser för sjukhus svåra. Kanadensiska V.T.P.I  gör 
rekommendationer beträffande om cykelparkeringarna bör vara av korttidsparkerings- 
eller långtidsparkeringskaraktär. 
 
Tabell 10. Parkeringsnormer för vårdinstitutioner. 

Malmö Danmark 
Vejdirektorat V.T.P.I 

Vårdinstitutioner: 
0,1-0,5 cpl/sängplats 

Sjukhus: 0,2-0,5 
cpl/sängplats 

Sjukhus: 2 cpl/1000 m². 25 % korttidsparkeringar, 75 
% långtidsparkeringar 

  
Gruppboende, servicehem, vårdhem: 1/15 cpl per 

sängplats. 25 % korttidsparkeringar. 75 % 
långtidsparkeringar. 

  Kriminalvårdsanstalt: 1 cpl/intagen. 30 % 
korttidsparkeringar, 70 % långtidsparkeringar. 

Fritid och rekreation 
Malmö kommuns rekommendationer ligger i linje med danska Vejdirektoratets 
beträffande idrotts-, nöjesanläggningar, biografer, rekreationsplatser och liknande 
inrättningar med besökare/åskådare. V.T.P.I har ett ojämförligt mått men har 
specificerat rekommendationerna med avseende på korttids- eller 
långtidsparkeringsplatser.  
 
Tabell 11. Parkeringsnormer för fritid och rekreation. 

Malmö Danmark 
Vejdirektorat V.T.P.I 

Idrottsanläggningar 
och rekreation: 0,2-0,4 

cpl/åskådare eller 
besökare 

Idrottsanläggningar, 
biografer, teatrar: 

0,2-0,4 cpl/åskådare 

Idrottsanläggningar, badhus eller liknande facillitet 
med åskådare/besökare: 10 cpl/1000 m². 80 % 
korttidsparkeringar, 20 % långtidsparkeringar. 

Nöjesanläggningar: 
0,2-0,35 

cpl/åskådarplats 

Parker, stränder, 
nöjesparker: 0,1-0,35 

cpl/besökare 

Kommunhus, samhällscentrum: 12,5 cpl/1000 m² 
BTA. 80 % korttidsparkeringar, 20 % 

långtidsparkeringar. 

  Gym, spa: 12,5 cpl/1000 m². 80 % 
korttidsparkeringar, 20 % långtidsparkeringar. 

  Bowlinghall, curlingrink: 1 cpl/bana. 80 % 
korttidsparkeringar, 20 % långtidsparkeringar. 

7.5 Utformning 
Utformningen av en cykelparkeringsanläggning ska vara av sådan karaktär att den är 
iögonfallande utan att dominera eller förfula stadsbilden (Statens Vejsesen 2002). Andra 
aspekter som bör tas i hänseende är att cykelparkeringsplatsen bör vara utformad så att 
den upplevs som överskådlig och trygg. Trafiksäkerheten för cyklister som cyklar till 
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och från parkeringsplatsen är betydande för hur väl parkeringsplatsen faktiskt fungerar i 
transportsystemet (Vejdirektoratet 2000).  
 
Det är av stor vikt att cykelparkeringen är tydlig och lättbegriplig samt att 
anordningarna är enkla att använda och att det går snabbt att parkera sin cykel. 
Cyklisten har alltid valmöjligheten att ställa sin cykel sidan om avsedd parkeringsyta. 
Andra aspekter som är betydelsefulla är att cykelparkeringen inte stör ledstråket för 
synskadade. Framkomligheten runt cykelparkeringsplatser är inte enbart av betydelse 
för cyklisterna utan även för fotgängare och funktionshindrade (Holmberg et al 1996). 

Markparkering 
Markparkering är den vanligaste formen av cykelparkeringar och återfinns mest 
frekvent runt om i stadsrummet. Själva cykelstället kan vara av olika typer, allt från 
enklaste hjulhållande ställ till ramlåsbara cykelställ med väderskydd. Parkeringsytan 
ligger oftast i nivå med omkringliggande markyta som exempelvis består av gång- och 
cykelvägar. Planteringar, staket, kantstenar eller stödmurar fungerar avgränsande och 
signalerar att ytan inom denna avgränsning är avsedd för cykelparkering.   

Cykelboxar 
För verksamheter som attraherar pendlare som är i behov av cykelparkeringsplats under 
längre tidsperioder är individuella låsbara cykelboxar ett alternativ. Det finns idag 
många olika typer av cykelboxar och med olika betalningssystem, allt ifrån boxar som 
hyrs på dagsbasis med myntbetalning till 
boxar som hyrs under längre perioder med 
personlig nyckel (Statens Vejvesen 2002). 
 
Fördelarna med cykelboxar är att de ger gott 
väder- och stöldskydd samtidigt som 
extrautrustning i form av till exempelvis 
cykelhjälm, regnkläder och cykelpump kan 
förvaras i boxen (Banverket 2007). 
Nackdelarna är att de tar upp dubbelt så 
mycket yta och är betydligt dyrare i 
inköpspris än traditionella cykelställ 
(CROW 1994). I en intervjustudie i 
Southampton angav 70 % att de skulle vara 
intresserade av att använda cykelboxar, 
hälften av dessa skulle även tänka sig att 
betala en avgift. Besvärlighet och kostnad 
var de argument som nämndes som 
nackdelar (Taylor et al 1997).  
 
Cykelboxar bör vara placerade så att det minst är 2 m mellan boxens öppning och 
närmaste fasta hinder, detta för att cykeln med lätthet ska kunna manövreras in och ut 
från boxen. Samma avstånd rekommenderas då två boxar är riktade mot varandra. För 
att förhindra stöld så förespråkas det att boxen är fäst i marken med hjälp av exempelvis 
bultar eller annan fästanordning (Calgary Planning & Transportation Policy 2002).  

Bild 6. Exempel på cykelbox (Victoria Transport 
Policy Institute 2005). 
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Parkeringshus 
Parkeringshus eller parkeringsgarage är till för att attraherar cyklister som är i behov att 
parkera sina cyklar under längre tidsperioder, exempelvis för heldags- eller 
nattparkering. Pendlare är en cyklistgrupp som värderar väderskydd och säkerhet mot 
stöld mer än närhet till målpunkt och är beredd att betala för tjänsten. Avståndet är 
fortfarande en väsentlig parameter och parkeringshusen bör inte vara belägna mer än 
250 m från dess målpunkt (Malmö stad 2001 b). 
 

 
Bild 7. Exempel cykelparkeringshus vid Nørrebro station i Köpenhamn.  
 

 
Bild 8. Exempel cykelparkeringshus vid Nørrebro station i Köpenhamn. 
 
Bevakningen kan ske genom vakter, personal eller videoövervakning. Säkerheten 
säkerställs då det endast är cykelägarna och behörig personal som har tillträde till 
parkeringshuset via passagesystem med hjälp av nyckel, magnetkort, sifferkod eller 
genom personidentifiering hos vakt. Att parkeringsutrymmena är upplysta eller har 
ljusinsläpp ökar både säkerheten och tryggheten hos cyklisterna (Malmö stad 2001 b). 
Enligt norsk litteratur så är det nödvändigt med minst 2000 cyklar för att det ska bli 
samhällsekonomiskt lönsamt att bygga och etablera ett övervakat parkeringshus i 
kombination med cykelservice (Statens 
Vejvesen 2002).  
 
Cykelgarage kan ha olika utformningar och 
vara i flera plan, inhysta i källare eller bestå av 
inhägnade områden med låsbar grind. 
Cykelparkeringsskyltar bör fånga cyklisternas 
uppmärksamhet och underlätta lokaliseringen 
av parkeringshusen (Malmö stad 2001 b).   

Bild 9. Inomhusgarage i Köpenhamns Rådhus.
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Bild 11. Exempel parkeringsgarage under jord vid Metrostationen Örestad i Köpenhamn. I 
parkeringsgaraget finns det inhägnad förvaring där det krävs nyckel för att komma in.   

 
Bild 10. Cykelparkeringshus i flera plan (fotografier tagna av Sari Wallberg). 
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Vid Centralstationen i Lund sköter det kommunalägda företaget Lundahoj driften och 
övervakningen av två cykelgarage. Norr om stationshuset i ett gammalt magasin finns 
ett av cykelgaragen som i två plan inhyser 460 stycken väderskyddade, övervakade och 
avgiftsbelagda cykelparkeringar. Lokalerna är ljusa och ligger i nära anslutning till 
perrongerna (Malmö stad 2001 b). Det andra cykelgaraget ligger underjordiskt vid 
Västra Stationstorget och har plats för 220 stycken cyklar. Övrig service som erbjuds i 
anslutning till dessa cykelgarage är cykelhjälmsförvaring, däckpump, toalett, 
dricksvatten, cykelkartor och verktygsutlåning vid akuta behov (Lunds kommun 2007). 
Utöver övervakningen av cyklar vid cykelgaragen samt cykelparkeringsplatserna runt 
om stationsområdet ansvarar personalen från Lundahoj även för bortforslandet av 
felparkerade cyklar (Malmö stad 2001 b). Kostnaden för att parkera sin cykel i 
cykelgaraget är 5 kr per dag, 20 kr per vecka och 50 kr per månad (Lunds kommun 
2007).  
 

Bild 12. Övervakad cykelkällare vid Christianshavn Metrostation 
i Köpenhamn. 
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Bild 13. Cykelgarage vid Centralstationen i Lund. 
 
I bland annat i Österrike, Nederländerna och Danmark 
har försök gjorts med automatiska parkeringshus. 
Helautomatiska och mekaniska parkeringshus är säkrast 
då ingen annan än ägaren har tillgång till cykeln. 
Nackdelarna är att de är dyra, komplicerade och att de 
oftast är standardiserade och måttanpassade vilket kan 
innebära svårigheter för cyklar med till exempel extra 
däckbredd att passa in. Det finns även risk för att 
cykeln repas då hanteringen av cykeln sker maskinellt 
(Malmö stad 2001 b).  

 
Bild 15. Sektionsbild över helautomatiskt parkeringshus i flera 
våningar där cykeln hängs upp i framhjulet. Denna variant är 
mer yteffektiv än alternativ där cykeln förvaras stående 
(Malmö stad 2001 b). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bild 14. Sektionsbild över helautomatiskt 
parkeringshus i flera våningar där cykeln förvaras 
stående, in- och utmatning styrs av ett datoriserat 
system där ett magnetkort används som nyckel 
(Malmö stad 2001 b, sida 7). 

Bild 16. Roterande helautomatiskt 
cykelparkeringshus i två plan, 
liknande finns i bruk i Innsbruk i 
Österrike (Malmö stad 2001 b, sida 8). 
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Bild 19. Exempel på delautomatisk 
cykelförvaring från Centralstationen i Malmö.  

 
Vid rådhuset i centrala Odense, Danmark, har det byggts ett helautomatiskt 
parkeringshus för 20 stycken cyklar. Systemet fungerar som så att cyklisten betalar en 
avgift i en automat vid parkeringshuset och erhåller en biljett varefter en cell öppnas där 
cykel och bagage får plats. Överskrids tiden betalas denna extra kostnad då cyklisten 
hämtar ut sin cykel. En SMS-tjänst kan användas för att på förhand kontrollera om det 
finns någon parkeringsplats ledig i parkeringshuset (Odense Cykelby 2004). 
 

 
Bild 17. Automatiskt parkeringshus i Odense, Danmark (Odense Cykelby 2004). 
 
Vid centralstationerna i Malmö och Lund 
samt bland annat vid Huvudbangården och 
Nørrebro station i Köpenhamn finns så 
kallade delautomatiska cykelförvaringar i 
två plan. I det undre planet parkeras cykeln 
som vanligt och det övre planet nås på så 
sätt att en skena dras ut och ner, cykeln 
rullas på och med hjälp av hävstången lyfts 
cykeln upp en nivå, se bild 18-20. 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 18. Exempel 
på delautomatisk 
cykelförvaring vid 
Nørrebro station i 
Köpenhamn. Undre 
planet är nedsänkt i 
förhållande till 
markplan. 

Bild 20. Skiss på delautomatisk 
cykelförvaring i två plan (Malmö 
stad 2001 b, sida 9). 
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Olika typer av cykelställ 
Definitionen av ett cykelställ är ”konstruktionen i vilken cykeln parkeras”. Cykelhållare 
är själva ’konstruktionen som stödjer cykeln i cykelstället’ (Malmö stad 2001 a). Syftet 
med cykelstället är främst att det ska stödja cykeln men andra aspekter som att skydda 
cykeln mot väder, vind och stöld är önskvärda.  

Hjulhållande cykelställ 
Hjulhållande cykelställ finns i en rad olika varianter, den vanligaste typen i Sverige är 
av en varmförsinkad stålkonstruktion där framhjulet på cykeln fixeras, se bild 21. 
Fördelarna är att dessa är lätta att känna igen, enkla att använda och relativt billiga att 
producera och anlägga. En annan fördel är att då dessa är välplanerade skapar de ett 
ordnat intryck där cyklarna står rakt upp i tydliga rader till skillnad från exempelvis 
vissa ramlåsbara cykelställ där cykeln inte har samma stöd i sidled (Banverket 2007).  
 

 
Bild 21. Exempel på vanligt förekommande varmförzinkade hjulhållande cykelställ, Västra hamnen 
Malmö respektive vid studenthemmet Parentesen i Lund. 
 
Allmänt sett så är nackdelarna med hjulhållande cykelställ att olika typer av däck passar 
olika bra i konstruktionen, smala däck kan vara för smala och lite grövre är däck är 
svåra att passa in. Detta kan innebära att en sidledskraft i form av kraftig vind eller 
knuff av människa kan göra så att framhjulet på cykeln blir skevt. Den vanligaste 
varianten av varmförsinkade hjulhållande ställ är klena till konstruktionen och både 
ramen och bågarna kan med lätthet böjas och deformeras (Vägverket 2004 c). 
Säkerheten mot stöld är 
även den bristande då 
det är svårt att med ett 
cykellås låsa fast cykeln 
i anordningen på ett 
tillfredställande sätt. 
Dock finns det 
hjulhållande cykelställ 
som är mer kraftigare 
samtidigt som de är 
konstruerade att passa 
till olika däcktjocklekar, 
se bild 22 (Banverket 
2007).  
 

 
Bild 22. Exempel på robusta hjulhållande cykelställ i anslutning till 
bostadsområde på Holmen i Köpenhamn. 



Cykelparkeringsplatser och deras betydelse för cyklandet –  
Rekommendationer för planering av cykelparkeringsplatser 

Peter Håkansson 

 42 
 

För att ge tillräckligt stöd till cykeln bör hjulhållaren utformas så att stödet går över 
cykelhjulets centrum (Statens Vejvesen 2002). Cykelhållarna går att montera både 
vinkelrätt och vinklat för att passa in vid begränsade ytor. De går även med fördel att 
montera på fasader och husväggar. För ökad standard går hjulhållande cykelställ att 
kombinera med väderskydd.  
 

 
Bild 23. Exempel på hjulhållande cykelställ. Från vänster, Christianshavn Köpenhamn och mittersta och 
högra bilden från Västra hamnen Malmö. 

Ramlåsbara cykelställ 
Ramlåsbara cykelställ är mer stöldsäkra än den mer traditionella hjulhållande varianten. 
Vanligtvis bygger denna typ av konstruktioner på metallrör och –bågar med diameter 
30-80 mm. Tanken är att cykeln ska lutas mot cykelstället och med hjälp av ett bygellås 
eller ett U-format blocklås kan cykeln låsas fast på ett säkert sätt (Banverket 2007). Bild 
24 visar på några olika typer av ramlåsbara cykelställ. 
 

  
Bild 24. Exempel på ramlåsbara cykelställ i Barcelona.  
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Fördelarna med ramlåsbara cykelställ är främst att de är stöldsäkra men det finns även 
en större frihet i själva designen av cykelstället vilket kan utnyttjas för att utforma ett 
estetiskt tilltalande cykelställ som kan förhöja upplevelsen av en utemiljö (Vägverket 
2004 c). En nackdel är att då cykeln ej är fäst i en hjulhållare kan cykeln glida ner vilket 
kan ge ett rörigt intryck och repskada cykeln. Det kan även finnas en viss osäkerhet om 
hur cykelstället avser att användas vilket även det kan leda till oordning. 

 
Bild 25. Principskiss över ramlåsbart cykelställ.        Bild 26. Exempel mått för ramlåsbara cykelställ.
  
 

 
Bild 27. Exempel på ramlåsbara cykelställ, brett.               Bild 28. Exempel på ramlåsbart cykelställ, ögla.  
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Bild 29. Exempel på ramlåsbara cykelhållare. Från vänster, Kungliga Biblioteket i Köpenhamn, Gustav 
Adolfs Torg i Malmö och Operan i Köpenhamn. 

 

 

 

Kombination av hjulhållande och ramlåsbara 
cykelställ 
Fördelarna från hjulhållande och ramlåsbara cykelställ 
kan kombineras till ett cykelställ som uppfyller både 
skydd mot cykelstölder, är enkla att använda och bidrar 
till ordnade cykelparkeringar, bild 30-31 visar exempel 
på sådana utformningar.  
 
 
 
 
 

 
Bild 31. Exempel på kombinerad ramlåsbart och hjulhållande cykelställ där cyklar kan parkeras omlott 
från båda sidor, även plats för cykelkorg. Lärarhögskolan, Nordenskiöldsgatan Malmö.  

Bild 30. Hjulhållande cykelställ med 
möjlighet att låsa fast ram. 
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Alternativa cykelställ och –hållare 
Det finns en del cykelställ eller cykelhållare med en mer alternativ utformning. Bild 32 
visar på en sådan konstruktion där cykeln fästs i sadelstolpen och där det finns ett 
väderskydd som enbart skyddar sadeln. Ramen går att låsa fast men det kan finnas viss 
tveksamhet hur konstruktionen är ämnad att användas.  
 

 
Bild 32. Exempel på ramlåsbart cykelställ med fäste för sadelstolpe, väderskydd över sadeln. 
Kompanigatan, Malmö till vänster och i mitten respektive Skeppsbron till höger. 
 

 
Bild 33. Exempel på ramlåsbart cykelställ i Liverpool (fotografi tagna av Sari Wallberg). 

