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Hur ska jag få upp cykeln där?
Är jag säker här?
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Var ska jag ställa min cykel?

Var är stationen?

Var har jag ställt cykeln – eller 
är det nån som har tagit den?

Är det här min cykel?

Ska jag först åka upp 
för att sen gå ned?
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PLAN 1

PLAN 2

NEDGÅNG TILL PERRONG

SERVICESTATION
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“Möjlighet att låsa 
fast bakhjulet och 
ramen i en stabil 
ställning med ett 
bygellås är väl det 
viktigaste.”

“Viktigast är ju att det 
är öppet och belyst. Om 
det går att gömma sig i 
mörker/bakom buskar så 
spelar det ingen roll hur 
bra lås man har.”

“Den typen av stöd 
där man skall sätta 
fast framhjulet på 
något sätt gillar jag 
inte.”

“Ett cykelställ, om 
det ska användas 
av en latmask som 
mig, ska vara väldigt 
nära själva målet för 
resan (ingången till 
stationen tex)” 

“Man ska inte behöva 
bända loss sin cykel.” 

“märkning på 
samma sätt 
som på stora 
bilparkeringar 
typ IKEA och ICA 
MAXI med siffror, 
djur eller färger”

“En luftslang kunde 
kanske funka om 
det är i anslutning till 
stationsbyggnaden?” 

“skulle kunna tänka mig en 
stor avdelning för slit- och 
slängcyklar och en mindre 
med högre säkerhet?”

“En upplyst spegel 
nånstans så man 
kan kolla hur man 
ser ut i nyllet efter 
en tur innan man ger 
sig ut bland folk”

“cykelgaraget ska 
kunna vara fullt utan 
att det blir några 
problem att få ut 
en cykel som står 
längst in.” 

“För egen del skulle 
jag gärna se bevakad 
cykelparkering, att man 
kunde lämna in cykeln 
mot kvitto, att det funkade 
som en valet parking” 

“Tak är bra, dubbelt 
utrymme är ännu 
bättre.”

“ännu trevligare 
vore en spolplatta 
där man kunde 
skölja av saltet 
och sanden så här 
vintertid.” 

“Lyxparkering mot 
betalning? Jag skulle 
helt klart kunna tänka 
mig att betala extra för 
höjd säkerhet.” 

“Kanske en hylla/bur 
där man kan lämna 
hjälmen?” 

“Framskjuten placering. 
Ofta göms cykel ställen 
bakom ett hus, mycket 
folk i rörelse försvårar 
stölder.” 

“Något som är 
väldigt bra är bågar 
(uppochnedvända 
U) då kan man 
använda bygellås 
eller låswire.”

Cykelns enkelhet är dess 
styrka- den är ett smart 
och okomplicerat fordon. 
Parkeringslösningar som 
är onödigt komplicerade 
rimmar illa med cykelns 
karaktär och höjer inte 
dess status. Det gör däre-
mot bättre upplevelser, ut-
byggd service och genom-
tänkta tjänster. 

http://happymtb.org/forum 
Re: Cykelparkering
En 27-timmars undersökning om cykelparkeringar

Skrivet av Finnen 
må 2007-12-10 13:00

Möjlighet att låsa fast bakhjulet och ramen 
i en stabil ställning med ett bygellås är väl 
det viktigaste. Sen är möjlighet att låsa fast 
framhjulet med ett mindre lås en bonus. 
Kom dock på att ännu viktigare är väl att det 
fi nns tillräckligt med platser. Om det blir fullt, 
spelar det ingen roll hur fi nt det är...

Skrivet av Åke
må 2007-12-10 13:02

Svårt fi nns ju helt klart dröm bilder hur det 
skulle fungera men kan rada upp en del 
grundkrav. 
Rejält upplyst (mörker gör det lättare för 
skumma fi gurer) 
Kraftiga saker att låsa fast sig i. 
Framskjuten placering. Ofta göms cykel 
ställen bakom ett hus, mycket folk i rörelse 
försvårar stölder. 

Skrivet av skaparn 
må 2007-12-10 13:04

Tänk även på att cykelgaraget ska kunna 
vara fullt utan att det blir några problem att 
få ut en cykel som står längst in. Tyvärr inte 
lika tillämpat som elementärt.

