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Bakgrund
I Malmö innerstad finns ett flertal cykelparkeringar med olika utformningar. Vissa
av dem är överbelastade medan andra står
tomma. Spontanparkering är en vanlig
följd av att en del platser saknar tillräckliga parkeringsmöjligheter.
Cykelparkeringarnas placering och utformning är avgörande för hur mycket de kommer att utnyttjas. För korttidsparkeringar
är närheten viktigast medan för långtidsparkeringar är det säkerheten som värderas högt. Vid längre tids parkering bör cyklarna kunna låsas fast till cykelställen.
Cykelparkeringar bör också vara bekväma
och se inbjudande ut. Parkeringarna är väl
synliga och det är därför viktigt att de även
estetiskt passar in i gatumiljön.

Cykelparkering som ingår i gatumöbleringen.

I Malmös innerstad finns flera större cykelparkeringar vid knutpunkter såsom torg
och affärscentra. Däremot saknas det ofta
mindre cykelparkeringar för korttidsbruk
som ligger nära målpunkterna. Gaturummen kan ofta vara för trånga för att
rymma cykelparkeringar. Detta innebär att
cyklar står uppställda utmed fasader och
vid gatumöbler. Dessa cyklar hindrar framkomligheten och blir farliga hinder för
funktionshindrade.

Syfte

Syftet med denna handbok är att ge exempel på principlösningar för korttidscykelparkeringar. Exemplen belyser bland annat
lokalisering, placering och utformning för
olika gatutyper och platser.

Metod

Inledningsvis har litteratur studerats från
olika länder om cykelparkeringars placering, utformning och dimensionering. Litteraturen bygger både på tekniska fakta om
cykelparkeringar och på intervjuundersökningar.
Därefter har befintliga cykelparkeringars placering och utformning samt olämplig parkering i innerstaden inventerats. Detta har
legat som grund till en behovsanalys för lokalisering av ytterligare cykelparkeringar och
hur dessa skall gestaltas. Malmö Stads egna
erfarenheter har även vägts in i studien.
Utifrån ovanstående har principskisser på
cykelparkeringar gjorts för följande gatutyper:
 smal gata med obetydlig trafik och med
smala gångbanor
 smal gata med betydande trafik och med
smala gångbanor
 bred trafikerad gata med smala gångbanor
 bred trafikerad gata med breda gångbanor
 korsningspunkt
 knutpunkt/torg
Principlösningarna har slutligen applicerats på ett antal utvalda platser i Malmös innerstad.

Mål

Rapporten ska fungera som stöd vid projektering, vara inspirationskälla vid utformning och vara en väckarklocka som påminnner om cykelparkeringarnas naturliga
och viktiga roll i gaturummet.
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Erfarenheter från andra länder
Undersökningar i olika länder visar att för
de flesta cyklister är avståndet till målet,
det primära för valet av parkeringsplats.
Cykelparkeringar för en kortare tids parkering skall inte ligga längre bort än 25
meter från målet.
Cykelparkeringar skall inte enbart lokaliseras till ett fåtal större centrala platser utan
även lokaliseras med frekventa intervall
utmed de stråk där efterfrågan finns. Om
utrymme för cykelparkering saknas på
gångbanor eller andra fria ytor föreslås att
bilparkeringsplatser tas i anspråk. För trafikerade gator bör ytan vara upphöjd till
gångbanenivå.
Andra viktiga orsaker för val av cykelparkering är låsbara cykelställ. Stöldrisken är
en viktig orsak till att en del avstår att cykla.
För längre tids parkering som exempelvis
pendlarparkeringar är inte avståndet det primära utan många kan tänka sig längre av-

stånd under förutsättning att cykelparkeringen har hög säkerhet. Förbättrad säkerhet inkluderar låsbara cykelställ, bevakning av vakter, poliser eller videoövervakning. Många kan tänka sig att betala en
avgift för bättre säkerhet. Förutom hög säkerhet önskar många väderskydd över cykelparkeringarna.
De platser som främst berörs av höga säkerhetskrav är järnvägsstationer och kollektiva knutpunkter för regionaltrafik. För
större järnvägsstationer finns bevakade parkeringshus för cyklar. Andra alternativ är
inhägnade bevakade områden, övervakningssystem och låsbara boxar.
För övriga målpunkter med längre tids
cykelparkering föreslås låsbara cykelställ
med möjlighet att låsa fast cykelns ram
till cykelstativet. För bostäder och arbetsplatser föreslås låsbara boxar.