Låsbarhet 
Cykelställ bör utformas så att ram och bak- eller framhjul kan låsas fast i stativet 
(Statens Vejvesen 2002). Ramlåsbara cykelställ ger traditionellt sett bättre skydd mot 
cykelstölder än hjulhållande cykelställ (Banverket 2007).  
 
16 % av cyklisterna från en studie i Southampton svarade att det var på grund av 
stöldsäkerheten de hade valt en viss parkeringsplats. Detta pekar på vikten av att erbjuda 
parkeringslösningar där stöldsäkerheten är hög (Taylor et al 1997). 6 % av 
kommentarerna från kommuninvånarna i Lunds Kommuns cykelledskampanj från 2005 
innehöll önskemål om större andel låsbara cykelställ (Lunds kommun 2006).  
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Väderskydd  
Då cykeln utsätts för ihållande exponering av nederbörd i form av regn eller snö så kan 
dess metalldelar rosta och solens ultravioletta strålar kan förstöra cykelns mjuka sadel 
och dess gummidäck. Syftet med väderskydd är först och främst att de ska skydda 
cykeln men även skydda cyklisterna då de parkerar och låser sin cykel. Befintliga skydd 
i form av t.ex. överbyggnader vid hus är en kostnadseffektiv lösning, dock bör inte 
väderskyddet vara för högt så att snö eller regn kan blåsas in från sidan (Victoria 
Transport Policy Institute 2005). Övriga aspekter då det gäller väderskydd är att taket 
och/eller väggar bör vara av genomsiktligt material, detta för att förhindra att 
cykelparkeringsplatsen känns instängd vilket annars ökar otryggheten och risken för 
stöld. Belysning och val av markbeläggning är andra parametrar att arbeta med för att 
cykelparkeringsplatsen ska kännas öppen, ljus och inbjudande. Materialval på tak och 
väggar bör väljas så att de är lätta att underhålla och kan spolas rena. Vinterunderhåll i 
anslutning till cykelparkeringar med väderskydd underlättas då det inte behövs snöröjas 
runt cykelställen som skyddas under tak (Banverket 2007).   

Dimensionering 
Då det finns olika typer av cyklar med olika dimensioner är det viktigt att ta detta i 
hänseende vid planeringen av cykelparkeringsplatser. Måtten för en standardcykel och 
cyklist kan ses i bild 34. Ett intressant faktum är att det går 10 cykelparkeringsplatser på 
varje bilparkeringsplats (Hultgren 2002). 
 

 
Bild 34. Standardmått för cyklar (Neufert 2002). 
 
För att man med lätthet ska kunna manövrera sin cykel till och från cykelstället 
samtidigt som cykelparkeringsplatsen bör vara yteffektiv kan följande mått i tabell 12 
och bild 35-40 användas som rekommendationer.  
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Bild 37. Vinkelräta ramlåsbara cykelställ - 
enkelrad (Calgary Planning & Transportation 
Policy 2002, sida 13). 

Bild 38. Vinkelräta ramlåsbara cykelställ – 
flera rader (Calgary Planning & 
Transportation Policy 2002, sida 13). 

 
Bild 35. Rekommenderade mått för 
cykelparkeringar (Malmö stad 2001 a, sida 

 
Bild 36. Rekommenderade mått för 
vinklade cykelparkeringar (Malmö 
stad 2001 a, sida 9). 

Tabell 12. Rekommenderade mått för raka och vinklade 
cykelparkeringar (Malmö stad 2001 a, sida 9). 
Antal 
cyklar 

Rakt cykelställ 
Längd/m 

Vinklat cykelställ 
Längd/m 

3 2 3,2 
4 2,7 3,9 
5 3,4 4,6 
6 4,1 5,3 
7 4,8 6,0 
8 5,5 6,7 
9 6,2 7,4 
10 6,9 8,1 
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Beträffande fackindelning, det vill säga centrumavståndet mellan hjulhållarna i ett 
cykelställ, finns det olika rekommendationer med olika motiveringar. Malmö Stad 
använder sig exempelvis konsekvent av ett centrumavstånd på 700 mm medan Lunds 
kommun praktiserar en fackindelning på 500 mm (Jönsson 2007-04-17, Edman 2007-
04-17). Statens Vejvesen i Norge anser att det minst behövs 600 mm mellan varje 
hjulhållare men rekommenderar 700 mm (Statens Vejvesen 2002). Problemet ligger i att 
då fackindelningen är för smal kan det bli svårt att leda in cykeln i hjulhållaren för att 
styret kan komma att förhindras av andra styren, att komma till och låsa fast sin cykel 
kan även försvåras med smal fackindelning. För att undgå att cyklarnas styre krockar så 
kan varannan hjulhållare i kombination med en skena vara lägre och varannan 
hjulhållare i kombination med en skena vara högre. På detta vis kan fackindelningen 
behållas samtidigt som möjligheten att använda cykelstället förbättras. Är 
fackindelningen för bred så kan det förekomma dubbelparkerade cyklar mellan två 
korrekt parkerade cyklar vilket skapar oordning och oreda för dem som parkerar i 
hjulhållarna. Bredare fackindelning bidrar även till att det krävs större yta för 
cykelparkeringsplatsen och därmed ökar medelavståndet från cykelparkeringsplatser till 
närmaste målpunkt.   

7.6 Gestaltning och estetik 

Gestaltning och estetik 
För människor som rör sig relativt sakta i sin omgivning, exempelvis cyklister och 
fotgängare, är detaljer i gaturummet och stadsbilden av stor estetisk betydelse. Alla 
anordningar i gaturummet bildar mönster, linjer och riktlinjer vilket påverkar en plats 
helhetsintryck. Gestaltningen av gaturummet bör formgivas omsorgsfullt så att inga 
missförstånd uppstår i exempelvis orienterbarhet vid ledstråk för synskadade. 
Likformighet i placeringen av gaturumsmöbler och anordningar som exempelvis 
cykelställ är ett effektivt sätt att skapa ett ordnat och orienterbart gaturum (Vägverket 
2004 e).  

 

Bild 39. Vinkelräta och parallella ramlåsbara 
cykelställ (Calgary Planning & Transportation 
Policy 2002, sida 14). 

Bild 40. Låsbara cykelboxar 
(Malmö stad 2001 b, sida 10). 
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Det är viktigt att utformningen av cykelparkeringsplatser och deras cykelställ formges 
så att de är vackra, attraktiva, lättanvända och funktionella. De ska passa in och helst 
försköna miljön men inte dominera i sin omgivning. Material bör användas så att dess 
positiva egenskaper är beständiga över åren. En viktig aspekt är att 
cykelparkeringsplatsen och cykelställen utformas så att de är attraktiva och vackra även 
då det inte finns parkerade cyklar i cykelställen (Vejdirektoratet 2000).   

Belysning 
Belysning kan användas både för att ge 
en cykelparkeringsplats karaktär men 
även för att höja trygghetskänslan under 
dygnets mörka timmar eller finnas till 
hands av rent funktionella aspekter. Bra 
belysning vid cykelparkeringsplatser kan 
öka tryggheten samt förhindra våld och 
vandalisering. Viktigt att tänka på är att 
cykelparkeringsgarage utrustas med god 
belysning dygnet runt så att de upplevs 
som trygga och inte förhindrar att de 
används, se bild 41 för exempel. Det är 
viktigt att välja sådan placering och 
belysningsarmatur så att ljuset inte 
slukas av växtlighet eller mörka markbeläggningar (Listerborn 2000).  

Markbeläggning 
En fundamental egenskap för en cykelparkeringsplats är att markbeläggningen är jämn, 
har god friktion, litet rullmotstånd och är lättframkomligt. Valet av markbeläggning bör 
även vara så att snöröjning underlättas och 
den är beständigt för att undvika slitage. 
Därmed är hårdgjorda ytor bestående av 
exempelvis asfalt, betongplattor, 
marktegel, betong eller marksten att 
föredra (Banverket 2007). Varning i 
markytan bör finnas så att synskadade inte 
leds in i parkerade cykel eller cykelställ 
(Vägverket 2004 e). 

Avgränsning 
Avgränsningens främsta syfte är att 
visuellt skilja på den yta som är avsedd för 
cykelparkering och omgivande ytor så som 
gångbanor eller cykelbanor. Murar staket 
eller växter kan beroende på utformning 
fullgöra syftet med visuell avskiljning. 
Vissa typer av avgränsningselement 
möjliggör fastlåsning av cykeln, detta bör 
beaktas då lite av syftet med 

Bild 41. Exempel på belysning av 
cykelparkeringsgarage, Christianshavn Metrostation 
Köpenhamn. 

 
Bild 42. Avgränsningselement, Lund. 
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avgränsningen går förlorad om cyklar låses fast i dessa element (Banverket 2007). 
Exempel på avgränsningselement kan ses i bild 42.  

7.7 Skötsel och underhåll 
För att en cykelparkeringsplats ska fortsätta att vara attraktiv för potentiella cyklister är 
underhåll och skötsel viktiga aspekter. Underhåll och skötsel är faktorer som bör 
beaktas redan på planeringsstadiet.  

Allmän skötsel 
För att en cykelparkeringsplats ska uppfattas som attraktiv bör exempelvis skräp som 
blåses ihop och fastnar i cyklar och cykelställ städas bort. Reparation och ommålning av 
trasiga, nötta och vandaliserade cykelställ är oftast enkla åtgärder för att återställa 
cykelställen till dess ursprungliga standard. Snöröjning är viktigt dels för att mögliggöra 
att parkera sin cykel på rätt sätt och dels för att förhindrar halk- och fallolyckor. En 
annan viktig aspekt är att vegetation hålls i gott skick för att cykelparkeringsplatsen inte 
ska upplevas som igenväxt och därmed otrygg. Regelbunden beskärning, ogräsresning 
och klippning av häckar höjer en cykelparkeringsplats standard och attraktivitet. Att 
belysningen fungerar och är tillfredställande är viktigt, inte minst ur en trygghetsaspekt 
(Banverket 2007, sida 27).  

Bortforsling av cyklar 
Bortforsling av cyklar kan ske av två anledningar. Dels kan det anses nödvändigt att 
flytta felparkerade cyklar då dessa exempelvis försämrar tillgängligheten och utgör 
hinder för synskadade. Bortforsling kan även ske av herrelösa cyklar eller fordonsvrak 
då dessa kan ge ett oordnat och nedgånget intryck vid en cykelparkeringsplats vilket 
missgynnar platsens attraktivitet.  
 
Bortforsling av cyklar stöds i lag 1982:129 ”Lagen om flyttning av fordon i vissa fall” 
och förordningen SFS 1982:198. Denna lag och förordning reglerar när fordonet får 
flyttas, vem som får flytta det och hur ägaren ska underrättas. Enligt förordning SFS 
1982:198 2 § som gäller i anslutning till lagen 1982:129 så kan felparkerade cyklar 
bortforslas: 
 
”1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller 
trafiken onödigtvis hindras eller störs. 
2. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering och 
 a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg, 
 b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller 

c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst sju 
 dygn.” 

 
Enligt svensk lag 1982:129 ”Lag om flyttning av fordon i vissa fall” får cyklar 
bortforslas om cykeln varit felparkerade i sju dygn i följd eller mer. I samband med 
flyttning måste ägaren underrättas eller meddelas genom anslag i ansvarig myndighets 
lokal. Cyklar som flyttats ska sedan förvaras på en för ändamålet särskilt avsedd 
uppställningsplats och helst inom synhåll eller i nära anslutning till den plats där cykeln 
flyttades ifrån. Cykeln får efter angiven tid flyttas, säljas eller kasseras av kommunen. 
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Om ägaren kräver sin cykel tillbaka är denne skyldig att ersätta kostnaden för 
flyttningen och de åtgärder som vidtagits i samband med flytten. Fordonsvrak som 
bortforslats tillfaller omedelbart kommunen eller staten (Lag 1982:129). 
 
Vidare finns det kommunala 
förhållningsregler och föreskrifter över hur 
felparkerade och herrelösa cyklar 
bortforslas. Malmö Stad praktiserar allmänt 
sett de regler som finns i lag och 
förordningar. En cykel är enligt lagens 
mening ett fordon och behandlas således 
därefter. Beslut om bortforsling av 
felparkerade cyklar måste ske skriftligt och 
det är bara en person i kommunen som har 
befogenhet att utfärda ett sådant beslut. 
Ytterliggare kommunala föreskrifter finns 
dock för området runt centralstationen där 
tydligt placerade informationsskyltar visar de regler som gäller och kontaktuppgifter i 
fall ens cykel blivit bortforslad, se bild 43. I övrigt gör Malmö Stad kontroller en till två 
gånger per år och rensar cykelparkeringsplatser på fordonsvrak och obrukbara cyklar 
(Jönsson 2007-04-17). 
 
I Lund går även där tillvägagångssättet 
i linje med uppsatta lagar och 
förordningar. Tillvägagångssättet är så 
att det två gånger per år görs 
inventeringar vid betydande 
cykelparkeringsplatser där lappar fästs 
på cyklar. Om dessa lappar finns kvar 
efter minst fem veckor forslas dessa 
cyklar till en uppställningsplats där de 
märks med en informationslapp. En 
likadan informationslapp skickas 
därefter till polisen för att se om det 
finns en stöldanmälning på cykeln så 
att den rättmätiga ägaren kan kontaktas 
och så att cykeln kan återlämnas. 
Cyklarna förvaras i tre månader på uppställningsplatsen innan dess att de auktioneras ut 
alternativt kasserats beroende på skick. Under dessa tre månader kan den rättmätiga 
ägaren hämta ut sin cykel gratis (Lindberg, 2007-04-24). 
 
 
 

 
Bild 44. Informationsskylt om borttransporterande av 
cyklar vid Centralstationen i Lund. 

 
Bild 43. Informationsskylt om borttransporterande 
av cyklar vid Centralstationen i Malmö. 
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7.8 Slutsatser och sammanfattande diskussion om 
cykelparkeringar 
Cykelvägar, vägvisning, detaljutformning, tillgänglighet, belysning och 
cykelparkeringar är olika byggstenar som tillsammans utgör cykeltrafiksystemet. Den 
främsta anledningen till att det är viktigt att parkera sin cykel på avsedda 
cykelparkeringsplatser är för att skapa ordning i gatu- och stadsrummet. Detta är en 
aspekt som inte minst är av största vikt för att rörelsehindrade och synskadade skall 
kunna lokalisera och förflytta sig i staden. 
 
Studier gjorda hos lundacyklister pekar på att cykelparkeringsplatsen är den sjätte 
viktigaste faktorn av åtta i cykeltrafiksystemet. Trafiksäkerhet, belysning, 
cykeltrafiksystem, beläggning och underhåll värderas högre och detaljutformning samt 
vägvisning värderas lägre än själva cykelparkeringen.  

Närhet till målpunkt 
För att få fler att cykla och framförallt för att få fler att välja cykeln framför andra 
mindre hållbara transportmedel finns det två faktorer som är av betydande dignitet när 
det gäller planeringen av cykelparkeringsplatser. Först och främst är det av största 
betydelse att erbjuda cykelparkeringsplatser nära olika målpunkter. Detta för att 
restidskvoten för cykel i jämförelse med konkurrerande färdmedel ska minska och 
gynna cykelresor. Lokaliseringen är inte bara viktig för att komma så nära målpunkt 
som möjligt utan den har med största sannolikhet även stor betydelse för hur väl 
cykelparkeringsplatsen används. Är platsen väl upplyst i nära anslutning till naturliga 
gångstråk med människor i rörelse så skapas en social kontroll som inger trygghet och 
bidrar till säkerhet vilket i sin tur ökar cykelparkeringens attraktivitet.  
 
Både intervjustudier från Southampton och Lund pekar på att närhet till målpunkt är den 
egenskap som efterfrågas mest och är av största vikt för cyklister. I studien från 
Southampton där fler än en kommentar per intervjuad cyklist var möjlig var det 86 % 
som svarade att de valt den specifika cykelparkeringsplatsen på grund av dess 
fördelaktiga närhet till målpunkt. I intervjustudier från Lund angav 67 % av de 
tillfrågade att de hade önskat fler cykelparkeringsplatser. Detta kan tolkas som att det 
inte bara behövs fler cykelparkeringsplatser generellt sett utan att det egentligen önskas 
fler cykelparkeringsplatser nära målpunkterna.  
 
Det finns en väsentlig skillnad på hur korttids- och långtidsparkerare väljer att parkera 
sin cykel i anslutning till respektive målpunkt. Personer som ämnar parkera sin cykel 
under kortare tidsperioder är mer benägna att parkera sin cykel närmre resans målpunkt. 
Detta är direkt till följd av resonemanget om värdering av restid på cykel i jämförelse 
med värdering av restid till fots. Restiden till fots från cykelparkering till målpunkt 
värderas fem gånger mer än restiden med cykel. Är avsikten att man som cyklist ska 
göra ett snabbt ärende vill man parkera närmre målpunkt för att den totala tidsåtgången 
ska vara så liten som möjligt. Till skillnad från exempelvis pendlare som har för avsikt 
att parkera sin cykel under längre tidsperioder är det andra saker som är av större vikt än 
närhet till målpunkt. För långtidsparkerare är väder- och stöldskydd av större intresse än 
för korttidsparkerare utan att påstå att närheten är betydelselös. Närheten är fortfarande 
en viktig faktor för långtidsparkerare men långtidsparkerare är generellt sett mer 
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toleranta att parkera längre från målpunkt för att parkera sin cykel mer skyddat för väder 
och stöld.   
 
Cyklister som väljer att parkera sin cykel under kortare tidsperioder på ett mer 
informellt sätt, exempelvis lutandes mot en husvägg, ett träd eller en lyktstolpe, visar 
större tendens att parkera närmre målpunkt än de som väljer att parkera sin cykel under 
kortare tidsperioder i avsedda cykelställ. Detta pekar på relevansen av närbelägna 
korttidsparkeringar som är enkla och snabba att använda. En annan viktig aspekt är att 
alltid erbjuda cykelparkeringsplatser på närmre avstånd till målpunkt än 
bilparkeringsplatser. Dels tar en cykelparkeringsplats bara upp en tiondel av ytan i 
jämförelse med en bilparkeringsplats, dels fungerar detta som en fingervisning för att 
uppmuntra cyklande framför mindre hållbara färdmedel.   