Skrivet av PeaceDog 
må 2007-12-10 13:10

Nästan alla nya damcyklar har korg där 
fram. Det blir ofta omöjligt att parkera sin 
cykel mellan två sådana cyklar. Så istället för 
cykelparkering för 20 cyklar där endast 10 
får plats så gör en för 15 där alla får plats. 
Man ska inte behöva bända loss sin cykel. 

Skrivet av putchi 
må 2007-12-10 13:10

Vill också framhäva att det viktigaste är att 
det går att låsa fast cykeln ordentligt. Vid 
Norrvikens pendeltåg har dom just renoverat 
den välanvända cykelparkeringen. Men 
cykelställena är gamla hederliga förvisso 
försedd med en vajer för att låsa fast cykeln 
i, men inte tjockare än att en diskret bultsax 
klipper av den. Nej, bättre fastlåsnings 
möjligheter måste det fi nnas. Eventuellt kan 
man kanske ha fl era modeller eftersom inte 
alla orkar låsa fast sina hojar.

Skrivet av tuta 
må 2007-12-10 13:11

Lyxparkering mot betalning? Jag skulle 
helt klart kunna tänka mig att betala extra 
för höjd säkerhet. Har ingen aning om det 
skulle funka men jag skulle kunna tänka mig 
en stor avdelning för slit- och slängcyklar 
och en mindre med högre säkerhet som 
man kan betala för för att vara säker på att 
ögonstenen är kvar. 

Skrivet av johan44
må 2007-12-10 13:11

Ett cykelställ, om det ska användas av en 
latmask som mig, ska vara väldigt nära själva 
målet för resan (ingången till stationen tex) 
gärna ha tak för torr sadel osv och gärna 
lite “stöldsäkert” dvs ett synligt läge/ej 
insynsskyddat. 

Skrivet av PeterF 
må 2007-12-10 13:16

En aspekt som är minst lika viktig som att 
det ska gå att låsa fast cykeln är ju att det är 
öppet och belyst. Om det går att gömma sig i 
mörker/bakom buskar så spelar de ingen roll 
hur bra lås man har.

Skrivet av Miss Lycka 
må 2007-12-10 13:56

Något som är väldigt bra är 
bågar(uppochnedvända U) då kan man 
använda bygellås eller låswire.

Skrivet av Sprockets 
må 2007-12-10 18:26

Håller med om detta. Det är bästa typen. 
Den typen av stöd där man skall sätta fast 
framhjulet på något sätt gillar jag inte.

Skrivet av Brakastruten 
må 2007-12-10 20:00

En luftslang kunde kanske funka om det är 
i anslutning till stationsbyggnaden? Bara en 
slang ut genom ngn. vägg.  Så har många 
cykelverkstäder. Luftnipplarna får vara ifred, 
eftrersom det ligger i fl ertalets intresse att få 
ha kvar servicen. Och få har användning för 
enbart en nippel! :-D 
Kompressorn står oåtkomlig på insidan.

Skrivet av MacBear 
må 2007-12-10 22:40

När jag pluggade i Norrköping så hade 
de ibland på Lördagar väktarbevakad 
cykelparkering (det behövdes) där man 
satte en nummerlapp på cykeln och man var 
tvungen att visa motsvarande nummerlapp 
för vakten när man hämtade ut cykeln. Enkelt 
och säkert komplement till dubbla lås!

Skrivet av Per 
må 2007-12-10 22:51

Alla bättre cyklar kännetecknas av snabbko-
plingar på hjulen och ofta på sadeln också. 
Det innebär att det är lätt att stjäla hjul och 
sadel. För egen del skulle jag gärna se be-
vakad cykelparkering, att man kunde lämna 
in cykeln mot kvitto, att det funkade som en 
“valet parking”, att endast “behöriga” var inne 
bland cyklarna så att inget försvann.

Skrivet av DanielG i 
ti 2007-12-11 10:41

Jag tycker att man för logistikens skull 
kanske ska satsa på märning av samma sätt 
som man har på stora bilparkeringar typ 
IKEA och ICA MAXI med siffror, djur eller 
färger för att enklare minnas vart man ställer 
sin ögonsten. 

Skrivet av mattel
ti 2007-12-11 11:26

det vore såklart perfekt att ha vakter, 
belysning, tak och värme samt en sorts valet 
parking men vem ska bekosta det? är du 
som cyklist villig att betala för att ställa ifrån 
dig hojen?