Exempel på ett par bilparkeringsplatser i gatan som har blivit ersatta av några
cykelparkeringar 1.
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Cykelparkeringens utformning är också
betydelsefull. Rekommendationerna för
avstånd mellan två parkerade cyklar varierar mellan 700 mm och 800 mm. För en
komfortabel cykelparkering rekommenderas ett avstånd på 1200 mm mellan
cyklarna.
Fler cykelparkeringar och förbättrad säkerhet kan leda till att fler väljer att cykla.
Stöldrisken innebär att många till vardags
använder en gammal cykel som inte är trafiksäker. En tiondel av cykelolyckorna i
Sverige och Norge uppskattas bero på defekter hos cykeln.
Cykelparkeringars utformning och placering bör tidigt ingå i planprocessen och i
andra genomförandeprojekt, för att säkerställa att de blir byggda. I nya detaljplaner skall cykelparkeringar redovisas vid
bostäder, arbetsplatser, offentliga byggnader och skolor.
En sammanfattning av rapporterna redovisas i bilaga 1.

Cykelparkeringar i gatumiljö skall:

lokaliseras nära målet och vid en kortare tids
parkering finnas högst 25 meter från målpunkten (vid en längre tids parkering, mer än
två timmar, kan avståndet vara längre till en
cykelparkering med högre säkerhet)
lokaliseras med frekventa intervall utmed de
stråk där efterfrågan finns
placeras i gångbanan när utrymme finns annars i gatans parkeringszon
placeras så att de inte hindrar gåendes framkomlighet
ha gedigna cykelställ och vid en längre tids parkering bör de vara utformade så att cykelns
ram kan låsas fast till cykelstället
ha god komfort innebärande att avståndet mellan två cyklar bör inte understiga 700 mm
estetiskt passa in i gatu- och stadsbilden och
gärna bidra till att försköna den lokala miljön
vara enkla och användarvänliga
vara utformade så att de stöttar cykeln

Förslag till dimensionering av cykelparkeringar enligt
parkekeringsnorm för bil och cykel i Malmö 9

Handel:
Kontor:
Industri:
Grundskolor:
Gymnasium och högre utbildning:
Idrottsanläggningar och rekreation:
Nöjesanläggningar :
Vårdinstitutioner:
Flerfamiljshus:
Studentbostäder:

30 cpl per 1000 m2
18 cpl per 1000 m2
6 cpl per 1000 m2
30  70 cpl per 100 elever
60  80 cpl per 100 elever
20  40 cpl per 100 besökare (åskådarplatser)
20  35 cpl per 100 åskådarplatser
10  50 cpl per 100 sängplatser
2,5 cpl per lägenhet
2,0 cpl per lägenhet
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Principlösningar
På följande sidor ges rekommendationer
och idéer kring utformning av cykelparkeringar. Om inget andra mått anges för cykelställ gäller rekommenderade mått på
nästa sida.

1,75-1,85

0,55-0,60

Generellt är en cykel för vuxna mellan 1,75
och 1,85 meter lång samt mellan 0,55 och
0,60 meter bred. Dessa mått har legat som
grund vid utformning av följande cykelparkeringar.
På gångbanor måste det finnas ett friutrymme på minst 1,50 meter för att inte
hindra gåendes framkomlighet. I detta utrymme får inga cykelställ placeras. Cykelparkeringar skall vara placerade så att de
är tydligt avskilda från gångytor och ledstråk. I gångbanor bör cykelparkeringar
placeras utmed fasaden eller i möbleringszonen tillsammans med exempelvis bänkar, papperskorgar och belysningsstolpar.

För att uppmärksamma synskadade kan
markbeläggningen vid cykelparkeringarna
utföras i ett avvikande material. Eventuella räcken som avgränsar cykelparkeringen kan vara markerade med kontrastfärg.
Det finns en del olika modeller för
handikappcyklar. Vissa har två hjul som
stöd framtill på cykeln medan andra har
två hjul baktill. Cykel med två hjul baktill finns även ombyggda för att passa
rullstolsbundna. Dessa cyklar är bredare
än standardcyklar med en bredd på cirka
0,85 meter.
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Bild 1

Bild 2

~1,75

Dessutom bör cykelställen placeras så att
synskadade inte kan gå in bland cyklarna.
Av denna anledning bör cykelparkeringar
med cyklar parkerade i gatans riktning vara
placerade så att det yttersta cykelställets
baksida är vänt utåt (bild 1). Cykelparkeringar med cyklar som är placerade vinkelrätt mot gatan bör avgränsas med
räcken eller gatumöbler (bild 2).