Stöldskydd 
En faktor som är av mer standardförhöjande karaktär men som dock är av stor vikt är 
tillgången till stöldsäkra cykelparkeringar. Minskar risken för stöld så är personer mer 
villiga att investera tid och pengar på sina cyklar vilket leder till ökad komfort och 
trafiksäkerhet. 
Både nederländska och svenska intervjustudier visar att runt 25 % av de tillfrågade inte 
äger en cykel eller inte cyklar på grund av risken att få sin cykel stulen. Vidare så angav 
56 % i en nederländsk studie att de skulle cykla mer om möjligheten till stöldsäkra 
cykelparkeringar fanns i anslutning till deras målpunkter. Studier visar även att det 
faktiska cyklandet ökade efter att stöldsäkra cykelparkeringsplatser anlades vid ett 
köpcentrum i nederländska Leeuwarden. Både i from av att de redan aktiva cyklisterna 
cyklade i större utsträckning men även att åtgärder för stöldsäkra cykelparkeringar 
attraherade nya cyklister. Betydelsen av stöldsäkra cykelparkeringar är stor, inte bara 
för att det attraherar fler cyklister utan det bidrar även till att framkomligheten, 
komforten och trafiksäkerheten ökar enligt resonemanget ovan.  
 
Cyklister som använder sin cykel för pendlings- eller arbetsresor är mer oroliga för 
cykelstölder och värderar stöldsäkerhet högre än cyklister som cyklar för 
inköp/shopping- och fritidsresor. Med andra ord så är efterfrågan av stöldsäkra 
cykelparkeringar större för cyklister som avser att parkera sin cykel under längre 
tidsperioder.  

Betydelsen av cykelparkering 
 

”En cykelparkering är en anläggning som i sin 
lokalisering, utformning och gestaltning signalerar att den 
avgränsade ytan är avsatt för att parkera sin cykel” 
 
Denna av författaren egenkomponerade definition av vad en cykelparkering är har sin 
förklaring enligt följande. Lokaliseringen är en av de mest grundläggande egenskaperna 
för att skapa en attraktiv och väl använd cykelparkeringsplats. Cykelparkeringsplatsen 
ska ligga logiskt beläget samt nära viktiga målpunkter och entréer, lokaliseringen ska 
även signalera att cykeltrafiken är prioriterad. Utformningen ska möta cyklisternas 
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behov med avseende på låsbarhet, väderskydd och tillgång till lediga platser, de 
funktionella aspekterna är grundläggande. Målet är att det inte ska kännas mer naturligt 
att parkera på någon annan plats än just på avsedd yta för cykelparkering. Gestaltning 
ska främst bidra till att öka platsens attraktivitet och den personliga tryggheten. Med 
belysning, färg och form som verktyg och hjälpmedel ska platsen gestaltas och utformas 
så att den upplevs attraktiv för alla människor under dygnets alla timmar.   
 
Cykelparkeringen är inte den viktigaste beståndsdelen i cykeltrafiksystemet för att få 
fler att cykla och att få fler att cykla mer. Dock har den en högst bidragande betydelse 
för att höja standarden för cykeltrafiken. Väl utformade cykelparkeringar med hög och 
rätt standard är ett sätt att signalera att cykeltrafiken är ett prioriterat trafikslag.  

Vidare arbete 
I litteraturstudien identifierades ett par faktorer som är viktigare än andra beträffande 
cykelparkeringar. Närhet till målpunkt och stöldskydd är av stor vikt medan väderskydd 
och gestaltning, i jämförelse, är av lägre dignitet. Dock fann författaren inte svar på om, 
och vad, exempelvis kön och ålder har för inverkan på värderingen av olika faktorer. 
För att få en djupare insikt i denna frågeställning har en intervjustudie utförts. I 
undersökningen har även värderingen av olika faktorer vid olika typer av 
cykelparkeringsplatser och vid olika reseärenden kartlagts. 
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8 Intervjustudie 

I litteraturstudien identifierades en rad viktiga faktorer för att skapa en god 
cykelparkeringsplats. Avsikten med intervjustudien är att undersöka viktigheten och 
nöjdheten med dessa faktorer hos parkerande cyklister vid fyra olika platser i två olika 
städer.   

8.1 Syfte 
Syftet med denna intervjustudie är först och främst att kartlägga hur viktigt olika 
grupper av cyklister värderar olika faktorer för en cykelparkeringsplats. Detta för att 
exempelvis kunna besvara frågorna: Värderar cyklande arbetspendlare låsbarhet mer 
än väderskydd vid knutpunkter för kollektivtrafik? eller Vad tycker kvinnor respektive 
män är viktigast för en cykelparkeringsplats i anslutning till en handelsetablering? 
Inventering av plats, intervjustudie och vidare analys kommer att ligga till grund för 
slutsatser och vidare rekommendationer.  

8.2 Beskrivning av platser 

Urval av städer och typ av plats 
Två svenska städer i Skåne valdes ut med 
kriterierna att de skulle ha ett betydande 
invånarantal, 100 000 invånare eller mer, 
samt att de skulle ha en betydelsefull 
knutpunkt för kollektivtrafik. Storleken på 
staden är av betydelse för hur viktig cykeln 
är i transportsystemet i jämförelse med 
konkurrerande färdmedel. Valet föll på Lund 
och Helsingborg då dessa uppfyller 
invånarantalet samt det finns en stor 
knutpunkt för kollektivtrafik i respektive 
stad.  
 
För att täcka in efterfrågan för både korttids- och långtidsparkeringar så kommer 
undersökningar att göras vid både handelsetableringar och knutpunkter för 
kollektivtrafik. Vid dessa två typer av platser efterfrågas olika typer av 
cykelparkeringsmöjligheter, generellt sett kan man säga att det främst är 
korttidsparkerare som parkerare vid handelsetableringar och långtidsparkerare som 
parkerar vid knutpunkter för kollektivtrafik. De valda platserna är Mårtenstorget i Lund 
och Söderpunkten i Helsingborg som representerar cykelparkeringsplatser vid 
handelsetableringar och förväntas attrahera och generera korttidsparkerare. 

 
Bild 45 Skiss över Skåne.  
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Centralstationen Lund och Knutpunkten i Helsingborg representerar knutpunkter för 
kollektivtrafik och förväntas därmed attrahera och generera långtidsparkerare.  
 
För varje intervjuplats gjordes en grundläggande inventering med skriftlig beskrivning 
och fotodokumentation av platsen.  

Clemenstorget 
Inventeringen utfördes 070515. Det var uppehållsväder och soligt.  
 
Clemenstorget är uppdelat i tre 
delar. På den hårdgjorda delen 
bedrivs det dagtid torghandel 
med blommor och loppisföremål. 
Mitt på torget finns det en 
parkyta med bänkar, stenmurar, 
gräsmattor, träd och en fontän. 
Den västra delen av torget består 
av en cykelparkering som ligger i 
direkt anslutning till hållplatser 
för stads- och regionbussar.  
 
Cykelparkeringen består av 
cykelställ i rader från öst till väst. 
Mellan dubbelraderna av 
cykelställ finns det meterhöga 
bokhäckar, det finns även ett 
antal höga träd med medelstora 
kronor och gatlyktor utmed gång- och cykelbanorna. Cykelställen består av 
varmförzinkade hjulhållare vinkelrätt monterade på grönmålade ställningar. Det finns 
cirka 680 cykelparkeringsplatser och ett tjugotal rörbågar som möjliggör fastlåsning av 
cykelramen med hjälp av exempelvis blocklås. Markbeläggningen består av smågatsten 
och cykelparkeringsplatsen avgränsas med stenmurar mot busshållplatserna väster om 
torget och stålrörskonstruktioner mot de centrala delarna av torget, se bild 48-49. Den 
viktigaste målpunkten för denna cykelparkeringsplats är Centralstationen. Från 
cykelparkeringsplatsen är det cirka 50 m till närmaste nergång till perrongerna och 200 
m till Centralstationens huvudbyggnad. Andra målpunkter i nära anslutning till 
cykelparkeringsplatsen är busshållplatserna för stads- och regiontrafik samt mataffären 
som ligger direkt söder om torget. Platsen uppfattas som öppen vilket ger en bra 
överblick.   
 

 
Bild 46. Skiss över Clemenstorget, Lund. 
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Bild 47. Satellitbild över Clemenstorget, Lund (www.hitta.se 2008).  
 

 
Bild 48. Clemenstorget, Lund. 
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Bild 49. Clemenstorget, Lund. 

Mårtenstorget 
Inventeringen utfördes 070518. Det var uppehållsväder och soligt.  
 
Mårtenstorget ligger i 
centrala Lund. Viktiga 
målpunkter är Saluhallen i 
den västra delen av torget 
samt konstmuseum och 
Systembolag i den norra 
delen av torget. I den östra 
delen av torget ligger en 
stor livsmedelsaffär som 
attraherar många cyklister 
och i den sydöstra delen av 
torget ligger ett apotek. 
Mellan kl. 0630 och 1400 
förekommer det torghandel 
på Mårtenstorget, på 
eftermiddagar, kvällar och 
nätter är torget öppet för 
bilparkering.  

 
Bild 50. Skiss över Mårtenstorget, Lund. 
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Cykelparkeringen som ingick i studien ligger utanför den stora livsmedelsaffären i östra 
delen av torget och ligger i nord-sydlig riktning. Det finns cirka 150 
cykelparkeringsplatser och cykelställen består av vinkelrätta cykelhållare på grönmålade 
ställningar enligt bild 53. Markbeläggningen består av smågatsten och det finns träd 
med små kronor i två rader i riktning med cykelparkeringen. Skötseln och underhållet 
skulle kunna göras bättre. Det finns skräp från matstånden och snabbmatkedjan som 
ligger i direkt anslutning till cykelparkeringsplatsen, det finns även ett par cykelhållare 
som är trasiga. Platsen känns öppen och översiktlig samt det är en plats där det sker 
naturliga folkrörelser under stora delar av dygnets timmar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 51. Satellitbild över Mårtenstorget, Lund (179Hwww.hitta.se 2008). 
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  Bild 52. Mårtenstorget, Lund. 
 

 
Bild 53. Mårtenstorget, Lund. 
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Knutpunkten 
Inventeringen utfördes 070522. Det var uppehållsväder och växlande molnighet.  
 
Knutpunkten ligger i 
centrala delarna av 
Helsingborgs centrum 
utmed hamnen. Denna 
kollektivtrafikplats är en 
knutpunkt för tåg, stads- 
och regionbussar samt båtar 
över sundet till Helsingör i 
Danmark. Huvudingången 
till Knutpunktens terminal 
vetter mot Kungstorget som 
ligger norr om 
terminalbyggnaden. Öster 
om Kungstorget och 
Knutpunkten går 
Drottninggatan. Runt 
Kungstorget finns det 
angöring för personbilar 
och hållplatser för taxibilar. 
Halva delen av torget utgörs av en bevakad cykelparkering och andra delen utgörs av en 
öppen yta med sittbänkar och en fontän. Det är cirka 30 m från cykelparkeringen till 
huvudingången till Knutpunkten.   
 
Cykelparkeringen är bevakad med vakter och är öppen mellan kl. 0600-2200 på 
vardagar och kl. 0800-1630 på lördagar. Cykelparkeringen är inhägnad med ett cirka 
meterhögt staket av stålrör. Parkeringen rymmer cirka 315 stycken cykelplatser varav 
det finns cykelställ med hjulhållare till cirka 115 stycken cyklar, resterande cyklar 
parkeras med stöd av cykelns egna cykelstöd. Markbeläggningen består av smågatsten 
och i denna inhägnad finns det träd som då de bär löv bildar ett tak över 
cykelparkeringen. Skötseln och underhållet är oklanderlig. Kungstorget känns öppet och 
översiktlig samt det är en plats där det sker naturliga folkrörelser under stora delar av 
dygnets timmar. Dock har trädkronorna vid cykelparkeringen en fördunklande effekt 
vilket gör platsen aningen mörk.  
 

 
Bild 54. Skiss över Knutpunkten, Helsingborg. 
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Bild 55. Sattelitbild över Knutpunkten, Helsingborg (www.hitta.se 2008). 
 

 

 
Bild 56. Knutpunkten, Helsingborg. 
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Bild 58. Knutpunkten, Helsingborg. 

Bild 57. Knutpunkten, Helsingborg. 
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Söderpunkten 
Inventeringen utfördes 070522-23. Det var uppehållsväder och soligt.  
 
Söderpunkten ligger i 
Helsingborgs centrums södra 
delar, söder om Stadsparken 
och norr om Gustav Adolfs 
Kyrka. Södergatan är ett stråk 
för bil-, buss- och cykeltrafik. 
Längs Södergatan finns det 
cykelbanor på båda sidor och 
där Södergatan och 
Gasverksgatan möts är 
korsningen upphöjd och 
körbanorna avskilda med 
pollare mot torget som ligger 
i väster. På torget finns det 
sittbänkar, fontän, 
cykelparkeringar, 
uteserveringar och olika små 
affärer och matställen. Andra 
viktiga målpunkter vid torget 
är en bank och ett 
köpcentrum som heter 
Söderpunkten.  
 
Längs med Södergatan finns det cykelparkeringar på båda sidor av gatan. Vid torget och 
korsningen av Södergatan och Gasverksgatan finns det cykelparkeringar av typen 
hjulhållande cykelställ, dessa är lokaliserade i de fyra kvadranterna av korsningen. I 
direkt anslutning till torget finns det cirka 95 stycken cykelparkeringsplatser av likadan 
typ och intervjuerna gjordes runt dessa. Markbeläggningen består av smågatsten och 
betongplattor. Skötseln upplevs vara högst tillfredställande. Platsen känns öppen och 
översiktlig samt det är en plats där det sker naturliga folkrörelser under stora delar av 
dygnets timmar.  
 

 
Bild 59. Skiss över Söderpunkten, Helsingborg. 
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              Bild 60. Sattelitbild över Söderpunkten, Helsingborg (www.hitta.se 2008). 
 

 
Bild 61. Söderpunkten, Helsingborg. 
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Bild 62. Söderpunkten, Helsingborg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 63. Söderpunkten, Helsingborg. 
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8.3 Beskrivning av intervjustudien 

Pilotstudie och erfarenheter av denna  
Syftet med pilotstudien var att undersöka om enkäten var användbar i fält och om det 
uppstod några oklarheter i samband med intervjun. Pilotstudie utfördes utanför Malmös 
Lärarhögskola 070514, 20 stycken svar erhölls. Bilaga 2 är det enkätformulär som 
användes vid denna pilotstudie.  
 
Det som efterfrågades var dels kön, ålder (18-34 år eller 35-64 år), hur ofta de cyklade 
(1-2 dagar/vecka, 3-5 dagar/vecka eller varje dag) och vad för ärende de uträttade med 
resan (fritid, utbildning/skola, arbetspendling, inköp/shopping eller övrigt). 
Uppdelningen efter ärende skvallrar om hur länge de tänkt parkera vid platsen. Fritids-, 
inköp/shopping- och i vissa fall övrigtresor är typiska korttidsparkeringar medan 
utbildnings/skola- och arbetspendlingsresor är typiska långtidsparkeringar. Därefter 
ombads cyklisterna värdera viktigheten av en rad faktorer på en femgradig skala knutna 
till den specifika cykelparkeringsplatsen. Erfarenheten var att intervjupersonerna hade 
svårigheter att enbart värdera viktigheten just för den specifika platsen utan 
resonemangen de gjorde var mer om cykelparkeringsplatser generellt sett. Detta trots att 
det påpekades att det var för platsen de för stunden befann sig på som skulle ligga till 
grund för bedömningen.  
 
Därmed omarbetades och kompletterades formuläret med ytterligare ett fält där de 
tillfrågade först skulle ombes värdera viktigheten av en rad faktorer generellt sett sen 
vidare ombes att ge en värdering för just platsen där de intervjuades. Anledningen var 
för att undgå missförstånd och tvivelaktigheter i formuleringar samt att ge bättre 
underlag för en korrekt analys. Bilaga 3 visar det formulär som användes under den 
intervjustudierna i Lund och Helsingborg.  

Genomförd studie 
Intervjuerna gick till som så att de tillfrågade ombads ange kön, ålder (18-34 år eller 35-
64 år), hur ofta de i genomsnitt cyklar per vecka (1-2 dagar/vecka, 3-5 dagar/vecka eller 
varje dag) och ärendet med den specifika cykelresan (fritid, utbildning/skola, 
arbetspendling, inköp/shopping eller övrigt). Därefter ombads de på en femgradig skala 
värdera viktigheten för olika faktorer generellt sett för cykelparkeringsplatser och 
därefter värdera nöjdheten för samma faktorer för den specifika cykelparkeringsplatsen. 
En frågeställning kunde exempelvis lyda: Hur viktigt tycker du det generellt sett är med 
närhet till målpunkt för cykelparkeringsplatser? och vidare Hur nöjd är du med 
närheten till viktiga målpunkter vid denna specifika cykelparkeringsplats? De faktorer 
som ingick i undersökningen var följande, exempel på frågor ges som förklaring för 
varje faktor.  
 
Närhet till målpunkt 
Hur pass viktigt är det att cykelparkeringsplatsen ligger lokaliserad nära viktiga 
målpunkter och entréer? 
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Tillgång till lediga cykelparkeringsplatser 
Hur pass viktigt är det att det erbjuds tillräckligt många cykelparkeringsplatser så att 
man som cyklist får plats att ställa cykeln i cykelstället? 
 
Väderskydd 
Hur viktigt är det att det erbjuds väderskydd för parkerade cyklar? Exempelvis 
cykelparkeringsställ med tak.  
 
Låsbarhet 
Är det viktigt och hur pass viktigt är det att det erbjuds stöldsäkra cykelställ där 
cyklisten kan låsa fast sin cykel i ramen och cykelstället med exempelvis ett medhavt 
blocklås.  
 
Trygghet 
Hur pass viktig är aspekten av personlig trygghet vid planeringen av 
cykelparkeringsplatser? Exempelvis så att cykelparkeringsplatsen lokaliseras i 
anslutning till naturliga folkrörelser, att den är öppen och översiktlig och att det är god 
belysning under kvällar och nätter. 
 