Skrivet av sideburn
ti 2007-12-11 12:22

Klart man är det, en liten peng och vetandet 
att hojjen står kvar när man kommer tillbaks 
är väl en jävligt billig försäkring... 

Skrivet av Markus F 
ti 2007-12-11 12:55

En sak som ofta händer när cyklar parkeras 
sida vid sida är att styrena krokar in i 
varandra. Så gärna mer utrymme sidledes. 
Tak, upplyst, ordentliga fastlåsningsbyglar är 
väl det enda som behövs.

Skrivet av Android 
ti 2007-12-11 13:20

Tak är bra, dubbelt utrymme är ännu bättre: 

Skrivet av dabac 
ti 2007-12-11 15:36

En pumpstation vore trevligt men ännu 
trevligare vore en spolplatta där man kunde 
skölja av saltet och sanden så här vintertid. 
En upplyst spegel nånstans så man kan kolla 
hur man ser ut i nyllet efter en tur innan man 
ger sig ut bland folk. Kanske en hylla/bur där 
man kan lämna hjälmen? 

En intressant tanke är en cykelparkering 
indelad i olika “zoner”, där man på något sätt 
får ansöka/ prenumerera för att få tillgång 
till servicen i de inre zonerna. Ytterst är det 
bara cykelställ på öppen mark, innanför är 
det ställ under tak + pumpstation och innerst 
är det t.o.m. tillgång till omklädningsrum och 
spolplatta. 
Kan man reglera tillgången till tvättstugor i 
hyreshus med magnetbrickor och nyckelkort 
så borde väl det här också gå att ordna.

Skrivet av mattel 
ti 2007-12-11 16:00

jajävlar vilka fantasier.. :)

Parkering: cyklisternas önskelista
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extremt rädd 
om din cykel

mycket rädd om 
din cykel

ganska rädd om din cykel inte alls rädd om 
din cykel

VAR VILL DU PARKERA 
DIN CYKEL? ÄR DU: 

LÅT TUSEN BLOMMOR BLOMMA! Idag måste ett cykelgarage 
kunna hantera en stor mängd olika cykeltyper utöver de vanliga 
tvåhjulingarna: liggcyklar, lastcyklar, cykelkärror etc. I takt med att 
intresset för cykling ökar så blir också utbudet och önskan om att 
skilja sig från mängden större. 

NÄRA ELLER LÅNGT IFRÅN? Cykelgaragen bör erbjuda olika typer av parkeringslösningar för olika cyklisters krav. Den stressade 
studenten med en rostig rishög till cykel är kanske inte lika motiverad som MTB-fantasten att hitta en säker parkeringsplats?

“valet 
parking”

cykelhållare:
metallbåge

cykelhållare: metallbåge cykelställ

specialparkering för icke normativa cykeltyper samt familjeparkering

HUR VILL DU PARKERA 
DIN CYKEL? VÄLJ MELLAN:

SÄRSKILDA BEHOV?

Uppdrag: höja cyklandets status!

Strategi:
1. Utformning & utbud:
- arkitektur 
- cykelpark/bana/bmx
- konst/musik
- service (verkstad, gör det själv, café, uthyrning)
- nya samarbeten

2. Närhet & attraktionskraft:
- tillgängligt (inget hav av cyklar)
- cykelgaraget blir en genväg till stationen
- snabbare och enklare än att köra bil
- miljöpåverkan: fakta, information, CO2

3. Bonusprogram:
- ekonomisk stimulans/billigare tågbiljett för cyklister
- gratis årlig service för trogna cyklister
- gratis hjälm/rabatter på cykelaffärer
- stimulera arbetsplatser till interna tävlingar om 
cyklade kilometer (jmf. stegmätare)

Cykeln är på alla sätt ett nära transportmedel. 
Skall man höja cyklandets status måste 
cykelgaragen vara överblickbara, enkla att 
lokalisera och ligga mycket nära målet. De bör 
ligga på vägen till perrongerna, och om möjligt 
utgöra själva vägen dit! Vid utformningen av 
framtidens stationer bör cykeln få det logistik-
mässiga a-läge taxibilar så länge ockuperat. 

FÖRE EFTER

? !