0,85

Rekommenderade mått för cykelparkeringar

Antal cyklar
3
4
5
6
7
8
9
10

Rakt cykelställ
Längd (meter)
2,0
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
6,9

2,00

6,00
0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 1,2

1,50

För att cykelns styre inte skall sticka ut utanför cykelstället bör avståndet till de yttersta cykelhållarna inte understiga 0,30
meter. Vid dubbelsidig parkering rekommenderas ett avstånd på 2,00 meter mellan
två cykelparkeringar. Eftersom en cykelparkering är 2,00 meter blir en dubbelsidig
parkering 6,00 meter lång.

2,00

0,3 0,7 0,7 0,3

2,00

2,00

En cykelparkering skall vara bekväm och
se inbjudande ut. Man skall utan problem
kunna ta ut och in cykeln ur parkeringen
med varor på cykeln. Detta är speciellt viktigt för korttidsparkeringar som nyttjas för
korta ärenden annars är risken stor att cyklarna parkeras utanför cykelstället. Med
dessa utgångspunkter är rekommenderat
avstånd mellan två parkerade cyklar 0,70
meter. Detta avstånd gäller både för raka
och vinklade cykelparkeringar.

Vinklat cykelställ
Längd (meter)
3,2
3,9
4,6
5,3
6,0
6,7
7,4
8,1
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Minimimått för cykelparkeringar

1,70

1,50

2,00

0,3 0,55, 0,55 0,3

2,00

Vissa platser har emellertid ett begränsat
utrymme som exempelvis när parkeringsplatser tas i anspråk för cykelparkeringar.
I de fall när det tillgängliga utrymmet begränsar cykelparkeringens utformning bör
avståndet mellan två parkerade cyklar inte
vara mindre än 0,55 meter. Avståndet mellan två cykelparkeringar vid dubbelsidig
parkering bör inte understiga 1,50 meter.
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Smal gata med obetydlig trafik och med smala gångbanor

keln mellan cykelstället och cykeln bör inte
understiga 45 grader. Vid denna vinkel blir
djupet för cykelparkeringen 1,50 meter. För
att undvika att bilar kör in i de parkerade
cyklarna bör pollare placeras på respektive
sida om cykelparkeringen. Avståndet mellan kantstenen och cykelstället bör ej understiga 0,15 meter för att underlätta renhållningen av gatan.

6,00

I gaturum med smala gångbanor föreslås
att cykelparkeringarna placeras i gatans
bilparkeringszon. I smala gaturum bör
cykelparkeringarna placeras i samma plan
som gatan eftersom kantstenen behövs för
att stärka gaturummet. I gator med obetydlig trafik kan cykelparkeringarna placeras mot gatans kantsten. Vinklade cykelställ tar mindre del av gatans bredd. Vin-

0,15 1,50
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Smal gata med betydande trafik och med smala gångbanor

2,00

2,00

2,00

När gångbanorna är smala föreslås att
cykelparkeringarna placeras i gatans
bilparkeringszon. I smala gaturum bör
cykelparkeringarna placeras i samma plan
som gatan eftersom kantstenen behövs för
att stärka gaturummet. I trafikerade gator
bör cykelställen placeras vinkelrätt mot
gatans kantsten för att undvika att cykeln
leds ut i gatan. Cykelparkeringarna bör pla-

0,35 1,10 0,40
0,15 1,85
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ceras med cykelställets baksida vänt mot
parkerade bilar för att undvika att cyklarna
blir påkörda. Mellan kantstenen och cykelstället bör det finnas ett avstånd som inte
understiger 0,15 meter för att underlätta
renhållningen av gatan. För att undvika att
cyklars styren sticker ut i gatan bör avståndet till den yttersta cykelhållaren ej understiga ca 0,40 meter (se bild).

Bred trafikerad gata med smala gångbanor

gatumöbler och träd. Avståndet mellan cykelstället och kantstenen bör inte understiga
0,30 meter för att förhindra att oskyddade
trafikanter kläms mellan en förbipasserande
bil och cykelstället. Det fria utrymmet på
gångbanan skall inte understiga 1,50 meter.