Estetik 
Hur viktig är cykelparkeringsplatsens estetiska utformning? Är det viktigt att det läggs 
tid och resurser på att utforma trevliga och vackra cykelparkeringsplatser?  
 
Skötsel och underhåll 
Hur viktigt är det med skötsel och underhåll vid en cykelparkeringsplats? Exempelvis 
snöröjning, allmän städning och bortforsling av trasiga och övergivna cyklar. 
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8.4 Resultat från intervjustudie 
Sammanställning av intervjumaterialet och resultat samt analyser för varje plats återges 
i följande kapitel. Hela datamaterialet kan ses i bilaga 4 och tillhörande tabeller och 
grafer som ligger tillgrund för analyserna kan ses i bilaga 5-11. Det har inte kunnat 
urskiljas någon statistisk signifikans, dels och starkt på grund av att 
standardavvikelserna för medelvärdena som beräknats varit för stora. Därmed redovisas 
enbart varje gruppindelnings medelvärde för varje värderad faktor, diskussioner förs 
därefter utifrån de tendenser som kunnat påvisas.  

Sammanställning för samtliga tillfrågade 
Tabell 13. Fördelningstabell för samtliga intervjuade. 
Fördelning kön Antal  Dagar i veckan de 

cyklar 
Antal 

Kvinnor 126  1-2 dagar/vecka 10 
Män 114  3-5 dagar/vecka 49 
Summa 240  Varje 181 
   Summa 240 
Fördelning ålder Antal    
18-34 126  Tidsåtgång Antal 
35-64 114  Korttids 138 
Summa 240  Långtids 102 
   Summa 240 
Fördelning kön och 
ålder 

Antal    

Kvinnor 18-34 67  Typ av resa Antal 
Kvinnor 35-64 59  Arbete 78 
Män 18-34 59  Fritid 17 
Män 35-64 55  Inköp/shopping 113 
Summa 240  Utbildning/skola 24 
   Övrigt 8 
   Summa 240 

 

Viktighet - Samtliga

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Väderskydd

Estetik

Låsbarhet

Trygghet

Skötsel

Platstillgång

Närhet

 
Figur 64. Värdering av viktighet för samtliga i intervjustudien. 
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För samtliga tillfrågade vid alla cykelparkeringsplatser som ingick i studien så visar 
figur 64 på vad som anses viktigast vid en cykelparkeringsplats, se även bilaga 5. 
Närheten till målpunkt, tillgång till lediga platser, skötsel/underhåll samt den personliga 
tryggheten anses mycket viktig medan möjligheten till mer stöldsäkra cykelställ och 
cykelparkeringsplatsens estetiska utformning har något lägre dignitet. Möjligheten att 
parkera sin cykel väderskyddat anses minst viktigt. Endast avvikelser från denna 
sammantagna värderingsordning kommer att redovisas i följande kapitel. 
 
Skillnader för kvinnor och män 
Tabell 14. Värdering av viktighet för män och kvinnor. 
 Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Sammantaget 4,4 4,3 2,4 3,5 4,1 3,2 4,2 
Män 4,3 4,2 2,2 3,5 3,7 3,1 4,1 
Kvinnor 4,5 4,4 2,6 3,5 4,4 3,2 4,3 
 
Mäns värdering följer den sammantagna frånsett att de värderar den personliga 
tryggheten och vikten av väderskydd något lägre. Kvinnor värderar den personliga 
tryggheten högre än tillgång till lediga platser. Den stora skillnaden kvinnor och män 
emellan ligger i värderingen av den personliga tryggheten, kvinnor anser generellt sett i 
jämförelse med männen att den personliga tryggheten är viktigare.  
 
Skillnader för åldersgrupper  
Tabell 15. Värdering av viktighet för olika åldergrupper . 
 Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Sammantaget 4,4 4,3 2,4 3,5 4,1 3,2 4,2 
18-34 år 4,3 4,2 2,4 3,5 4,0 3,0 4,1 
35-64 år 4,4 4,4 2,4 3,4 4,2 3,4 4,3 
 
Värderingen av de olika faktorerna överrensstämmer med den sammantagna för båda 
åldersgrupper. Det finns ingen betydande skillnad beträffande viktigheten av olika 
faktorer för de tillfrågade efter uppdelning enligt ålder.  
 
Skillnader för män i olika åldrar 
Tabell 16. Värdering av viktighet för män i olika åldrar. 
 Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Sammantaget 4,4 4,3 2,4 3,5 4,1 3,2 4,2 
Män 18-34 år 4,2 4,0 2,4 3,7 3,6 3,0 4,0 
Män 35-64 år 4,4 4,4 2,0 3,2 3,8 3,3 4,2 
 
I jämförelse med den sammantagna värderingen värdera de yngre männen låsbarhet 
framför trygghet och estetik. De äldre männen värderar estetik högre än låsbarhet.  
 
Skillnader för kvinnor i olika åldrar 
Tabell 17. Värdering av viktighet för kvinnor i olika åldrar. 
 Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Sammantaget 4,4 4,3 2,4 3,5 4,1 3,2 4,2 
Kvinnor 18-34 år 4,5 4,4 2,4 3,4 4,3 2,9 4,2 
Kvinnor 35-64 år 4,4 4,5 2,9 3,6 4,6 3,6 4,3 
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De yngre kvinnorna värderar den personliga tryggheten något högre än skötsel och 
underhåll, i övrigt i överrensstämmer deras värderingar med den sammantagna. De äldre 
kvinnorna värderar den personliga tryggheten och tillgång till lediga platser högre än 
närhet till målpunkt. De äldre kvinnorna värderar väderskydd och platsens estetiska 
utformning högre än de yngre.  
 
Skillnader för hur ofta man cyklar 
Tabell 18. Värdering av viktighet för personer som cyklar olika ofta. 
 Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Sammantaget 4,4 4,3 2,4 3,5 4,1 3,2 4,2 
1-2 dagar/vecka 4,5 4,5 2,8 3,9 4,5 3,2 3,8 
3-7 dagar/vecka 4,4 4,3 2,4 3,4 4,1 3,1 4,2 
 
I denna studie representerar de som cyklar 1-2 dagar/vecka sällancyklister och i 
jämförelse med dem som cyklar mer ofta går det att skönja ett par skillnader. 
Sällancyklister värderar väderskydd, låsbarhet och den personliga tryggheten högre än 
cyklister som cyklar mer ofta medan cyklister som cyklar mer ofta värderar skötsel och 
underhåll högre än sällancyklister. Sällancyklister värderar den personliga tryggheten 
markant högre än skötsel och underhåll. 
 
Tabell 19. Värdering av viktighet för korttids- och långtidsparkerare. 
 Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Sammantaget 4,4 4,3 2,4 3,5 4,1 3,2 4,2 
Korttids 4,3 4,2 2,1 3,0 4,0 3,3 4,3 
Långtids 4,5 4,5 2,7 3,9 4,3 3,1 4,2 
 
Långtidsparkerare skiljer sig från korttidsparkerare då de värderar tillgång till lediga 
platser högre än närhet till målpunkt och den personliga tryggheten högre än skötsel och 
underhåll. Långtidsparkerare värderar låsbarhet och möjligheten till väderskydd högre i 
jämförelse med det sammantagna resultatet och ännu högre i jämförelse med 
korttidsparkerare. Överlag värderar långtidsparkerare de funktionella faktorerna något 
högre än korttidsparkerare.  
 
Skillnad för summan av medelvärde för olika grupper 
Tabell 20. Summerande av medelvärde för olika grupper. 
 Viktighet Nöjdhet Differens 
Sammantaget 26,0 22,1 3,9 
Korttidsparkerare 25,4 21,9 3,5 
Långtidsparkerare 26,8 22,3 4,5 
Män 25,1 22,1 3,0 
Kvinnor 26,9 22,0 4,8 
18-34 år 25,5 21,7 3,8 
35-64 år 26,6 22,4 4,1 
Män 18-34 år 24,9 21,8 3,1 
Män 35-64 år 25,3 22,5 2,8 
Kvinnor 18-34 år 26,1 21,7 4,4 
Kvinnor 35-64 år 27,8 22,4 5,4 
1-2 dagar/vecka 27,2 22,4 4,8 
3-7 dagar/vecka 25,9 22,2 3,7 
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De två grupper där summan av medelvärdena för viktigheten är störst är för äldre 
kvinnor och sällancyklisterna som cyklar 1-2 dagar/vecka. Lägst summa beträffande 
viktighet inbringar den sammanslagna gruppen med män mellan 18-34 år. Gruppen med 
män 35-64 år är de som sammantaget är mest nöjda, minst nöjda är grupperna kvinnor 
18-34 år och sammanlagda gruppen 18-34 år. Differensen mellan viktighet och nöjdhet 
är fallande med fallande summa av medelvärdet för viktighet. Det vill säga, differensen 
är störst för gruppen kvinnor 35-64 år och minst för män 18-34 år.  

Uppdelning efter typ av cykelparkeringsplats 
För att kartlägga vad korttidsparkerare respektive långtidsparkerare värderar då de 
parkerar slogs alla intervjuade korttidsparkerare vid Mårtenstorget i Lund och 
Söderpunkten i Helsingborg samman. Likadan sammanslagning gjordes för samtliga 
långtidsparkerare vid Clemenstorget i Lund och Knutpunkten i Helsingborg. 93 % av de 
cykelresor som gjordes till korttidsparkeringsplatserna vid Mårtenstorget och 
Söderpunkten kunde kategoriseras som typiska resor som efterfrågar möjligheter till 
korttidsparkering. 78 % av de cykelresor som gjordes till Clemenstorget och 
Knutpunkten var resor som var av långtidsparkeringskaraktär. Se bilaga 6 för tabeller 
och diagram.  

Viktighet
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Närhet

Korttidsparkering
Långtidsparkering

Figur 65. Värdering av viktighet för korttids- och långtidsparkering. 
 
Möjligheten till att låsa fast sin cykel säkert och till att parkera sin cykel väderskyddat 
värderas nämnvärt högre av långtidsparkerare i jämförelse korttidsparkerare. I övrigt är 
skillnaderna små kort- och långtidsparkerare emellan. Långtidsparkerare värderar 
överlag samtliga faktorer högre så när som på skötsel och underhåll samt platsens 
estetiska utformning.  
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Korttidsparkerare 
Tabell 21. Fördelningstabell för korttidsparkerare. 
Fördelning kön Antal  Dagar i veckan de 

cyklar 
Antal 

Kvinnor 55  1-2 dagar/vecka 3 
Män 57  3-5 dagar/vecka 18 
Summa 112  Varje 91 
   Summa 112 
Fördelning ålder Antal    
18-34 57  Tidsåtgång Antal 
35-64 55  Korttids 112 
Summa 112  Långtids - 
   Summa 112 
Fördelning kön och ålder Antal    
Kvinnor 18-34 31  Typ av resa Antal 
Kvinnor 35-64 24  Arbete - 
Män 18-34 26  Fritid 9 
Män 35-64 31  Inköp/shopping 99 
Summa 112  Utbildning/skola - 
   Övrigt 4 
   Summa 112 
 
Skillnader för kvinnor och män 
Överlag för korttidsparkerare värderar kvinnor den personliga tryggheten högre än män 
samtidigt som män värderar cykelparkeringsplatsens estetiska utformning högre än 
kvinnorna.    
 
Skillnader för åldersgrupper 
Yngre tenderar att värdesätta låsbarhet högre än äldre vid korttidsparkeringar och äldre 
tenderar att värdesätta platsens estetiska utformning högre än yngre.  
 
Skillnader för män i olika åldrar 
De yngre männen tenderar att värdesätta tillgången till stöldsäkra cykelställ och 
väderskydd högre än de äldre männen. De äldre männen anser överlag att det är 
viktigare med skötsel och underhåll av cykelparkeringsplatser än yngre män.  
 
Skillnader för kvinnor i olika åldrar 
De äldre kvinnorna tycker det är viktigare än de yngre kvinnorna med 
cykelparkeringsplatsens estetiska utformning, den personliga tryggheten och tillgången 
till väderskydd.  
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Långtidsparkering 
Tabell 22. Fördelningstabell för långtidsparkerare. 
Fördelning kön Antal  Dagar i veckan de 

cyklar 
Antal 

Kvinnor 56  1-2 dagar/vecka 3 
Män 38  3-5 dagar/vecka 20 
Summa 94  Varje 71 
   Summa 94 
Fördelning ålder Antal    
18-34 51  Tidsåtgång Antal 
35-64 43  Korttids - 
Summa 94  Långtids 94 
   Summa 94 
Fördelning kön och ålder Antal    
Kvinnor 18-34 31  Typ av resa Antal 
Kvinnor 35-64   Arbete 72 
Män 18-34 20  Fritid - 
Män 35-64 18  Inköp/shopping - 
Summa 69  Utbildning/skola 22 
   Övrigt - 
   Summa 94 
 
Skillnader för kvinnor och män 
Långtidsparkerande kvinnor tenderar att värdesätta cykelparkeringsplatsens estetiska 
utformning och den personliga tryggheten högre i jämförelse med männen.  
 
Skillnader för åldersgrupper 
De yngre värderar den personliga tryggheten något högre än skötsel och underhåll. De 
äldre värderar tillgång till lediga platser något högre än närhet till målpunkt och den 
personliga tryggheten något högre än skötsel och underhåll.  
 
Skillnader för män i olika åldrar 
Män i båda åldrar värdesätter låsbarhet högre än den personliga tryggheten. Tendenser 
finns även då det gäller att äldre män värderar tillgång till plats högre än närhet till 
målpunkt, förhållandet är tvärtom för yngre män.  
 
Skillnader för kvinnor i olika åldrar 
Både yngre och äldre kvinnor värderar den personliga tryggheten högre än skötsel och 
underhåll. Äldre kvinnor tenderar att värdera cykelparkeringsplatsers estetiska 
utformning, stöldsäkra cykelställ och möjlighet till väderskydd vid långtidsparkeringar 
högre än yngre kvinnor.  
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Uppdelning för respektive stad och plats 
Tabell 23. Värdering av viktighet för cyklister i Lund respektive Helsingborg. 
 Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel
Sammantaget 4,4 4,3 2,4 3,5 4,1 3,2 4,2 
Lund 4,3 4,4 2,3 3,2 4,0 3,2 4,2 
Helsingborg 4,4 4,3 2,5 3,8 4,1 3,1 4,1 
 
Enligt tabell 23 anser helsingborgcyklisterna i jämförelse med lundacyklisterna 
generellt sett att det är viktigare med låsbarhet. I övrigt skiljer sig värderingen av 
viktighet för de faktorer som ingick i intervjustudien lite mellan cyklisterna i respektive 
stad. Se bilaga 7 för tabeller och diagram. 
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Figur 66. Värdering av viktighet och nöjdhet för Lund. 
 
Förhållandet mellan viktighet och nöjdhet är för lundacyklisterna störst när det kommer 
till skötsel och underhåll av cykelparkeringsplatser samt tillgång till lediga 
cykelparkeringsplatser, se figur 66. Lundacyklisterna anser att båda två faktorer är 
viktiga men är desto mindre nöjda med dem vid cykelparkeringsplatserna vid Clemens- 
och Mårtenstorget.  
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Figur 67. Värdering av viktighet och nöjdhet för Helsingborg. 

 
Helsingborgscyklisterna anser det är betydligt mer viktigt än vad de är nöjda beträffande 
möjligheten att låsa fast sina cyklar på ett stöldsäkert sätt, se figur 67. Faktumet att det 
inte går att låsa fast sin cykel säkert på Knutpunkten kompenseras dock av att denna 
cykelparkeringsplats är övervakad och därmed troligtvis kan anses vara klart stöldsäker 
under de timmar då vakter övervakar platsen.  
 
Sammantaget för alla fyra platser så ligger Clemenstorget i Lund i topp för värderingen 
av nöjdhet beträffande möjligheten till låsbara cykelställ, den estetiska utformningen 
och den upplevda personliga tryggheten men i botten för närhet till målpunkt och 
tillgång till lediga platser. Mårtenstorget noterar ingen topplacering för någon av 
faktorerna men två bottenplaceringar då platsens estetiska utformning och skötsel och 
underhåll har låtits värderas. Knutpunkten är den plats som får högst värdering i nöjdhet 
beträffande närhet till målpunkt samt för skötsel och underhåll men bottennoterar för 
faktorerna låsbarhet och personlig trygghet. Nöjdheten över tillgång till lediga platser är 
högst vid Söderpunkten men denna cykelparkeringsplats utgör tillsammans med 
Knutpunkten den plats där nöjdheten över den upplevda personliga tryggheten är lägst.  
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8.5 Slutsatser och sammanfattande diskussion av 
intervjustudien 
Trots att det inte kunnat påvisas någon statistik signifikans för de framräknade 
medelvärdena beträffande värderingen av olika faktorer vid cykelparkeringsplatser av 
olika typer av cyklister så kan dock vissa tendenser urskiljas.  
 
För samtliga tillfrågade vid alla cykelparkeringsplatser var de fyra viktigaste 
egenskaperna 

• närhet till viktiga målpunkter 
• tillgång till lediga cykelparkeringsplatser 
• skötsel och underhåll av cykelparkeringsplatser  
• den personliga tryggheten 

 
Möjligheten till stöldsäkra cykelställ och cykelparkeringsplatsens estetiska utformning 
ansågs något mindre viktiga och möjligheten att parkera sin cykel väderskyddat ansågs 
minst viktigt.  

Korttids- respektive långtidsparkerares olika värderingar 
Den mest påtagliga skillnaden mellan korttids- och långtidsparkerare är att 
långtidsparkerare värderar möjligheten till väderskydd och möjligheten att låsa fast sin 
cykel på ett säkert sätt högre än vad korttidsparkerare gör. Väderskydd är den egenskap 
som ansågs minst viktig för båda långtids- och korttidsparkerare. Generellt sett kan man 
säga att långtidsparkerare tenderar att värdesätta de funktionella egenskaperna vid en 
cykelparkeringsplats högre än korttidsparkerare. 
 