Status...
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SKALTEST
dubbelsidig parkering | antal: 1 000 cyklar | längd: 350 m | höjdskillnad: 0 m 

DUBBELSPIRAL
- skulptur och cykelparkering i ett!
dubbelsidig parkering | antal: 1 000 cyklar | längd: 350 m | höjdskillnad: 7 m 

LOOP
- cykelbanan gör ett varv alldeles vid stationen...
dubbelsidig parkering | antal: 600 cyklar | längd: 210 m | höjdskillnad: 3,5 m 

FASADKLÄTTRING
- baksidor, brandgavlar och liknande outnyttjade ytor blir cykelparkering
enkelsidig parkering | antal: 350 cyklar | längd: 245 m | höjdskillnad: 12 m 

SPIRAL
- cykelparkering som leder ända ned till perrongen!
dubbelsidig parkering | antal: 600 cyklar | längd: 210 m | höjdskillnad: 7 m 
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Låt cykelgaragen bli ett tribut till rörelsen, farten - cyklandets själva 
essens! Du kan cykla i hela cykelgaraget. Alla parkeringsplatser är bra 
platser, farväl till längst bort längst in. Parkering en passant! 

Cykelbanan transformerad
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INNEHÅLL:
Spegel
Hjälmskåp
Förvaringsskåp
Belysning
Refl exkoll

HJÄLMFRISYR...

KOLLA STILEN INNAN DU GÅR PÅ TÅGET.

NEEJ! 
HJÄLM-
FRISSA!

BORDE 
NOG KOLLA 
SPEGELN...

Ett sätt att 
höja statusen på 

cyklandet är att göra livet 
bekvämare, enklare och ‘lyxigare’ 

för cyklisterna. Som cyklist skall man 
känna sig mött i sina behov. Varför inte 

erbjuda en beauty spot- möjlighet? 
Här kan du kolla i spegeln att du ser 

ok ut innan du går på tåget. Här 
kan du låsa in hjälmen och annat 

bagage innan du ger dig av 
till kontoret. 
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GÖR DET SJÄLV...

I VÅR ‘GÖR DET SJÄLV’ PUNKT FIXAR DU 
ENKELT SÅNT SOM ALDRIG BLIR AV ANNARS!

RENARE ÄN 
DEN NÅNSIN
VARIT!

KOMMER STRAX, 
SKALL BARA 
PUMPA DÄCKEN 
Å FIXA KEDJAN...

Hård 
cykling i ett hårt 

klimat frestar på cykeln. 
Varför inte ta några minuter och 

fräscha upp cykeln innan du rullar 
hem? I “gör-det-själv” punkten fi nns 

allt du behöver: spolplatta, högtrycks-
tvätt, handskar, låneverktyg, luft, olja 
och möjlighet för dig själv att fräscha 
upp dig efter avslutat värv. Saknar du 

något? Prata med serviceverkst-
aden så uppdaterar de verktyg 

och utrustningspark 
efterhand.

INNEHÅLL:
Spolplatta
Högtryckstvätt
Låneverktyg
Tryckluft mm
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INNEHÅLL:
Valet parking
Serviceverkstad
Cykeluthyrning/bilpool
Café/hämtställe 
Information
Byteshylla

LA DOLCE VELO VITA...

LÅT NÅGON ANNAN TA HAND OM DIN CYKEL! 

Det 
skall vara lätt att 

vara cyklist! Service som 
efterfrågas är betjänad parker-

ing, hjälp med att laga och serva 
cykeln under dagen, hjälp med att ta 

hand om hjälmar, försäljning och koll av 
av refl exer, cykelbelysning etc. Kombin-
era detta med en bilpool, ett cafe, och 

ett utämningsställe för förbeställda 
ekogrönsaker och man har skapat 

en mötesplats och samtidigt 
underlättat människors 

vardag.

TVÅ LATTE, 
TA MED?

TILLBAKA 
VID FYRA, 
KLART DÅ?
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INNEHÅLL:
Solcellsdriven belysning
Uppvärmd köryta-aldrig hal
Belyst dygnet runt
Öppet, fri sikt överallt
Bemannat till 7 - 19
Övervakningkameror

INGA MÖRKA VRÅR...

CYKLA HELA VÄGEN TILL PARKERINGSPLATSEN!