2,00

2,00

2,00

För gator med smala gångbanor föreslås att
bilparkeringsplatser tas i anspråk för cykelparkeringsplatser. I breda gaturum med smala
gångbanor bör ytan för cykelparkeringen höjas upp i nivå med gångbanan. Cykelparkeringarna kan kombineras med andra

≥ 1,50

1,70 0,30
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Bred trafikerad gata med breda gångbanor

2.

2,00

2,00

2,00

12,0

2,00

2,00

2,00

1.

0,15 1,50
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≥ 1,50

0,6 ≥ 1,70 ≥ 1,50

I breda gaturum med breda gångbanor föreslås att cykelparkeringarna placeras på
gångbanan. Cykelparkeringarna bör främst
orienteras intill gatan. Det fria utrymmet
som återstår på gångbanan skall inte understiga 1,50 meter.
1. Cykelparkeringar som är placerade mot
husfasaden bör ha ett avstånd på minst 0,15
meter till fasaden för att underlätta renhållningen. Vinklade cykelställ tar mindre utrymme av gångbanas bredd. Vinkeln mellan cykelstället och cykeln bör inte understiga 45 grader. Vid denna vinkel blir djupet för cykelparkeringen 1,50 meter. Eventuellt kan cykelparkeringen avgränsas med
sittplatser eller räcken om den inte bara används under vissa begränsade tider.

2. Cykelparkeringar som är placerade längsmed gatan bör ha ett avstånd på minst 0,60
meter till gatans kantsten för att parkerade
bilar skall kunna öppna bildörren mot cykelparkeringarna. Cykelparkeringarna bör vara
placerade så att cykelställens baksida är vänd
mot de gående för att förhindra att synskadade går in i cyklarna. Cykelparkeringarna
kan kombineras med andra gatumöbler.
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3.

4.

≥ 2,00
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5,00

≤ 5,00

≥ 1,50

≥ 1,50

≤ 5,00

Busskur

2,00

0,80

2,20
vid busshållplats
utan busshållplats ≥ 1,50

2,00
2,00

≥ 1,50
≥ 1,50

3. Cykelparkeringar som är placerade med
cykelstället mot gatan bör har ett avstånd
till gatans kantsten som inte understiger
0,80 meter. Parkerade bilar skall kunna
öppna bildörren mot cykelparkeringen.
Dessutom skall gående från exempelvis
parkerade bilar intill cykelstället kunna gå
på gångbanan utmed cykelstället även om
det står cyklar på cykelparkeringens baksida.
Cykelparkeringarna bör inte vara längre än 5
meter för att undvika omvägar för gående som
väljer att gå bakom cykelparkeringarna utmed gatan. Avståndet mellan två cykelparkeringar skall inte understiga 1,50 meter. Eventuellt kan cykelparkeringen avgränsas med
andra gatumöbler.

4. Cykelparkeringar som är placerade med
cykelstället från gatan bör ha ett friutrymme mot gatans kantsten som inte är
mindre 1,50 meter för att cyklister inte skall
leda ut cykeln i gatan. Eventuellt kan cykelparkeringen avgränsas med sittplatser,
räcken eller träd.
När cykelparkeringen kombineras med
busshållplatser bör cykelparkeringen placeras i linje med busskuren. Avståndet
mellan cykelparkeringen och busskuren
skall inte understiga 1,50 meter. Friutrymmet mellan kantstenen och busskuren skall vara minst 2,20 meter. (Ansluter till Skånetrafikens standard).
Om friutrymmet bakom cykelparkeringen
är minst två meter kan cykelparkeringen
vändas 180 grader och kombineras med en
sittplats mot gatan för de personer som
väntar på bussen.
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Korsningspunkter

mot cykelstället. Cykelparkeringen kan
kombineras med andra gatumöbler. Utrymmet bakom cykelparkeringen bör inte
understiga 1,50 meter för att förhindra att
cyklar leds ut i gatan.