Generellt sett kan man säga att långtidsparkerare tenderar att värdesätta de funktionella 
egenskaperna vid en cykelparkeringsplats högre än korttidsparkerare. En förklaring till 
detta kan vara att långtidsparkerare, det vill säga arbets- och skolpendlare, är mer måna 
om att resan ska gå snabbt och effektivt samt därmed exempelvis värdesätter närhet till 
målpunkt och tillgång till lediga cykelparkeringsplatser något högre än 
korttidsparkerare. Vidare så är cyklister som utför inköps-, shopping- eller fritidsresor 
troligtvis något mindre stressade, har mer tid och är i en annan sinnesstämning och 
därmed mer mottagliga för yttre intryck som exempelvis platsens estetiska utformning 
än personer som cyklar till och från sin arbetsplats eller skola. 
 
Långtidsparkerare värderar i genomsnitt samtliga faktorer beträffande viktighet högre 
än korttidsparkerare vilket är högst rimligt och logiskt eftersom de nyttjar 
parkeringsplasten under längre tidsperioder åt gången. Standardförhöjande faktorer som 
väderskydd och låsbarhet värderas generellt högre av långtidsparkerare i jämförelse med 
korttidsparkerare. 

Män och kvinnors olika värderingar 
Skillnaderna för hur män och kvinnor värderar olika faktorer vid en 
cykelparkeringsplats är små. Allmänt sett kan det sägas att kvinnor värderar samtliga 
faktorer och egenskaper som ingick i studien för cykelparkeringsplatser något högre i 
jämförelse med männen. Enligt konstaterande innan i arbetet så gör kvinnor fler men 
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kortare cykelresor än männen som i sin tur gör färre men längre cykelresor. Däri kan en 
förklaring ligga att kvinnorna i genomsnitt rimligen använder fler antal 
cykelparkeringsplatser i sin vardag i förhållande till männen och ställer generellt högre 
krav på cykelparkeringsplatser.  
 
Den personliga tryggheten är generellt sett något både korttids- och långtidsparkerande 
kvinnor värderar högt och överlag nämnvärt högre än männen. Överlag är 
cykelparkeringsplatsers estetiska utformning något kvinnor värdesätter högre i 
jämförelse med männen. Dock finns det en skillnad på så sätt att män värdesätter 
estetiken högre i jämförelse med kvinnorna vid korttidsparkeringar och vice versa då det 
gäller långtidsparkeringar.  

Yngre och äldres värderingar 
Det finns inga markanta skillnader i hur yngre och äldre värderar olika faktorer vid 
cykelparkeringsplatser, dock kan man säga att äldre människor överlag värderar 
samtliga faktorer något högre. Studien visar inte varför detta resultat påvisas.  
 
Äldre korttidsparkerare värderar generellt samtliga faktorer utom god låsbarhet och 
väderskydd högre än yngre korttidsparkerare. För långtidsparkerare är det nästintill 
tvärtom så när som för cykelparkeringens estetiska utformning där de äldre även 
värderar detta högre.  
 
I jämförelse med kvinnor i båda åldersgrupper samt äldre män urskiljer sig de yngre 
männen med att värdera möjligheten till stöldsäkra cykelställ högre, detta gäller vid 
både korttids- och långtidsparkeringar. Det kan inte urskönjas någon utmärkande 
skillnad av värderingen av personlig trygghet för de åldersgrupper indelningen 
innefattar, men äldre kvinnor och äldre män har en viss tendens att värdera den 
personliga tryggheten något högre än yngre kvinnor respektive yngre män. 

Sällan- och vanecyklisters värderingar 
Sällancyklisterna värderar överlag samtliga faktorer högre än de cyklister som cyklar 
mer ofta. Det är främst väderskydd, låsbarhet och den personliga tryggheten som 
sällancyklister värderar högre. Att sällancyklister värderar vissa parametrar högre än 
vad vanecyklister gör beror nog på den grundläggande inställningen till cykling, 
sällancyklister har rimligtvis mer negativ inställning till cykling än vanecyklister.  
 
Då intervjustudien har avgränsats till att enbart innefatta cyklister som redan idag cyklar 
är det svårt att dra några slutsatser för möjliga åtgärder för att locka de som inte alls 
cyklar idag. Men enligt vad studien har visat så kan det tänkas att trygghets- och 
säkerhetshöjande åtgärder vid cykelparkeringsplatser kan vara ett sätt att få fler personer 
att cykla mer.  

Övriga slutsatser och kommentarer 
Övriga slutsatser som bör nämnas och som inbringats under intervjustudien men som 
inte styrks i intervjuresultat är att en del personer räknar med att stöldrisken är hög och 
därför inte investerar i en cykel av bättre standard. Det vill säga, en rad personer 
resonerade som så att de nöjde sig med att använda en cykel med lägre standard än de 
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önskat då de kalkylerade med stöldrisken. Hade det funnits stöldsäkra cykelställ hade de 
troligtvis investerat i en cykel av bättre standard.   
 
Värderingen av nöjdhet är starkt knuten till respektive plats. I jämförelse med cyklister 
som parkerat på de andra platserna som ingår i undersökningen är de parkerande 
cyklisterna vid Clemenstorget de som är mest nöjda med aspekten av låsbarhet. 
Cykelparkeringsplatsen på Clemenstorget i Lund erbjuder ett varierat utbud på 
möjligheter att parkera och låsa fast sin cykel i cykelställ och rörkonstruktioner.  
 
Då personer ombes värdera och kommentera upplevelsen av den personliga tryggheten 
vid platsen så återges att social kontroll har en stor inverkan. Att det finns naturliga 
folkrörelser nämndes åtskilliga gånger ha en positiv effekt på upplevelsen av den 
personliga tryggheten och är därmed en viktig aspekt för planeringen av 
cykelparkeringsplatser. Samtliga dessa platser uppfattas som platser där det sker 
naturliga folkrörelser. Anmärkningsvärt är att de två utvalda cykelparkeringsplatserna i 
Helsingborg får lägre värdering av nöjdhet beträffande den personliga tryggheten i 
jämförelse med de utvalda cykelparkeringsplatserna i Lund. Om detta är ett fenomen 
som är knuten till staden eller beror på de utvalda platsernas karaktär går inte att utläsa 
från intervjustudien. En rimlig men högst hypotetisk förklaring skulle kunna vara att 
helsingborgarna uppfattar Helsingborg som en mindre trygg stad än vad lundaborna 
anser Lund vara. 
 
Den estetiska upplevelsen av platserna samt skötsel och underhåll är två faktorer som 
samvarierar enligt slutsatser som kan dras efter att lyssnat på de intervjuades 
resonemang då dessa två faktorer låtits värderas. De estetiska aspekterna har ansetts 
mindre viktiga medan skötsel och underhåll ansetts desto viktigare. Närvaron av träd 
och annan växtlighet har angetts ha positiv inverkan på den estetiska upplevelsen av 
cykelparkeringsplatsen. Det bör dock påpekas att det finns en gräns mellan att träd och 
andra växtligheter har en estetiskt förhöjande effekt till att göra platsen mindre 
översiktlig och mer fördunklad vilket leder till en försämrad upplevelse av personlig 
trygghet. Parkerande cyklister vid Knutpunkten i Helsingborg är de cyklister som är 
mest nöjda med skötseln och underhållet vid respektive cykelparkeringsplats. 
Cykelparkeringsplatsen vid Knutpunkten i Helsingborg är en bemannad 
cykelparkeringsplats och det sker fortlöpande daglig översyn av cykelparkeringsplatsens 
standard.  
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9 Allmänna rekommendationer för planering av 

cykelparkeringsplatser 
 
”En cykelparkering är en anläggning som i sin 
lokalisering, utformning och gestaltning signalerar att den 
avgränsade ytan är avsatt för att parkera sin cykel” 

9.1 Lokalisering 
För att skapa förutsättningar för en väl använd och attraktiv cykelparkeringsplats och 
helt enkelt möta behovet av att cyklister vill parkera sin cykel finns det en del saker att 
tänka på vid planeringsstadiet. Viktiga och frekvent trafikerade cykelvägar till och från 
målpunkt bör identifieras. Cykelparkeringsplatser bör därefter lokaliseras mellan viktiga 
målpunkter och entréer samt de cykelvägar där det ansluter mest cyklister. Platsen bör 
ligga i direkt anslutning till där det sker naturliga folkrörelser. Detta skapar en social 
kontroll som gör att upplevelsen av personlig trygghet stärks och det motverkar även 
skadegörelse och cykelstölder. Viktigt är att lokaliseringen känns logisk och inte 
förhindrar fotgängares naturliga vägar eller upplevs som hinder för rörelsehindrade eller 
synskadade. 

Avstånd till viktiga målpunkter och entréer 
För korttidsparkeringar är ett lämpligt avstånd från cykelparkering till målpunkt runt 15-
30 meter. Långtidsparkeringar bör även de vara lokaliserade så nära målpunkt som det 
är möjligt men kan i jämförelse med korttidsparkeringar i regel lokaliseras på ett längre 
avstånd ifrån målpunkt. Erbjuds väldigt hög standard på cykelparkering i form av 
övervakade parkeringsgarage eller liknande så kan detta avstånd uppgå till 200 m. 
Befintlig bebyggelse har stor påverkan på möjligheterna att lokalisera cykelparkeringar 
men en viktig regel är att alltid planera och lokalisera cykelparkeringar på ett närmre 
avstånd till målpunkt än bilparkeringsplatser, detta signalerar att cykeltrafiken är 
prioriterad.  

9.2 Korttids- och långtidsparkeringar – differentierat behov 
Det finns ett differentierat behov av utformningen av cykelparkeringsplatser vilket kan 
delas upp i korttidsparkering och långtidsparkering. Olika personer värderar olika 
egenskaper för cykelparkeringsplatser olika. Närhet till målpunkt kan vara av stor vikt 
för en person medan en annan person värderar stöldskydd högre. En viktig 
rekommendation är därmed att erbjuda olika cykelparkeringsmöjligheter inom en och 
samma cykelparkeringsplats. Sammantaget är närhet till viktiga målpunkter från 
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cykelparkeringsplatsen, den upplevda personliga tryggheten, tillgång till lediga 
cykelparkeringsplatser samt skötsel och underhåll av cykelparkeringsplatsen faktorer 
och egenskaper som generellt sett värderas högt av både korttids- och långtidsparkerare. 

Korttidsparkeringar 
Korttidsparkeringar avser främst 
cykelparkeringar i anslutning till handel, 
restauranger och andra etableringar med 
likartade kunder och är ämnade för 
parkering kortare tid än två timmar. 
Närheten till entréer, tillgänglighet och 
användarvänlighet är således viktiga 
faktorer för cykelparkeringsplatser av denna 
karaktär.  
 

 

Långtidsparkeringar 
Långtidsparkeringar är främst avsedda 
för pendlare, anställda, studenter och 
boende som har för avsikt att parkera 
sina cyklar på ett och samma ställe 
under en längre tidsperiod. Egenskaper 
som komfort och skydd mot väder och 
stöld värderas generellt sett högre av 
långtidsparkerare i jämförelse med korttidsparkerare. Långtidsparkerare tenderar 
generellt att vara mer oroliga för cykelstölder och skadegörelse än korttidsparkerare.  
 

 

Korttidsparkering: 
Affärer 
Kulturella institutioner 
Restauranger 
Biografer 
Servicebyggnader

Långtidsparkering: 
Hållplatser och knutpunkter för kollektivtrafik 
Arbetsplatser 
Skolor 
Bostäder 
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9.3 Utformning 

Parkeringsnormer 
För att förhindra att cykelparkeringar blir ett hinder för synskadade och rörelsehindrade 
bör det erbjudas tillräckligt många cykelparkeringsplatser på de avgränsade ytor som är 
avsedda för cykelparkering. Brister i standard kan lätt konstateras vid en inventering av 
en cykelparkeringsplats, antalet cyklar som inte får plats i avsedda cykelställ utan står 
uppställda på ett informellt vis mot träd, väggar eller stolpar visar på storleken av 
underdimensioneringen. Detta är ett sätt att kartlägga det verkliga behovet av antalet 
cykelparkeringsplatser, dock bör det påpekas att informella parkeringar kan bero på 
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andra saker så som att cykelparkeringsplatsen är dåligt lokaliserad eller ligger långt 
ifrån entréer och målpunkter osv. Svårare är det att uppskatta behovet av antalet 
cykelparkeringsplatser vid nybyggnad av olika etableringar. Tabellen nedan är hämtad 
från TRAST och den ger exempel på parkeringsnormer för nyetableringar. Dessa 
riktlinjer är just riktlinjer och i planeringen av cykelparkeringsplatser bör reservytor för 
framtida behov avsättas.  
 
Typ av etablering Enhet Antal platser 
Butiker – centrum     
 - shoppingcenter 100 m² BTA 4 - 6 
 - stadsdelscenter 100 m² BTA 5 - 8 
Kontor   
 - utan informationsdiskfunktion 100 m² BTA 1 - 3 
 - med informationsdiskfunktion (bank, post) 100 m² BTA 2 - 4 
Skolor, universitet     
 - låg- och mellanstadium 100 elever 30 - 40 
 - högstadium och gymnasium 100 elever 60 - 70 
 - högre utbildning 100 elever 60 - 80 
Sport och fritid   
 - sporthall 100 besökare 35 - 45 
 - badhus 100 besökare 15 - 20 
 - teater, konserthus, biograf 100 besökare 20 - 35 
Sjukhus 100 sängar 30 - 50 

Bostäder 
Vid bostäder av flerhushållskaraktär bör det ges möjlighet till både korttidsparkering för 
gäster och snabbare ärenden samt långtidsparkering av hög standard för boende. 
Korttidsparkeringar bör erbjudas i direkt anslutning till bostadshusets entré, dessa bör 
vara av sådan typ att de ger ett ordnat och estetiskt tilltalande intryck. Det är av stor vikt 
att de boende erbjuds parkeringsmöjligheter för parkering under långa tider. Dessa bör 
bestämt vara väderskyddade och gärna med goda låsmöjligheter. Cykelkällare, mindre 
cykelgarage eller cykelboxar är alternativ som bör övervägas, speciellt vid 
nybyggnation av bostäder.  
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Hållplatser eller knutpunkter för kollektivtrafik 
Stora knutpunkter för kollektivtrafik är viktiga för att möjliggöra hållbart 
arbetspendlande och kombinationsresor. Därmed är det av stor vikt att det vid dessa 
knutpunkter erbjuds cykelparkeringsmöjligheter med hög stöldsäkerhet och möjlighet 
till väderskydd för cykeln så att cyklister som ämnat parkera under längre tidsperioder 
känner en tillförlitlighet att cykeln är oskadd och står kvar när denne kommer för att 
hämta cykeln. Då stöld- och väderskydd värderas högre av långtidsparkerare än av 
korttidsparkerare så kan cykelparkeringsplatser med högre standard lokaliseras på ett 
längre avstånd till målpunkt än cykelparkeringsplatser för korttidsparkering.  
 
För att säkerställa att efterfrågan på parkeringsmöjligheter av hög standard uppfylls kan 
parkeringsgarage/hus att vara ett alternativ. För att bygga och etablera ett nytt övervakat 
parkeringshus för cyklar med kringservice bör det vara runt 2000 cyklar som parkeras 
där. Finns befintligt utrymme att tillgå är det fullt möjligt med mindre underlag.  

Skolor och arbetsplatser 
Vid skolor och arbetsplatser bör det etableras cykelparkeringsplatser där stor vikt läggs 
vid stöldsäkerhet, väderskydd och närhet till entréer. Detta då brukare av 
cykelparkeringsplatser i anslutning till skolor och arbetsplatser i regel står där under 
längre tidsperioder. Närhet till målpunkt och entréer samt andra åtgärder för att öka 
upplevelsen av den personliga tryggheten är två betydelsefulla aspekter då cykelresor 
under höst- och vinterhalvåret till stor del görs under dygnets mörka timmar. 

Affärer och handelsetableringar 
Affärer och handelsetableringar tenderar att centreras till utvalda områden eller 
specifika gator i våra städer. Dessa typer av etableringar och shoppingstråk attraherar 
korttidsparkerare och därmed rekommenderas det att cykelparkeringsplatser inte 
centreras till en stor eller ett par större cykelparkeringsplatser i staden utan fördelas och 
sprids över ett större område så att medelavståndet till olika entréer eller målpunkter 
förkortas.  
 

 
 
Lättbegripliga och lättillgängliga cykelparkeringsmöjligheter är att föredra. 
Gestaltnings- och utformningsaspekterna är av stor vikt i stadskärnor, ett enat formspråk 
för cykelställ och övrig gaturumsmöblering i en stad är att rekommendera då detta 
förenklar identifieringen och lokaliseringen av cykelställ samt kan förhöja den estetiska 
upplevelsen av stadsbilden.    
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9.4 Val av typ av cykelställ - 
dimensionering 
Det går tio cyklar på en bilparkeringsplats. 
Så rent ytmässigt är cykelparkeringar 
betydligt mer yteffektiva. Nedan ges 
förslag på lämpliga 
dimensioneringsalternativ för både 
hjulhållande och ramlåsbara cykelställ.  
 
 
 
 

 

Hjulhållande cykelställ 
Hjulhållande cykelställ är lätta att känna igen, enkla att använda och relativt billiga att 
producera och anlägga. Övriga fördelar är att då dessa är välplanerade och rätt använda 
skapar de ett ordnat intryck där cyklarna står rakt upp i tydliga rader. För hjulhållande 
cykelställ rekommenderas följande typ enligt bild nedan. Denna variant är robusta, 
stryktålig och är receptiva för olika sorters cyklar med olika däcktjocklek.   
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Ramlåsbara cykelställ 
Ramlåsbara cykelställ kan bestå av en stålrörskonstruktion där det möjliggörs att 
cykelns ram kan låsas fast med hjälp av ett block- eller bygellås. Denna egenskap gör 
ramlåsbara cykelställ stöldsäkra. De negativa egenskaperna med ramlåsbara är att de är 
mindre yteffektiva i jämförelse med hjulhållande cykelställ och cyklar kan glida ner 
längs rörkonstruktionen vilket bidrar till ett oordnat intryck. Det finns en rad olika 
varianter på ramlåsbara cykelställ, det viktigaste är att de är funktionella, lätta att 
använda och estetiskt tilltalande. Nedan visas ett par olika varianter på ramlåsbara 
cykelställ. 
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Antal 
cyklar 

Rakt cykelställ 
Längd/m 

Vinklat cykelställ 
Längd/m 

3 2 3,2 
4 2,7 3,9 
5 3,4 4,6 
6 4,1 5,3 
7 4,8 6,0 
8 5,5 6,7 
9 6,2 7,4 
10 6,9 8,1 

 

Rekommenderade mått för raka och vinklade cykelparkeringar
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Alternativa cykelställ  
Det går att kombinera de positiva egenskaperna med 
hjulhållande och ramlåsbara cykelställ. Detta 
frambringar ett stöldsäkert alternativ samtidigt som de 
upprätthåller ordningen bland de parkerade cyklarna. 
Detta är ett högst rekommenderat alternativ som 
tillgodoser det huvudsakliga syftet med ett cykelställ 
när det gäller ordning och samtidigt erbjuder hög 
stöldsäkerhet.   
 