VILKEN UTSIKT 
MAN HAR 
HÄRIFRÅN!

Att i ett cykel-
garage kunna cykla hela 

vägen till och från sin plats 
är konstigt nog väldigt ovanligt! 

Utformar man ett garage på ett sätt 
som gör det möjligt skapar man en 

miljö karaktäriserad av rörelse, 
öppenhet, överblick, och i förläng-
ningen trygghet. Garagekänslan 

är borta, velodromkänslan 
total!

OCH SÅ NÄRA 
STATIONEN 
DET ÄR. 
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SERVICE

Gör det
själv!

 

1. 
Cykla ned i 
garaget via 
en av tre 
ramper och 
parkera

2. 
Lås cykeln

ELLER... 
Fixa nåt med 
cykeln

3. 
Låt servicefolket 
göra jobbet

ELLER... 
Använd gör-det-
själv ytan

5. 
Dörrarna stängs...

1
2 3 4 5

4. 
Mot tåget via trappa 
eller tunnel

OCH/ELLER... 
Köp biljett eller annat
i automaterna
Fixa frisyren
Lås in hjälmen
Kolla tågtider
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SERVICE

Gör det
själv!

 

1. 
Cykla ned i 
garaget via 
en av tre 
ramper och 
parkera

2. 
Lås cykeln

ELLER... 
Fixa nåt med 
cykeln

3. 
Låt servicefolket 
göra jobbet

ELLER... 
Använd gör-det-
själv ytan

5. 
Dörrarna stängs...

1
2 3 4 5

4. 
Mot tåget via trappa 
eller tunnel

OCH/ELLER... 
Köp biljett eller annat
i automaterna
Fixa frisyren
Lås in hjälmen
Kolla tågtider
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Liggande på släde Ovanpå mot vägg Ovanpå vinkelrätt mot vägg
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Cykeln leds upp på släden, framhjulet sjunker 
ner och cykelramen låses fast i släden. Släden 
med cykeln kan sedan skjutas in i ställningen

Cykeln leds upp på släden, framhjulet sjunker ner 
och cykelramen låses fast i släden. Släden med 
cykeln kan sedan skjutas upp i ställningen.

Cykeln är placerad och låst i cykelstället. Cykeln är placerad och låst i cykelstället.

Släden dras ut och fälls ner. Cykeln kan 
låsas upp och ledas ur släden.

Släden dras ut och fälls ner. Cykeln kan 
låsas upp och ledas ur släden.
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hängande vinkelrätt mot vägg parallellt med vägg i vinkel mot vägg
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A:A skala 1:500

1 1 3 32 2

Cykelverkstad
128 cyklar

3 cykelgarage 
384 cyklar

Rent-a--bike torn
80 cyklar

4 54 5 6 6 7 7

4 cykelgarage 
512 cyklar

B:B skala 1:500
B:B

A:A

skala 1:500

4

5
6

7

3

2

1

 ÖVERS IK TSPLAN

Parkeringshissarna är placerade strategiskt utefter den beräknade cykeltra�ken 
och dess riktningar. Vi har försökt att placera dem så att det skall vara enkelt för 
cyklister från samtliga riktningar att �nna en hiss att parkera sin cykel i.

Var hiss har en lampa i  form av en si�ra på sidan som lyser grönt om d et �nns 
lediga parkeringsplatser i tornet och rött om tornet är fullt.

Den stora markanta si�ran hjälper dessutom cyklisten att minnas vilken hiss det 
var vederbörande parkerade i. 

Det cykeltorn som be�nner sig ovan mark innehåller cyklar för uthyrning.

I cykelverkstaden kan du få din cykel reparerad medan du är borta.
Personalen i verkstaden kan också hjälpa till om du får problem med systemet 
eller om du vill hyra en cykel från cykeltornet.

4 5



93



94



95





97





99



100

Smedjegatan

K
ap

el
lg

at
an
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Velodromen cykelparkering 
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0 m 20 m10 m

+ 2,0 m
Velodromen cykelparkering 

8 café/uteservering

7 cykelservice/verkstad

4 självservice/spolplatta

3 familjeparkering

6 hjälmskåp

1 infart cykelparkering

2 utfart cykelparkering

9 wc

1

2

3

3

3

4

5

6

7

N

8

9

5 beautyspot
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* 0 #

1 2 3
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