≥ 1,50
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2,00

2,00

2,00

2,00

≥ 1,50

≥ 1,50

I korsningspunkter med avsmalningar för
anslutande gator föreslås att cykelparkeringar placeras i breddningen vid gångbanan. Cykelstället bör inte placeras närmare än 0,30 meter till körytan för att förhindra att oskyddade trafikanter kläms

1,70 0,30

0,30 1,70

≥ 1,50

Bred trafikerad gata med gång- och cykelbana

Utmed cykelbanor bör cyklar parkeras längs
med gatan för att undvika att cyklar leds ut
i cykelbanan. Cykelstället bör inte placeras
närmare än 0,30 meter till gatans kantsten
för att förhindra att oskyddade trafikanter
kläms mot cykelstället.
När cykelparkeringen placeras intill parkerade bilar bör cykelparkeringarna ha ett

avstånd på minst 0,60 meter till gatans
kantsten för att parkerade bilar skall kunna
öppna bildörren mot cykelparkeringarna.
Det är viktigt att cykelställen inte skymmer sikten när en cykelparkering lokaliseras vid ett övergångsställe. Cykelparkeringen kan kombineras med andra
gatumöbler och träd.

Cykelbana

Gångbana

0,30
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Knutpunkter/torg med låsbara cykelställ

Cykelställ där cykelns ram kan låsas fast
till stativet bör ej placeras närmare varandra än 1,20 meter för att två cyklar skall
kunna låsas fast till respektive cykelställ.
Avståndet mellan två cyklar som är parkerade vid två olika stativ bör ej understiga 0,70 meter.

Ett avstånd på 1,40 meter mellan stativen ger en bekvämare parkering, där avståndet mellan respektive cykel inte understiger 0,70 meter.
Friutrymmet bakom cyklarna bör inte understiga 2,00 meter. Cykelparkeringarna
kan med fördel kombineras med andra
gatumöbler och träd.
Utmed en gata bör fristående cykelställ inte
stå närmare gatans kantsten än 1,50 meter
för att undvika att cyklar sticker ut i gatan.

≥ 2,00

≥ 0,70

2,00

20

≥ 1,20

Vid knutpunkter står ofta cyklar parkerade en längre tid. Av denna anledning
bör cykelställen vara låsbara. Det finns
ett stort antal olika utformningar av låsbara cykelställ.

1,50

≥ 2,00
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Befintliga förhållanden
Stadskärnan är stadens själ och mötesplats.
De största målpunkterna för cykeltrafiken i
innerstaden är gågatorna och torgen. Andra välbesökta affärsstråk är Stora Nygatan,
Djäknegatan och Östergatan. Förutom butiker, service och restauranger finns det
exempelvis träningslokaler som medför att
många cyklar parkeras på dessa gator.
De cykelparkeringar som finns nära
affärsstråken är ofta överbelastade.
Cykelparkeringar som är lokaliserade
långt från målpunkter och saknar låsmöjligheter utnyttjas dåligt. Cykelställens placering är avgörande för hur
mycket de används.
Cyklister går inte långt. Speciellt inte
för en kortare tids parkering. Finns det
ingen cykelparkering vid målet eller om
cykelstället är fullt väljer ofta cyklisten
att kedja fast sin cykel där det går. Det
kan vara ett träd, belysningsstolpe, räcke
eller en stupränna. Cyklar som står uppställda på trottoaren ger ett skräpigt intryck och blir hinder för synskadade.

Utmed de trafikerade affärsstråken Stora
Nygatan, Djäknegatan och Östergatan
finns endast ett fåtal cykelparkeringar och
på vissa sträckor saknas helt cykelparkeringar. Friutrymmet för cykelparkeringar
är begränsade då gångbanorna i regel är
smala. Avsaknad av cykelparkeringar resulterar i att det förekommer en betydande
andel olämplig parkering på gångytorna.
Gågatorna och torgen är innerstadens stora
målpunkter. På gågatorna bör inga cyklar
parkeras utan de skall parkeras på anslutande lokalgator och torg. I anslutning
till gågatorna finns det större cykelparkeringar på torgen. På anslutande lokalgator
finns i regel mindre cykelparkeringar.
Många gånger är avståndet mellan cykelparkering och målpunkt för långt för att
cyklister skall använda dem för en kortare tids parkering. För långa avstånd medför att cyklarna tas in i gågatorna. I dessa
fall bör det övervägas om det är möjligt
att placera cykelställ i gågatornas
möbleringszoner.

Där det saknas cykelparkeringar står ofta cyklar parkerade i gångytorna.
22

3
5

2

1
4
8

6

7

Inventerade gator och platser. Kartunderlag © Malmö Stadsbyggnadskontor
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Trafikerade gator i affärsstråk med smala gångbanor
1. Stora Nygatan-Malmborgsgatan

Dessa parkeringar ligger utmed fasader, på
gångbanan intill kantstenen och på
Malmborgsgatan ingår de även i gatans
möblering. Cykelställen räcker inte alltid
till. Detta resulterar i att många cyklar står
i gångytorna och vid butiksentréerna där
de hindrar framkomligheten.