 
 
 

 

Fackindelning 
Centrumavståndet mellan varje 
hjulhållare benämns som cykelställets 
fackindelning. Rekommenderad 
fackindelningen är 600 mm då samtliga 
hjulhållare är i samma horisontella höjd, 
detta ger en yteffektiv 
cykelparkeringsplats och användarvänlig 
fackindelning. Då varannan hjulhållare i 
kombination med en skena är högre eller 
lägre än sin granne kan 
fackindelningsavståndet minskas till 400 
mm.  

Väderskydd 
Cyklar som parkeras oskyddat utomhus utsätts för nederbörd i form av snö och regn 
vilket kan leda till att metalldelar på cykeln rostar och solens ultravioletta strålar förstör 
däck och sadel. En kostnadseffektiv lösning till väderskydd är att nyttja befintliga skydd 
i form av exempelvis överbyggnader från byggnader. Annars bör väderskydd utformas 
så att tak och väggar består av genomskinligt material. Detta för att inte 



Cykelparkeringsplatser och deras betydelse för cyklandet –  
Rekommendationer för planering av cykelparkeringsplatser 

Peter Håkansson 

 89 
 

cykelparkeringsplatsen ska upplevas som instängd vilket leder till otrygghet och i 
sämsta fall att cykelparkeringsplatsen inte används. 
   

 

9.5 Gestaltning och estetik 
Cykelparkeringsplatser ska utformas och formges så att de är attraktiva, lättanvända och 
funktionella. De ska passa in och helst försköna miljön men inte dominera i sin 
omgivning. Material bör användas så att dess positiva egenskaper är beständiga över 
åren. En viktig aspekt är att cykelparkeringsplatsen och cykelställen utformas så att de 
är estetiskt tilltalande även då det inte finns parkerade cyklar i cykelställen.  

Belysning 
Belysning är ett verktyg för att ge en cykelparkeringsplats karaktär, höja 
trygghetskänslan under dygnets mörka timmar eller för rent funktionella aspekter. Bra 
belysning vid cykelparkeringsplatser kan öka tryggheten samt vara ett medel mot våld 
och vandalisering. Det är viktigt att välja sådan placering och belysningsarmatur så att 
ljuset inte slukas av växtlighet eller mörka markbeläggningar. Belysning är extra viktig i 
cykelparkeringsgarage för att kompensera upplevelsen av instängdhet som kan leda till 
att platsen upplevs otrygg. 

Markbeläggning 
Markbeläggningen för en cykelparkeringsplats ska vara jämn, ha god friktion, litet 
rullmotstånd och är lättframkomligt. Aspekter som att snöröjning ska underlättas och 
markbeläggningen ska vara beständig mot slitage är av stor vikt. Därmed är hårdgjorda 
ytor bestående av exempelvis asfalt, betongplattor, marktegel, betong eller marksten att 
föredra. Varning i markytan och taktil information bör finnas så att synskadade inte leds 
in i parkerade cykel eller cykelställ. 
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Avgränsning 
Avgränsningselement kan användas för att visuellt skilja på den yta som är avsedd för 
cykelparkering och omgivande ytor så som gångbanor eller cykelbanor. Murar, staket 
eller växter kan beroende på utformning fullgöra syftet med visuell avskiljning. Vissa 
typer av avgränsningselement möjliggör fastlåsning av cykeln, detta bör beaktas då lite 
av syftet med avgränsningen går förlorad om cyklar låses fast i dessa element.  
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Sammanställning av parkeringsnormer  Bilaga 1 

 CROW (1994)       
     Sysselsättningsandel 

100 % 
Sysselsättningsandel 80 

% 
Bostäder       

       
       

Arbetsplatser       

       
       

Skolor       

       

Kommersiella 
verksamheter 

Affärsetableringar i A-
läge 

6,7 cpl per 1000 
m² BTA    

 Affärsetableringar i B-
läge 

2,2 cpl per 1000 
m² BTA    

 Köpcentrum för lokalt 
upptagningsområde  70 cpl per 1000 m² 

butiksarea 
90 cpl per 1000 m² 

butiksarea 

 Köpcentrum för regionalt 
upptagningsområde  50 cpl per 1000 m² 

butiksarea 
60 cpl per 1000 m² 

butiksarea 

 Köpcentrum för regionalt 
eller större 

upptagningsområde 
 40 cpl per 1000 m² 

butiksarea 
50 cpl per 1000 m² 

butiksarea 

Sjukhus och 
vårdinstitutioner       

       
       

Kollektivtrafik       

Fritid och 
rekreation        

       

       
       

Övrigt         

Kvoten mellan antalet cpl per area eller bostad osv. har beräknats om från de ursprungliga rekommendationerna så att de  

lättare kan jämföras     
BTA = Bruttoarea, summan av utvändiga areor för alla våningsplan   
Sysselsättningsandel = är kvoten mellan antalet sysselsatta och det totala antalet personer i arbetsför ålder  

(där inräknat personer i arbetsmarknadsåtgärder, sjukskrivningar etc).   
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Sammanställning av parkeringsnormer  Bilaga 1 

Linköping (2003)   Malmö Stad (2001) 
      

Bostäder 1 cpl per boende i nära anslutning till bostadens 
entré 2,5 cpl per lägenhet 

Studentbostäder 1 cpl i förrådsutrymme i anslutning till bostaden 2,0 cpl per lägenhet 

  0,1 cpl per boende för besäkare i nära anslutning 
till bostadens entré   

Kontor 13 cpl per 1000 m² BTA 18 cpl per 1000 m² 

Industri 6 cpl per 1000 m² BTA 6 cpl per 1000 m² 

      

Grundskolor   0,3-0,7 cpl per elev 

Gymnasium och högre 
utbildning   0,6-0,8 cpl per elev 

Handel 22 cpl per 1000 m² BTA 30 cpl per 1000 m² 

      

      

      

      

Vårdinstitutioner   0,1-0,5 cpl per sängplats 

      

      

      

Idrottsanläggningar och 
rekreation   0,2-0,4 cpl per 

åskådare/besökare 

Nöjesanläggningar   0,2-0,35 cpl per åskådarplats 
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Sammanställning av parkeringsnormer  Bilaga 1 

 Sykkelhåndboka (2002) Vejdirektoratet (2000) 
      

Bostäder 1-3 cpl per boende   

     

     

Kontor Min 40 cpl per 1000 m² 10-40 cpl per 1000 m² kontor- 
och lagerarea 

 0,3-0,5 cpl per anställd   

     

Skolor 0,7 cpl per elev 0,3-0,8 cpl per elev 

     

Köpcentrum och handelsgator   40-80 cpl per 1000 m² butiks- 
och lagerarea 

     

     

     

     

Sjukhus   0,2-0,5 cpl per sjukhussäng 

     

     

     

Parker, stränder och nöjesparker   0,1-0,35 cpl per besökare/gäst 

Idrottsanläggningar, biografer och teatrar   0,2-0,4 cpl per besökare/gäst 
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Sammanställning av parkeringsnormer  Bilaga 1 

 Victoria Transport Policy Institute (2005)   
     

Bostäder Lägenheter och gatuhus 1 cpl per per hushåll plus 6 cpl utanför varje entré 

     
     

Arbetsplatser Kontor, forskningsverksamheter, 
laboratorier 

4 cpl per 1000 m² BTA för de första 5000 m² BTA, 
därefter 2 cpl extra per 1000 m² BTA 

 Industrier 1 cpl per 950 m² BTA 

     

Skolor Grundskola  0,1-0,125 cpl elev och 0,1 cpl per anställd 

 Högskola/Universitet 0,2 cpl per student och 0,1 cpl per anställd 

Kommersiella 
verksamheter Hotell/motell 1 cpl per 15 rum, är hotellet/motellet större än 75 

rum plus 6 cpl vid entré 

 Återförsäljare av varor och tjänster, 
resturanger,  

4 cpl per 1000 m² BTA för de första 5000 m² BTA, 
därefter 2 cpl extra per 1000 m² BTA 

 
Köpcentrum 

4 cpl per 1000 m² uthyrd BTA för de första 5000 
m² uthyrd BTA, därefter 2 cpl extra per 1000 m² 

uthyrd BTA. 
 

    

 
    

Sjukhus och 
vårdinstitutioner Sjukhus 2 cpl per 1000 m² 

 Gruppboende, servicehem, vårdhem 1 cpl per 15:e vårdplats 

 Kriminalvårdsanstalt 1 cpl per intagen 

Kollektivtrafik     

Fritid och 
rekreation  Kommunhus samhällscentrum 12,5 cpl/1000 m² BTA 

 Idrottsanläggning, badhus eller liknande 
facilitet med åskådare/besökare 10 cpl per 1000 m² verksamhetsarea 

 Gym eller spa 12,5 cpl per 1000 m² verksamhetsarea 

 Bowlinghall eller curlingrink 1 cpl per bana 

Övrigt Kyrkor 1 cpl per 50:e medlem 

 Bibliotek, museeum och utställningar 10 cpl per 1000 m² BTA 
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Sammanställning av parkeringsnormer  Bilaga 1 

 
    

Korttidsparkering Långtidsparkering 
6 cpl extra utanför varje 

entré 100 % av cpl 

   

   

50 % av cpl 50 % av cpl 

20 % av cpl 80 % av cpl 

   
100 % av cpl för elever, 90 

% av cpl för anställda 10 % av cpl för anställda 

90 % av cpl för studenter 
respektive anställda 

10 % av cpl för studenter 
respektive anställda 

40 % av cpl 60 % av cpl 

50 % av cpl 50 % av cpl 

70 % av cpl 30 % av cpl 

   

   

25 % av cpl 75 % av cpl 

25 % av cpl 75 % av cpl 

30 % av cpl 70 % av cpl 

   

80 % av cpl 20 % av cpl 

80 % av cpl 20 % av cpl 

80 % av cpl 20 % av cpl 

80 % av cpl 20 % av cpl 

100 % av cpl   

80 % av cpl 20 % av cpl 
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Enkät till pilotstudie  Bilaga 2 

      Egenskap Värdering
      Närhet till målpunkt   

      
Tillräckligt med 
platser   

Intervjustudie om cykelparkeringar   Väderskydd   

Vad tycker du är viktigt för cykelparkeringar?  Låsbarhet   

      Trygghet   

      Gestaltning/estetik   

      Skötsel/underhåll   

      1 är lägst och 5 är högst värdering 
        

Kvinna Man  
Hur ofta cyklar 
du?      Ärende 

     1-2 dagar/vecka    Fritid   
   3-5 dagar/vecka    Utbildning/skola   

18-34 
år 

35-64 
år  Varje dag    Arbetspendling   

        Inköp/shopping   
      Övrigt   
                
        

      Egenskap Värdering
      Närhet till målpunkt   

      
Tillräckligt med 
platser   

Intervjustudie om cykelparkeringar   Väderskydd   

Vad tycker du är viktigt för cykelparkeringar?  Låsbarhet   

      Trygghet   

      Gestaltning/estetik   

      Skötsel/underhåll   

      1 är lägst och 5 är högst värdering 
        

Kvinna Man  
Hur ofta cyklar 
du?      Ärende 

     1-2 dagar/vecka    Fritid   
   3-5 dagar/vecka    Utbildning/skola   

18-34 
år 

35-64 
år  Varje dag    Arbetspendling   

        Inköp/shopping   
      Övrigt   
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Enkät till intervjustudie  Bilaga 3 

         
      Egenskap Viktighet Nöjdhet 
      Närhet till målpunkt     

      Tillräckligt med 
platser     

Intervjustudie om cykelparkeringar   Väderskydd     

Vad tycker du är viktigt för cykelparkeringar?  Låsbarhet     
      Trygghet     
      Gestaltning/estetik     
      Skötsel/underhåll     

      1 är lägst och 5 är högst 
värdering   

         

Kvinna Man  Hur ofta cyklar 
du?      Ärende  

     1-2 dagar/vecka    Fritid    

   3-5 dagar/vecka    Utbildning/skola    

18-34 år 35-64 år  Varje dag    Arbetspendling    

        Inköp/shopping    

      Övrigt    
                
         
      Egenskap Viktighet Nöjdhet 
      Närhet till målpunkt     

      Tillräckligt med 
platser     

Intervjustudie om cykelparkeringar   Väderskydd     

Vad tycker du är viktigt för cykelparkeringar?  Låsbarhet     
      Trygghet     
      Gestaltning/estetik     
      Skötsel/underhåll     

      1 är lägst och 5 är högst 
värdering   

         

Kvinna Man  Hur ofta cyklar 
du?      Ärende  

     1-2 dagar/vecka    Fritid    

   3-5 dagar/vecka    Utbildning/skola    

18-34 år 35-64 år  Varje dag    Arbetspendling    

        Inköp/shopping    

      Övrigt    
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Samtliga intervjusvar Bilaga 4

Kön Ålder Cyklar Ärende
Närhet - 

Vikt.
Närhet - 

Nöjd.
Plats - 
Vikt.

Plats - 
Nöjd.

Väder - 
Vikt.

Väder. - 
Nöjd.

Lås. - 
Vikt.

Lås. - 
Nöjd.

Trygg. - 
Vikt.

Trygg. - 
Nöjd.

Estet. - 
Vikt.

Estet. - 
Nöjd.

Sköt. - 
Vikt.

Sköt. - 
Nöjd. Plats

M U Varje A 5 4 5 3 1 - 3 4 4 5 2 4 4 3 1
M Ö Varje A 3 5 4 4 1 - 2 5 1 5 3 4 5 5 1
M Ö 3-5 A 4 5 4 5 1 - 2 5 3 5 3 5 5 2 1
M U 3-5 A 4 5 4 4 3 - 4 5 3 4 2 3 3 4 1
M U Varje F 4 2 4 3 1 - 5 4 5 3 4 3 4 2 1
M U Varje A 4 4 4 2 3 - 4 3 3 3 2 4 4 4 1
K Ö 3-5 I 5 4 5 4 2 - 3 4 5 3 2 4 5 4 1
K U Varje A 4 4 5 3 2 - 1 5 5 4 4 3 4 2 1
K U Varje A 5 3 5 4 3 - 4 3 5 4 4 4 4 5 1
K U Varje A 5 5 5 5 3 - 1 4 5 3 4 4 5 5 1
K Ö 3-5 A 5 4 5 5 1 - 1 5 5 5 5 5 5 4 1
M Ö Varje F 5 5 5 4 2 - 1 4 3 3 4 5 3 4 1
K Ö Varje A 5 5 4 4 5 - 5 2 4 4 5 3 5 3 1
K U Varje A 5 5 5 5 3 - 5 2 5 5 5 5 5 3 1
K U Varje I 3 5 5 2 3 - 5 4 5 4 3 3 4 1 1
M Ö Varje A 5 4 4 5 2 - 5 2 4 3 4 3 3 2 1
K U Varje A 5 5 5 4 3 - 3 4 5 5 5 3 5 4 1
K U Varje U 5 5 3 5 2 - 1 4 4 3 2 5 5 5 1
K Ö Varje A 4 5 5 2 3 - 5 3 5 4 3 3 4 4 1
K U 3-5 A 4 4 5 5 3 - 2 2 5 5 3 4 4 4 1
M U Varje A 4 5 5 3 4 - 5 2 4 5 3 4 4 4 1
K U Varje A 5 4 5 2 4 - 5 2 5 1 2 5 4 3 1
M U Varje A 5 5 5 3 1 - 2 4 5 3 4 4 5 4 1
M Ö Varje A 5 2 5 2 1 - 5 1 1 5 4 4 4 4 1
M Ö Varje A 4 3 5 5 1 - 1 5 5 5 1 3 3 5 1
K U Varje A 5 5 5 3 3 - 3 4 5 5 4 3 4 4 1
K Ö 3-5 A 5 5 5 3 1 - 1 3 5 5 5 4 5 5 1
K Ö Varje A 4 5 4 5 3 - 3 3 4 5 3 4 5 4 1
K U Varje A 5 1 5 2 3 - 5 1 5 5 5 2 4 4 1
M Ö 3-5 I 5 5 5 4 3 - 5 2 4 4 3 4 4 2 1
M U 3-5 I 4 4 4 4 5 - 3 4 5 2 4 4 3 4 1
K U 1-2 U 4 3 5 2 2 - 3 1 4 4 3 3 4 2 1
K U Varje A 4 5 5 4 2 - 5 4 5 5 2 3 4 4 1
K Ö Varje A 5 4 4 4 2 - 5 4 3 5 3 4 4 4 1
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Samtliga intervjusvar Bilaga 4

