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Cykelparkeringsplatsens betydelse för cyklandet 

När det gäller parkering kan cykeln ha 
en stark konkurrensfördel gentemot 
bilen. Då gäller det att det erbjuds 
tillräckligt med platser och att dessa 
ligger nära viktiga målpunkter.   

Bakgrund 
Det är en obehaglig sanning att vårt behov 
och vår vilja att förflytta oss har stor 
inverkan på vår miljö. Klimathotet och 
dess effekter debatteras i dagsläget väl och 
flitigt i diverse forum och att ändra sättet 
att förflytta oss på uttalas vara en viktig 
parameter i kampen för ett hållbart 
samhälle. Cykeln är ett transportmedel som 
bör ses som ett alternativ till korta bilresor 
och vinsterna av att fler väljer cykeln 
framför bilen kan skördas inom många 
skilda områden och på många olika nivåer.  
 
En cykel står parkerad 23 av dygnets 24 
timmar (Vejdirektoratet, 2000) och 
parkerade cyklar är ett frekvent inslag i 
stadsmiljön vilket gör cykelparkering 
intressant och ett viktigt fenomen i 
stadsbyggandet.  
 
Med dessa fakta som utgångspunkt valde 
Peter Håkansson, student vid Lunds 
Tekniska Högskola, att studera 
cykelparkeringsplatser och deras inverkan 
på cyklandet.   

Syfte 
Ett av huvudsyftena med examensarbetet 
var att kartlägga vad cykelparkeringar och 
dess egenskaper har för inverkan på 
cyklandet. Går det att få fler att cykla om 
vi stadsplanerare utformar 
cykelparkeringar på ett visst sätt? Denna 
frågeställning bygger vidare på 

tankegången om hur vi skapar ett mer 
hållbart transportsystem och vidare om hur 
vi får fler att använda cykeln framför andra 
mindre hållbara transportmedel.  

Metod 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie. 
Denna information har sedan legat till 
grund för och kompletterats med 
intervjustudier varefter resultaten har 
analyserats och sammanställts till 
rekommendationer för planering och 
utformning av attraktiva och effektiva 
cykelparkeringsplatser.  
 
Intervjustudien gjordes enligt följande 
premisser. 240 parkerande cyklister 
intervjuades vid fyra olika platser i två 
olika städer. Mårtenstorget i Lund och 
Söderpunkten i Helsingborg fick 
representera platser för korttidsparkering 
där genomsnittlig tid att parkera sin cykel 
är < 2 h. Clemenstorget i Lund och 
Knutpunkten i Helsingborg fick 
representera platser för långtidsparkering 
där genomsnittlig tid att parkera sin cykel 
är > 2 h. De tillfrågade klassificerades som 
sällan- eller vanecyklist, efter ålder och 
kön samt efter ärendet med resan. Därefter 
blev de ombedda att på en femgradig skala 
värdera viktigheten generellt sett och 
nöjdheten för den aktuella 
cykelparkeringsplatsen enligt en rad 
faktorer. De faktorer som värderades var 
närhet till målpunkt, tillgången till lediga 
platser, väderskydd, låsbarhet, personlig 
trygghet, gestaltning/estetik och 
skötsel/underhåll. 



Resultat och slutsats 
Trafiksäkerhet värderas allra högst av 
cyklister tätt följt av belysning, 
cykeltrafiksystem, beläggning och 
underhåll. Cykelparkering är den sjätte 
viktigaste parametern och därefter följer 
detaljutformning och vägvisning (Lunds 
kommun, 2006).  
Få studier har gjorts som visar på vad 
cykelparkeringsåtgärder enskilt och direkt 
har för inverkan på cyklandet. Dock kunde 
visa slutsatser dras. 
 
För cykelparkering är närhet till målpunkt 
den enskilt viktigaste faktorn, därefter 
följer tillgång till lediga platser, skötsel och 
underhåll, personlig trygghet, låsbarhet, 
gestaltning och estetik och väderskydd.  
 
Stöldskydd är viktigt och kan öka 
cyklandet – 25 % angav i en nederländsk 
studie (CROW, 1994) och 28 % i en 
svensk studie (Naturvårdsverket, 2005) att 
de inte ägde en cykel på grund av risken 
för att få den stulen. 56 % angav i en 
nederländsk studie (CROW, 1994) att de 
skulle cykla mer om det fanns säkra 
cykelställ vid målpunkterna.  
Anläggning av säkra 
cykelparkeringsplatser vid ett nederländskt 
köpcentrum visade att 21 % av dem som 
nu cyklade inte hade cyklat innan och att 
25 % numera cyklade dit i större 
utsträckning till följd av de säkra 
cykelparkeringsplatserna (CROW, 1994).  
 
Närhet till målpunkt är den enskilt 
viktigaste faktorn – Närhet till 
målpunkt/tillgång till lediga platser går 
hand i hand och är de absolut viktigaste 
aspekterna. Vidare så är stöldskydd en 
viktig aspekt och den personliga 
tryggheten bör beaktas i större utsträckning 
 
Låsbarhet och väderskydd viktigast för 
långtidsparkerare – Långtidsparkerare så 
som pendlare värderar stöldskydd och 
väderskydd högre än exempelvis 
shoppingkunder som kan klassificeras som 
korttidsparkerare.  

Sällancyklister värderar samtliga 
faktorer högre än vanecyklister – Det är 
främst låsbarhet, väderskydd och den 
personliga tryggheten som sällancyklister 
värderar högre. 
 
Författaren vill 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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