Öster om Djäknegatan saknas cykelparkeringar och cyklarna står parkerade längs
med Stora Nygatans fasader.

Åtgärder

Exempel

För östra delen av Stora Nygatan föreslås
mindre cykelparkeringar lokaliserade med
ett frekvent intervall. Eftersom gångbanorna är smala föreslås att bilparkeringar
tas i anspråk för cykelparkeringar. Ytan kan
höjas upp till gångbanenivå och även innehålla exempelvis sittplatser och träd.
Vid Malmborgsgatan behövs fler cykelparkeringar. Fler cykelparkeringar kan placeras på Hamburgsgatan där bilparkeringsplatser ersätts med cykelparkeringar. I
smala gaturum där kantstenen behövs för
att stärka gaturummet bör cykelparkeringarna placeras i samma plan som gatan.
Eftersom Malmborgsgatan är en central
plats med många långtidsparkerade cyklar
bör cykelställen vara låsbara.
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Malmborgsg

Utmed Stora Nygatan finns många butiker och restauranger. Några av de större
kommersiella målpunkterna är Gallerian
och Hansa Compagniet. Gatan har flera
bilparkeringsplatser längs med den norra
sidan av gatan. Öster om Djäknegatan
finns bilparkeringsplatser på bägge sidor
om gatan. Cykelparkeringar finns utmed
Gallerians fasad, norr om Gustav Adolfstorg och på tvärgatan Malmborgsgatan.

Malmborgsgatans cykelparkeringar som både är placerade i möbleringszonen och utmed
fasaden är ofta överbelastade vilket resulterar i att cyklar står parkerade i gångpassagerna.

Östra delen av Stora Nygatan saknar cykelställ. Ett flertal cyklar står uppställda utmed fasaderna.
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2. Djäknegatan

Djäknegatan är en trafikerad gata med flera
butiker. Gatan är nyligen ombyggd med särskilda ytor i avvikande material för parkerade bilar och bussars körfält. Korsande gator har gjorts smalare vid korsningspunkterna med platåer i samma plan som
gångbanorna.
Cykelparkeringar har lokaliserats vid anslutande gator, Rundelsgatan och
Snapperupsgatan. De har placerats vid gatornas avsmalning och ligger i samma plan
som gångbanan. Cykelparkering finns även
intill busshållplatsen vid korsningspunkten
Djäknegatan och Själbodsgatan.
Det finns inga cykelparkeringar vid
korsningspunkten Djäknegatan och
Baltzarsgatan samt på den västra sidan av

Djäknegatan. På dessa platser står många
cyklar uppställda på gångbanorna och under arkaden vid träningslokalen Forum.

Åtgärder

Exempel

Det behövs fler mindre cykelparkeringar
för en kortare tids parkering. Cykelparkeringar föreslås lokaliseras vid korsningspunkten Djäknegatan och Baltzarsgatan
samt på den västra sidan av Djäknegatan.
Cykelställen föreslås placeras i anslutning
till planteringskärlen vid korsningspunkten
Djäknegatan och Baltzarsgatan.
Utmed Djäknegatans västra sida föreslås ett
par mindre cykelparkeringar i bilarnas
parkeringszon, där en eller ett par parkeringsplatser höjs upp i nivå med gångbanan.
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Vid korsningspunkten Djäknegatan och Baltzarsgatan står många cyklar parkerade.

Under arkaden längs med Djäknegatan står ett flertal cyklar uppställda vid träningslokalen Forum.
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3. Östergatan

Östergatan är ett affärsstråk med många
butiker där Caroli City är en stor målpunkt.
Gatan har bilparkeringsplatser utmed
bägge sidor. Vid övergångsstället intill
Caroli City har gatan gjorts smalare. Cykelparkeringar finns vid Caroli Citys entréer
där flest cyklar parkeras. En del cyklar står
utanför cykelparkeringen utmed Caroli Citys fasader eller direkt vid entrén när de
närmsta cykelparkeringarna är fullsatta.
Cykelparkeringar finns även på Drottningtorget där cykelställen är placerade runt
träden. Utmed Östergatan finns det inga
cykelparkeringar utan cyklarna står parkerade utmed fasaderna eller vid stolpar intill gatan.