K Ö Varje Ö 5 5 5 5 3 - 2 5 5 5 5 5 5 5 1
M U Varje A 4 4 5 3 4 - 4 2 3 3 2 3 4 3 1
K U Varje I 4 4 5 4 3 - 2 1 4 4 1 2 4 4 1
K Ö 1-2 A 4 5 5 5 3 - 5 5 4 5 4 5 4 4 1
M U 3-5 A 5 5 4 4 3 - 5 5 5 4 1 4 5 5 1
M U 3-5 A 5 5 5 5 3 - 3 5 5 5 1 5 4 3 1
K U 3-5 A 5 4 3 4 2 - 5 3 4 4 4 4 3 4 1
M Ö Varje Ö 5 5 5 2 2 - 4 1 5 3 5 5 4 5 1
K Ö Varje I 5 5 5 2 1 - 3 5 3 5 5 5 5 4 1
M U 3-5 U 5 4 5 2 2 - 4 4 3 5 4 4 5 4 1
K Ö Varje I 4 5 5 4 2 - 5 5 5 5 2 5 4 4 1
K U Varje U 5 5 5 3 1 - 5 3 5 5 4 5 5 4 1
K U Varje U 5 5 5 3 4 - 4 4 5 5 4 5 5 3 1
M U Varje I 4 2 5 1 2 - 4 3 3 4 4 3 5 4 1
K U Varje A 5 5 5 3 2 - 2 4 4 4 2 3 4 3 1
K Ö Varje U 5 4 5 3 3 - 3 4 5 5 4 4 4 4 1
K Ö Varje A 3 4 3 4 4 - 5 5 5 5 3 3 3 3 1
M Ö 3-5 Ö 5 5 5 4 2 - 2 5 4 5 3 5 5 4 1
K Ö 1-2 I 4 4 5 4 2 - 2 4 4 4 2 4 4 4 1
K U Varje A 5 4 5 2 2 - 4 2 3 4 2 4 4 4 1
K U Varje U 5 4 5 3 2 - 3 3 5 4 2 3 5 4 1
M U Varje Ö 3 2 2 2 1 - 4 3 5 1 4 2 3 4 1
K U Varje I 5 4 5 2 1 - 5 5 1 3 3 3 4 4 1
K Ö 1-2 I 3 3 5 3 4 - 5 5 5 4 3 3 3 3 1
K Ö Varje A 4 5 5 5 3 - 3 2 5 5 3 4 5 5 1
M U Varje I 3 5 4 3 1 - 4 2 2 4 1 3 5 4 1
M U Varje I 4 4 4 3 3 - 2 4 3 4 2 1 4 3 2
K Ö Varje I 4 5 5 5 2 - 2 3 5 5 4 3 5 3 2
K U Varje I 5 5 4 4 5 - 5 5 5 5 2 3 5 4 2
M U Vrje F 5 4 5 3 2 - 2 3 3 4 4 3 4 4 2
M Ö Varje I 5 4 3 4 1 - 2 3 3 4 5 3 4 4 2
M Ö 3-5 I 4 4 5 6 3 - 4 4 5 4 5 3 5 3 2
K Ö Varje I 4 5 4 4 2 - 2 2 5 4 4 4 5 4 2
K U 3-5 I 3 4 3 4 1 - 4 4 5 5 4 4 5 4 2
K U 3-5 A 5 5 3 3 2 - 4 4 5 5 2 4 3 4 2
M Ö 3-5 I 4 5 5 5 2 - 3 3 5 4 3 2 5 4 2
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Samtliga intervjusvar Bilaga 4

M Ö 1-2 F 5 4 4 4 2 - 2 3 4 4 3 3 3 3 2
K Ö Varje I 5 5 1 3 1 - 1 3 5 5 5 1 5 3 2
K U 3-5 I 3 5 2 3 1 - 3 5 5 3 4 3 5 4 2
K Ö Varje I 5 4 5 4 3 - 3 4 5 3 3 3 5 3 2
K Ö Varje I 4 5 2 5 1 - 1 5 5 5 4 5 4 5 2
M Ö Varje I 5 5 4 4 1 - 5 1 5 5 3 3 5 5 2
M Ö Varje I 3 5 5 3 2 - 3 5 4 5 4 3 4 5 2
M Ö Varje I 5 5 5 4 2 - 2 3 5 5 4 3 4 5 2
M U Varje I 4 4 4 5 3 - 4 3 5 4 4 4 4 4 2
K Ö Varje I 5 5 5 1 3 - 2 1 5 1 2 1 5 1 2
K U Varje I 3 5 2 3 5 - 5 3 5 5 1 2 4 3 2
K U 3-5 I 4 5 5 3 2 - 1 2 4 4 3 2 5 3 2
M U 3-5 I 4 4 5 4 1 - 2 3 3 3 3 4 4 4 2
K U Varje Ö 4 5 5 5 1 - 3 3 3 4 2 4 3 5 2
M U Varje I 4 3 3 4 1 - 4 4 2 5 1 4 3 2 2
M U Vaje I 5 4 4 4 4 - 5 2 3 4 4 2 3 4 2
K U Varje I 5 2 5 3 1 - 1 3 4 5 5 2 5 2 2
M Ö Varje I 5 5 5 4 2 - 4 4 4 4 3 3 5 4 2
K U 3-5 I 4 5 4 4 3 - 1 3 3 5 2 2 3 3 2
M U Varje I 5 3 4 4 3 - 4 3 5 4 4 3 5 3 2
M Ö Varje Ö 3 5 5 5 1 - 4 4 4 5 4 3 5 3 2
M Ö Varje I 4 5 5 5 1 - 1 2 3 4 3 4 5 3 2
K U Varje I 4 5 5 4 2 - 2 3 2 4 3 3 3 3 2
M U Varje I 5 4 5 5 1 - 3 3 4 5 5 3 5 4 2
M U Varje I 3 4 5 4 3 - 5 4 4 5 4 4 4 4 2
K U Varje I 5 5 3 3 1 - 1 4 4 3 2 2 4 3 2
M U Varje I 4 5 4 5 3 - 1 3 4 4 4 3 4 3 2
K U Varje I 5 5 5 4 1 - 2 3 5 4 4 4 5 4 2
M Ö Varje I 5 5 5 4 2 - 3 3 5 5 5 3 5 4 2
M U 3-5 A 5 4 3 3 3 - 4 2 3 4 3 3 4 4 2
K U Varje I 4 5 5 4 3 - 4 3 5 4 4 3 5 4 2
M U Varje I 4 5 3 3 2 - 3 3 2 4 1 3 3 3 2
M U Varje I 4 5 5 3 1 - 1 3 4 5 4 3 4 4 2
M U 3-5 U 2 4 2 4 3 - 3 3 1 5 1 4 3 3 2
K U 3-5 I 5 2 4 4 1 - 1 1 3 3 1 1 5 4 2
K Ö Varje I 3 4 3 4 2 - 4 3 4 3 4 2 4 2 2
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K U 3-5 I 4 5 4 3 2 - 5 4 5 5 4 3 5 1 2
K Ö Varje I 5 3 5 5 2 - 3 3 4 1 4 1 4 3 2
K Ö Varje I 3 5 5 4 3 - 3 3 4 2 2 2 5 3 2
K Ö Varje I 4 5 5 4 4 - 3 4 4 4 3 3 4 3 2
M Ö Varje I 4 5 4 4 1 - 1 3 1 5 2 3 4 5 2
K U Varje I 5 4 3 4 2 - 2 3 4 5 2 2 5 3 2
K Ö Varje I 5 3 5 3 4 - 3 3 4 4 5 2 4 2 2
K U Varje I 4 5 5 4 3 - 5 4 4 4 3 2 4 4 2
M Ö Varje I 4 5 4 5 1 - 1 3 2 5 3 3 4 3 2
K Ö Varje I 4 4 5 4 3 - 3 3 4 3 3 3 4 5 2
M Ö Varje F 4 4 3 4 1 - 2 3 2 3 2 3 4 4 2
M U Varje A 5 5 4 4 2 - 5 5 4 5 3 3 4 4 2
M U Varje I 2 4 4 4 5 - 4 2 2 3 4 2 3 3 2
M Ö Varje I 2 5 3 4 2 - 2 3 3 5 4 2 4 3 2
K U Varje A 5 5 5 3 3 - 5 2 4 3 4 4 3 3 3
M Ö Varje A 3 4 5 3 5 - 5 3 5 4 3 4 5 4 3
K Ö 3-5 A 3 5 2 3 3 - 5 5 5 5 4 3 4 5 3
K Ö Varje A 5 4 5 3 5 - 5 2 5 1 3 3 5 4 3
M Ö Varje A 3 5 4 3 2 - 5 1 2 4 2 3 3 4 3
M Ö Varje A 4 5 4 4 2 - 4 1 3 3 2 4 3 3 3
K Ö 3-5 I 5 5 5 4 2 - 5 3 5 4 3 4 4 4 3
K U Varje U 5 5 5 4 2 - 3 1 4 2 3 3 5 4 3
K Ö 3-5 A 3 5 5 4 3 - 5 4 4 3 3 4 4 4 3
K U Varje A 5 5 5 3 3 - 4 3 5 5 4 4 4 5 3
M U 3-5 A 4 5 5 5 3 - 4 2 5 3 1 4 4 5 3
M Ö Varje A 4 5 4 3 5 - 3 2 4 3 2 4 4 4 3
M U Varje A 5 4 4 3 2 - 5 3 4 3 1 3 5 4 3
M Ö Varje A 5 5 5 5 3 - 3 1 5 5 3 4 5 5 3
M Ö Varje A 5 3 5 1 2 - 5 1 5 2 4 2 4 3 3
K U Varje A 4 5 5 2 4 - 5 3 4 3 4 2 3 3 3
K U Varje U 5 5 5 5 2 - 5 1 5 3 2 4 4 5 3
M U Varje A 4 5 3 4 3 - 4 4 3 4 5 2 5 4 3
M U Varje A 5 5 3 5 2 - 5 1 3 5 3 2 5 5 3
K Ö 3-5 A 5 5 5 4 5 - 5 2 5 4 5 5 5 4 3
K Ö 3-5 A 5 5 2 5 4 - 2 4 4 4 4 4 4 4 3
K U Varje U 4 5 4 5 4 - 4 2 5 5 3 3 4 4 3
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M Ö 1-2 F 5 5 5 4 3 - 5 3 5 4 3 5 4 4 3
K Ö 1-2 F 5 5 5 4 5 - 5 3 5 4 3 5 4 4 3
K U Varje U 4 5 3 3 4 - 2 2 4 4 2 4 5 4 3
K Ö Varje U 3 4 5 5 4 - 5 1 5 5 4 5 5 5 3
K U 3-5 A 5 5 5 1 2 - 5 2 5 3 3 2 4 3 3
K Ö Varje U 5 5 5 3 3 - 4 2 4 4 3 4 4 4 3
K U 3-5 U 5 5 4 3 2 - 3 2 4 4 3 4 4 4 3
M U Varje U 4 5 5 4 3 - 2 3 3 2 5 2 3 3 3
K Ö Varje U 5 5 5 4 3 - 4 1 4 5 3 2 2 4 3
K Ö 1-2 A 5 5 4 5 2 - 5 1 5 5 5 4 5 5 3
M U Varje F 3 4 4 4 3 - 5 2 3 3 4 4 3 4 3
K Ö Varje A 5 5 5 4 5 - 5 3 5 3 5 4 4 5 3
K Ö Varje F 5 5 2 3 3 - 3 3 5 3 5 2 5 4 3
K Ö Varje A 3 5 5 3 2 - 5 2 3 3 2 4 3 3 3
K Ö Varje I 5 5 5 5 2 - 5 2 5 5 4 5 5 5 3
K Ö Varje A 5 5 4 3 1 - 4 1 4 5 2 3 4 5 3
M U Varje U 4 5 5 2 1 - 5 1 4 4 2 4 5 4 3
K Ö Varje A 5 5 5 3 4 - 5 2 5 2 5 4 3 4 3
K U Varje U 4 4 5 5 2 - 3 4 4 4 2 4 4 3 3
M U Varje U 4 5 3 5 2 - 4 1 4 4 2 4 4 3 3
M Ö Varje A 4 4 3 4 2 - 4 1 2 4 3 3 3 3 3
K Ö Varje A 5 5 5 4 4 - 4 1 5 5 3 2 4 2 3
M Ö 3-5 A 5 5 5 5 3 - 5 3 5 5 1 2 5 3 3
M Ö Varje A 5 2 5 3 4 - 5 1 4 2 3 2 4 3 3
K Ö Varje A 5 5 5 3 4 - 5 2 5 3 4 4 5 5 3
K U Varje A 4 5 5 4 2 - 3 3 5 5 2 3 4 4 3
M Ö Varje A 5 5 5 1 2 - 5 1 5 2 3 3 3 3 3
M Ö 3-5 A 5 5 5 3 3 - 4 2 5 4 3 4 4 4 3
K U Varje U 4 5 5 5 2 - 3 4 4 4 2 4 4 3 3
M U Varje A 4 5 3 5 2 - 5 1 4 3 2 4 4 3 3
M Ö Varje F 5 5 5 5 2 - 5 1 5 5 2 5 4 5 3
M U Varje F 3 5 3 3 3 - 5 5 5 3 3 4 5 3 3
M Ö Varje A 4 5 4 3 5 - 3 2 4 3 2 4 4 4 3
M U Varje A 5 4 4 3 2 - 5 3 4 3 2 3 4 4 3
M Ö Varje A 5 5 5 5 3 - 3 1 5 5 3 4 5 5 3
K U 3-5 U 5 5 5 2 4 - 5 2 4 3 4 2 3 3 3
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M U Varje U 5 5 4 3 1 - 5 1 5 5 5 3 4 2 3
M U 3-5 A 5 5 5 4 3 - 4 2 4 4 3 3 4 3 3
M Ö 3-5 I 4 4 4 3 2 - 5 2 4 3 4 3 4 2 4
K Ö 3-5 I 5 5 5 5 5 - 5 5 5 2 1 1 5 5 4
K U Varje I 5 5 4 5 2 - 4 2 4 2 3 4 5 4 4
M U 3-5 F 5 4 4 5 2 - 2 2 4 3 3 4 5 5 4
K Ö Varje I 4 4 4 4 3 - 4 2 4 3 3 3 3 4 4
K U 1-2 I 5 5 5 4 3 - 5 4 5 4 3 4 4 5 4
M Ö Varje I 5 5 5 3 1 - 1 2 5 5 5 4 5 4 4
K Ö Varje I 5 5 5 3 2 - 3 2 5 2 5 4 4 4 4
K U 3-5 A 5 5 3 3 2 - 4 4 5 5 2 4 3 4 4
M Ö 3-5 I 4 5 5 5 2 - 4 2 5 2 3 2 5 4 4
M Ö 1-2 F 5 5 2 4 2 - 2 3 4 4 3 3 3 3 4
M Ö Varje I 4 5 5 5 1 - 1 2 3 4 3 4 5 3 4
K U Varje I 4 5 5 4 2 - 2 3 2 4 3 3 3 3 4
M U Varje I 5 4 2 5 1 - 3 2 4 5 5 3 5 4 4
K Ö Varje I 4 5 2 5 1 - 1 5 5 2 4 5 4 5 4
M Ö Varje I 5 4 4 4 1 - 5 1 5 5 3 3 5 5 4
M U Varje F 5 4 5 3 2 - 2 3 3 4 4 3 4 4 4
M Ö Varje I 5 4 3 4 1 - 4 3 3 2 5 5 4 4 4
K Ö Varje I 5 4 5 4 3 - 3 2 5 3 3 4 5 5 4
K Ö Varje F 5 5 5 4 2 - 2 1 5 1 2 1 5 1 4
K U Varje I 3 5 2 5 5 - 5 3 5 5 1 2 4 3 4
K U 3-5 I 4 5 5 3 2 - 5 2 4 4 3 2 5 3 4
M U 3-5 I 4 4 5 4 1 - 2 3 3 3 3 4 4 4 4
K U Varje Ö 4 5 5 5 1 - 3 3 3 2 2 4 3 5 4
M U Varje I 4 3 3 4 1 - 4 4 2 5 1 4 3 2 4
M U Varje I 5 4 4 4 4 - 5 2 3 4 4 2 3 4 4
K U Varje I 5 2 5 3 1 - 5 2 4 5 5 2 5 2 4
M Ö Varje F 5 5 5 4 2 - 4 4 4 4 3 3 5 4 4
K U 3-5 I 4 5 4 4 3 - 1 3 3 5 2 2 3 3 4
M U Varje I 5 3 4 4 3 - 4 3 5 4 4 4 5 3 4
M Ö Varje Ö 3 5 5 5 1 - 4 4 4 5 4 4 5 3 4
M Ö Varje I 4 5 4 5 1 - 1 3 2 5 4 3 4 3 4
K Ö Varje I 4 4 5 4 3 - 3 3 4 3 4 3 4 5 4
M U Varje I 3 4 5 4 3 - 5 4 4 5 4 4 4 4 4
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M Ö Varje I 5 5 5 3 2 - 3 5 4 5 4 3 4 5 4
M Ö Varje I 5 5 5 4 2 - 2 3 5 2 4 3 4 5 4
M U Varje I 4 4 4 5 3 - 4 2 5 4 4 4 4 4 4
M Ö Varje I 5 5 5 4 2 - 3 3 5 5 5 3 5 4 4
M U 3-5 A 5 4 3 5 3 - 4 1 3 4 3 3 4 4 4
K U Varje I 4 4 5 4 3 - 4 3 5 2 4 3 5 4 4
M U Varje I 4 5 3 3 2 - 3 3 2 4 1 3 3 5 4
K U 3-5 I 5 2 4 4 1 - 1 1 3 3 1 1 5 4 4
K Ö Varje I 3 4 3 4 2 - 4 3 5 3 4 2 4 2 4
K U 3-5 I 5 5 4 3 2 - 5 4 5 5 4 3 5 1 4
K Ö Varje F 5 3 5 5 2 - 3 3 5 1 4 1 4 3 4
K Ö Varje I 3 4 5 4 3 - 3 3 5 2 2 2 5 3 4
K Ö Varje I 4 5 5 4 4 - 5 4 4 4 3 3 4 5 4
M Ö Varje I 5 5 4 4 1 - 1 3 1 5 2 3 4 5 4
K U Varje I 5 4 3 4 2 - 2 3 4 3 2 2 5 3 4
K Ö Varje I 5 3 5 5 4 - 3 3 4 3 5 2 4 5 4
K U Varje I 4 5 5 4 2 - 5 4 4 3 3 2 4 4 4
M Ö Varje F 4 4 2 4 1 - 2 3 2 3 2 3 4 4 4
M U Varje A 5 5 4 4 2 - 5 5 4 5 1 3 4 4 4
M U Varje I 2 4 4 4 5 - 5 2 2 3 4 2 3 3 4
M Ö Varje I 5 5 3 4 2 - 2 3 5 5 4 2 4 3 4
M U Varje I 4 5 5 3 1 - 5 3 4 5 4 3 4 4 4
M U 3-5 U 2 4 2 4 2 - 3 3 1 5 2 4 3 3 4
K U Varje I 5 5 2 3 1 - 1 4 5 3 1 2 4 3 4
M U Varje I 4 5 4 5 1 - 1 3 5 4 4 3 4 3 4
K U Varje I 5 5 5 4 1 - 2 3 5 4 4 4 5 4 4

K = Kvinna A = Arbetspendling Plats 1 = Clemenstorget Lund Värdering från 1 till 5, 1 sämt och 5 bäst
M = Man I = Inköp/shopping Plats 2 = Mårtenstorget Lund
U = 18-34 år F = Fritid Plats 3 = Knutpunkten Helsingborg
Ö = 35-64 år U = Pendling till skola Plats 4 = Söderpunkten Helsingborg

Ö = Övrigt ärende
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Sammanställning av samtliga intervjusvar 
Samtliga             
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,3 2,4 3,5 4,1 3,2 4,2 
Nöjdhet 4,5 3,8 0,0 2,9 3,9 3,3 3,7 
        

Kön               
Män         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,2 2,2 3,5 3,7 3,1 4,1 
Nöjdhet 4,4 3,8 0,0 2,8 4,0 3,3 3,7 
          
Kvinnor         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,4 2,6 3,5 4,4 3,2 4,3 
Nöjdhet 4,5 3,7 0,0 3,0 3,8 3,2 3,7 
        

Ålder               
18-34 år         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,2 2,4 3,5 4,0 3,0 4,1 
Nöjdhet 4,4 3,6 0,0 3,0 4,0 3,2 3,6 
          
35-64 år         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,4 2,4 3,4 4,2 3,4 4,3 
Nöjdhet 4,6 3,9 0,0 2,9 3,9 3,4 3,8 
        

Kön/Ålder             
Män 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 4,0 2,4 3,7 3,6 3,0 4,0 
Nöjdhet 4,2 3,7 0,0 2,9 3,9 3,3 3,6 
          
Män 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,4 2,0 3,2 3,8 3,3 4,2 
Nöjdhet 4,6 3,9 0,0 2,7 4,1 3,4 3,8 
          
Kvinnor 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,4 2,4 3,4 4,3 2,9 4,2 
Nöjdhet 4,5 3,6 0,0 3,0 4,0 3,1 3,5 
          
Kvinnor 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,5 2,9 3,6 4,6 3,6 4,3 
Nöjdhet 4,6 3,9 0,0 3,1 3,7 3,3 3,9 
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Hur ofta man cyklar             
1-2 dagar/vecka         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,5 2,8 3,9 4,5 3,2 3,8 
Nöjdhet 4,4 3,9 0,0 3,2 4,2 3,9 3,7 
          
3-7 dagar/vecka         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,3 2,4 3,4 4,1 3,1 4,2 
Nöjdhet 4,5 3,8 0,0 3,0 3,9 3,3 3,7 
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Viktighet - Ålder

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Närhet

Platstillgång

Väderskydd

Låsbarhet

Trygghet

Estetik

Skötsel

18-34 år
35-64 år

Viktighet - Män/ålder

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Närhet

Platstillgång

Väderskydd

Låsbarhet

Trygghet

Estetik

Skötsel

Män 18-34 år
Män 35-64 år

Viktighet - Kvinnor/ålder

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Närhet

Platstillgång

Väderskydd

Låsbarhet

Trygghet

Estetik

Skötsel

Kvinnor 18-34 år
Kvinnor 35-64 år

 

Sidan 3 av 4 



Sammanställning av samtliga intervjusvar   Bilaga 5 

Viktighet - Hur ofta man cyklar
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Sammanställning av korttidsparkerare vid 
handelsetableringar och långtidsparkerare vid knutpunkter 
för kollektivtrafik 

Samtliga 
Samtliga - Korttidsparkering vid handelsetableringar   
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,2 2,1 3,0 4,0 3,3 4,3 
Nöjdhet 4,4 4,0 0,0 3,0 3,8 2,9 3,6 
        

Samtliga - Långtidsparkering vid kollektivtrafik   
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,5 2,7 3,9 4,3 3,1 4,2 
Nöjdhet 4,6 3,6 0,0 2,6 4,0 3,6 3,8 
 

Viktighet

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Närhet

Platstillgång

Väderskydd

Låsbarhet

Trygghet
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Korttidsparkerare 
Samtliga - Korttidsparkerare vid handelsetableringar   
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,2 2,1 3,0 4,0 3,3 4,3 
Nöjdhet 4,4 4,0 0,0 3,0 3,8 2,9 3,6 
        
        

Kön               
Män         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 4,2 1,9 2,9 3,6 3,5 4,2 
Nöjdhet 4,4 4,1 0,0 3,0 4,2 3,1 3,7 
          
Kvinnor         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,2 2,3 3,0 4,3 3,1 4,4 
Nöjdhet 4,4 3,9 0,0 3,1 3,5 2,6 3,4 
        

Ålder               
18-34 år         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 4,1 2,2 3,2 3,8 3,1 4,2 
Nöjdhet 4,3 3,9 0,0 3,0 4,0 2,9 3,5 
          
35-64 år         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,3 2,0 2,8 4,1 3,5 4,4 
Nöjdhet 4,6 4,1 0,0 3,0 3,6 2,8 3,7 
        

Kön/Ålder             
Män 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,1 4,1 2,3 3,3 3,5 3,4 3,9 
Nöjdhet 4,1 4,0 0,0 2,9 4,1 3,2 3,6 
          
Män 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,2 1,5 2,7 3,7 3,6 4,4 
Nöjdhet 4,7 4,2 0,0 3,0 4,2 3,1 3,8 
          
Kvinnor 18-34 
år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,1 2,1 3,1 4,1 2,8 4,4 
Nöjdhet 4,5 3,8 0,0 3,1 3,9 2,6 3,4 
          
Kvinnor 35-64 
år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,3 2,7 2,9 4,6 3,5 4,4 
Nöjdhet 4,3 4,0 0,0 3,0 2,9 2,5 3,5 
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Viktighet - Korttidsparkering
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Viktighet - Män/ålder
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Långtidsparkerare 
Samtliga - Långtidsparkerare vid kollektivtrafik     
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,5 2,7 3,9 4,3 3,1 4,2 
Nöjdhet 4,6 3,6 0,0 2,6 4,0 3,6 3,8 
         
        

Kön               
Män         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,4 2,5 4,0 3,8 2,7 4,1 
Nöjdhet 4,5 3,6 0,0 2,5 3,8 3,4 3,7 
          
Kvinnor         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,6 4,6 2,9 3,8 4,5 3,4 4,2 
Nöjdhet 4,6 3,6 0,0 2,8 4,1 3,7 3,9 
        

Ålder               
18-34 år         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,6 4,6 2,5 3,8 4,3 3,0 4,2 
Nöjdhet 4,6 3,5 0,0 2,8 3,9 3,5 3,7 
          
35-64 år         
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,5 3,0 4,0 4,2 3,3 4,1 
Nöjdhet 4,6 3,7 0,0 2,5 4,0 3,6 3,9 
        

Kön/Ålder             
Män 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,3 2,4 4,1 3,9 2,6 4,3 
Nöjdhet 4,7 3,6 0,0 2,8 3,9 3,5 3,7 
          
Män 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,5 2,6 3,8 3,8 2,7 4,0 
Nöjdhet 4,3 3,6 0,0 2,1 3,8 3,4 3,7 
          
Kvinnor 18-34 
år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,7 4,7 2,6 3,6 4,5 3,2 4,2 
Nöjdhet 4,5 3,5 0,0 2,8 4,0 3,6 3,7 
          
Kvinnor 35-64 
år        
  Närhet Platstillgång Väderskydd Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,5 3,2 4,2 4,5 3,7 4,2 
Nöjdhet 4,8 3,8 0,0 2,8 4,2 3,8 4,1 
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Viktighet - Långtidsparkering
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Viktighet - Män/ålder
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Jämförelser mellan Helsingborg och Lund 
Lund               
Sammanlagt         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel
Viktighet 4,3 4,4 2,3 3,2 4,0 3,2 4,2 
Nöjdhet 4,4 3,7 0,0 3,3 4,1 3,3 3,6 
          
Clemenstorget         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel
Viktighet 4,5 4,7 2,4 3,5 4,2 3,2 4,2 
Nöjdhet 4,3 3,5 0,0 3,5 4,2 3,8 3,8 
          
Mårtenstorget         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel
Viktighet 4,2 4,1 2,2 2,8 3,9 3,3 4,3 
Nöjdhet 4,5 3,9 0,0 3,2 4,1 2,8 3,5 
                
        

Helsingborg               
Sammanlagt         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel
Viktighet 4,4 4,3 2,5 3,8 4,1 3,1 4,1 
Nöjdhet 4,6 3,9 0,0 2,5 3,7 3,2 3,8 
          
Knutpunkten         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel
Viktighet 4,5 4,4 2,9 4,3 4,3 3,1 4,1 
Nöjdhet 4,8 3,7 0,0 2,1 3,7 3,5 3,9 
          
Söderpunkten         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel
Viktighet 4,4 4,1 2,1 3,2 4,0 3,2 4,2 
Nöjdhet 4,4 4,1 0,0 2,9 3,7 3,0 3,7 
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Clemenstorget – Lund 
Fördelning kön Antal  Dagar i veckan de cyklar Antal 
Kvinnor 37  1-2 dagar/vecka 4 
Män 23  3-5 dagar/vecka 13 
Summa 60  Varje 43 
   Summa 60 
Fördelning ålder Antal    
18-34 35  Typ av resa Antal 
35-64 25  Arbete 35 
Summa 60  Fritid 2 
   Inköp/shopping 12 
Fördelning kön och ålder Antal  Utbildning/skola 7 
Kvinnor 18-34 21  Övrigt 4 
Kvinnor 35-64 16  Summa 60 
Män 18-34 14    
Män 35-64 9  Tidsåtgång Antal 
Summa 60  Korttidsparkering 18 
   Långtidsparkering 42 
   Summa 60 

 
Kön               
Män         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,5 2,1 3,5 3,7 3,0 4,1 
Nöjdhet 4,1 3,3 0,0 3,5 3,9 3,8 3,7 
          
Kvinnor         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,8 2,6 3,5 4,5 3,4 4,3 
Nöjdhet 4,4 3,6 0,0 3,5 4,3 3,8 3,8 
        

Ålder               
18-34 år         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,6 2,5 3,6 4,3 3,0 4,2 
Nöjdhet 4,1 3,2 0,0 3,3 3,9 3,6 3,7 
          
35-64 år         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,7 2,3 3,3 4,1 3,5 4,2 
Nöjdhet 4,4 3,9 0,0 3,8 4,5 4,1 3,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Sidan 1 av 5 



Clemenstorget – Lund  Bilaga 8 

Kön/Ålder             
Män 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 4,4 2,4 3,9 3,9 2,7 4,1 
Nöjdhet 4,0 3,0 0,0 3,6 3,6 3,6 3,7 
          
Män 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,6 4,7 1,7 3,0 3,3 3,3 4,0 
Nöjdhet 4,3 3,9 0,0 3,3 4,2 4,2 3,7 
          
Kvinnor 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,7 4,8 2,5 3,5 4,5 3,2 4,3 
Nöjdhet 4,2 3,3 0,0 3,1 4,1 3,6 3,6 
          
Kvinnor 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,7 2,6 3,5 4,5 3,6 4,4 
Nöjdhet 4,5 3,9 0,0 4,0 4,6 4,1 4,0 
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Mårtenstorget – Lund 
Fördelning kön Antal  Dagar i veckan de cyklar Antal 
Kvinnor 29  1-2 dagar/vecka 1 
Män 31  3-5 dagar/vecka 12 
Summa 60  Varje 47 
   Summa 60 
Fördelning ålder Antal    
18-34 33  Typ av resa Antal 
35-64 27  Arbete 3 
Summa 60  Fritid 3 
   Inköp/shopping 51 
Fördelning kön och ålder Antal  Utbildning/skola 1 
Kvinnor 18-34 17  Övrigt 2 
Kvinnor 35-64 12  Summa 60 
Män 18-34 16    
Män 35-64 15  Tidsåtgång Antal 
Summa 60  Korttidsparkering 56 
   Långtidsparkering 4 
   Summa 60 

 
Kön               
Män         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,1 4,2 2,1 2,9 3,5 3,4 4,1 
Nöjdhet 4,4 4,1 0,0 3,1 4,4 3,0 3,7 
          
Kvinnor         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 4,0 2,3 2,7 4,3 3,1 4,4 
Nöjdhet 4,5 3,7 0,0 3,2 3,9 2,6 3,3 
        

Ålder               
18-34 år         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 4,0 2,3 3,1 3,7 3,0 4,1 
Nöjdhet 4,3 3,8 0,0 3,2 4,3 2,9 3,5 
          
35-64 år         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 4,3 2,0 2,6 4,0 3,6 4,4 
Nöjdhet 4,6 4,1 0,0 3,1 4,0 2,7 3,5 
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Kön/Ålder             
Män 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,1 4,0 2,5 3,3 3,3 3,2 3,8 
Nöjdhet 4,1 3,9 0,0 3,1 4,3 3,1 3,5 
          
Män 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,1 4,3 1,6 2,6 3,7 3,5 4,4 
Nöjdhet 4,7 4,3 0,0 3,1 4,5 2,9 3,9 
          
Kvinnor 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 3,9 2,1 2,9 4,2 2,8 4,4 
Nöjdhet 4,2 3,9 2,1 2,9 4,2 2,8 4,4 
          
Kvinnor 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,2 2,5 2,5 4,5 3,6 4,5 
Nöjdhet 4,4 3,8 0,0 3,1 3,3 2,5 3,1 
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Knutpunkten – Helsingborg 
Fördelning kön Antal  Dagar i veckan de cyklar Antal 
Kvinnor 32  1-2 dagar/vecka 3 
Män 28  3-5 dagar/vecka 12 
Summa 60  Varje 45 
   Summa 60 
Fördelning ålder Antal    
18-34 26  Typ av resa Antal 
35-64 34  Arbete 37 
Summa 60  Fritid 6 
   Inköp/shopping 2 
Fördelning kön och ålder Antal  Utbildning/skola 15 
Kvinnor 18-34 13  Övrigt 2 
Kvinnor 35-64 19  Summa 60 
Män 18-34 13    
Män 35-64 15  Tidsåtgång Antal 
Summa 60  Korttidsparkering 8 
   Långtidsparkering 52 
   Summa 60 

 
Kön               
Män         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,3 2,7 4,4 4,1 2,8 4,1 
Nöjdhet 4,6 3,6 0,0 1,9 3,6 3,4 3,7 
          
Kvinnor         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,6 4,5 3,1 4,3 4,5 3,4 4,1 
Nöjdhet 4,9 3,7 0,0 2,3 3,8 3,6 4,0 
        

Ålder               
18-34 år         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,3 2,5 4,2 4,2 2,9 4,1 
Nöjdhet 4,8 3,7 0,0 2,3 3,6 3,3 3,7 
          
35-64 år         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,5 3,2 4,4 4,5 3,2 4,1 
Nöjdhet 4,7 3,6 0,0 2,0 3,8 3,6 4,0 
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Kön/Ålder             
Män 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,2 3,9 2,3 4,5 3,9 2,9 4,2 
Nöjdhet 4,8 3,8 0,0 2,2 3,5 3,2 3,6 
          
Män 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,6 3,1 4,3 4,3 2,6 4,0 
Nöjdhet 4,5 3,5 0,0 1,6 3,7 3,5 3,8 
          
Kvinnor 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,7 2,8 3,8 4,4 2,9 3,9 
Nöjdhet 4,9 3,5 0,0 2,4 3,7 3,3 3,7 
          
Kvinnor 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,6 4,4 3,4 4,5 4,6 3,7 4,2 
Nöjdhet 4,9 3,8 0,0 2,3 3,8 3,7 4,2 
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Söderpunkten – Helsingborg 
Fördelning kön Antal  Dagar i veckan de cyklar Antal 
Kvinnor 28  1-2 dagar/vecka 2 
Män 32  3-5 dagar/vecka 12 
Summa 60  Varje 46 
   Summa 60 
Fördelning ålder Antal    
18-34 32  Typ av resa Antal 
35-64 28  Arbete 3 
Summa 60  Fritid 6 
   Inköp/shopping 48 
Fördelning kön och ålder Antal  Utbildning/skola 1 
Kvinnor 18-34 16  Övrigt 2 
Kvinnor 35-64 12  Summa 60 
Män 18-34 16    
Män 35-64 16  Tidsåtgång Antal 
Summa 60  Korttidsparkering 56 
   Långtidsparkering 4 
   Summa 60 

 
Kön               
Män         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,0 1,9 3,2 3,6 3,4 4,1 
Nöjdhet 4,4 4,1 0,0 2,8 4,1 3,3 3,8 
          
Kvinnor         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,4 4,3 2,4 3,3 4,4 3,0 4,3 
Nöjdhet 4,4 4,0 0,0 3,0 3,1 2,7 3,6 
        

Ålder               
18-34 år         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,0 2,2 3,5 3,8 2,9 4,1 
Nöjdhet 4,3 4,0 0,0 2,9 3,9 3,0 3,6 
          
35-64 år         
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,3 2,1 3,0 4,2 3,5 4,3 
Nöjdhet 4,5 4,1 0,0 2,9 3,3 2,9 3,9 
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Kön/Ålder             
Män 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,1 3,8 2,3 3,6 3,4 3,2 3,9 
Nöjdhet 4,1 4,1 0,0 2,8 4,2 3,3 3,8 
          
Män 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,6 4,1 1,5 2,8 3,8 3,6 4,4 
Nöjdhet 4,8 4,1 0,0 2,9 4,0 3,2 3,8 
          
Kvinnor 18-34 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,5 4,1 2,1 3,4 4,1 2,7 4,3 
Nöjdhet 4,5 3,9 0,0 3,0 3,7 2,8 3,4 
          
Kvinnor 35-64 år        
  Närhet Platstillgång Väder Låsbarhet Trygghet Estetik Skötsel 
Viktighet 4,3 4,5 2,8 3,3 4,7 3,3 4,3 
Nöjdhet 4,3 4,3 0,0 3,0 2,4 2,6 3,9 
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