Åtgärder:

För Östergatan föreslås mindre cykelparkeringar som är lokaliserade med ett frekvent intervall. Eftersom gångbanorna är
smala föreslås att bilparkeringar tas i anspråk för cykelparkeringar. Där cykelparkeringar höjs upp i nivå med gångbanan. Alternativt föreslås cykelparkeringar på anslutande lokalgator.
I Översiktsplan för Malmö 2000 uppges det
att Östergatan skall byggas om för att bli
vackrare och trevligare att vistas i för både
bilister och fotgängare. När gatan skall byggas om bör det tas ett helhetsgrepp där cykelparkeringar ingår i gatans utformning.
Vid Caroli City bör det finnas fler cykelparkeringar i anslutning till entrén. Cykelparkeringarna kan kombineras med gatumöbler.
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Exempel

Utmed affärsstråket Östergatan står många cyklar uppställda längs med fasaderna.

Caroli City är en stor målpunkt på Östergatan.
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Trafikerade gator i affärsstråk med breda gångbanor
4. Studentgatan

Utmed Studentgatans östra sida finns ett
flertal lokaler för butiker, kontor och gym.
Gångbanorna är breda och gatan rymmer
en busshållplats på östra sidan.
Utmed Södra Promenaden finns ett parkstråk med Altonaparken som ligger intill
Studentgatan och Södra Promenaden.
Studentgatan innehåller inga cykelparkeringar. Under de tider när träningslokalen
Sats är öppen står många cyklar uppställda
längs med dess fasad. Cyklarna skymmer
lokalernas skyltfönster och hindrar framkomligheten på gångbanan.

Åtgärder:

Cykelparkeringar kan inte placeras intill
Studentgatan pga busshållplatsen eller vid
fasaden som har stora skyltfönster. Mindre
cykelparkeringarna föreslås på gångbanan
intill korsningspunkten Studentgatan och
Södra Promenaden.
Om gångbanan utmed Studentgatan är tillräcklig bred skulle eventuellt mindre
parkeringar även kunna placeras centralt i
gångbanan tillsammans med andra
gatumöbler.
I Altonaparken finns utrymme för en större
cykelparkering som kan förses med låsbara
cykelställ. Då avståndet mellan träningslokalen och Altona parken är drygt 50 meter
kommer förmodligen en del cyklister ändå
parkera sina cyklar utmed fasaden.
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Exempel

Vid träningslokalen Sats står det under vissa tidpunkter många cyklar parkerade utmed fasaden.

Altonaparken har en stor yta som nyttjas dåligt.
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Gågator med anslutande gågator
5. Södergatan-Skomakaregatan

Södergatan och Skomarkegatan som är
gågator innehåller många butiker, restauranger, nöjesaktiviteter, kontorslokaler och
service. Gågatan är en viktig mötesplats med
många aktiviteter. Här kan man flanera, sitta
och titta på folk eller vila sig. Sommartid
finns det många uteserveringar. Gågatan är
de gåendes gaturum. Gatorna är huvudsakligen uppbyggda med gångzoner utmed fasaderna, därefter möbleringszoner och i
mitten en bredare gångzon som även fungerar som transportzon.
Möbleringszonen utgörs av sittplatser, planteringar av träd eller planteringskärl, belysning och papperskorgar i en enhetlig färgskala och utformning. Det finns inga cykelparkeringar på gågatan utan de är hänvisade till cykelparkeringar på Stortorget, Lilla
torg och Gustav Adolfs torg samt lokalgatan

Per Weijersgatan. Det står många cyklar parkerade i möbleringszonen eller vid butikernas entréer där planteringskärl och
belysningsarmaturer blir sekundära cykelställ som cyklarna kan låsas fast i.

Åtgärder

Exempel

Cykelparkeringar föreslås även på Kalendegatan som är ett viktigt cykelstråk mot
gågatan. Cykelparkeringarna bör lokaliseras vid korsningspunkterna för att få en
naturlig förbindelse med gågatan. Mindre
cykelställ kan ingå med planteringskärl på
gångbanorna vid korsningspunkterna och
på körytan i bilparkeringszonen där de bör
placeras vinkelrätt mot gatans kantsten.

Idag finns det flera intressekonflikter mellan bilarnas framkomlighet, busshållplatser
och lokalers önskemål om bilparkeringsplatser. Detta försvårar placeringen av
cykelparkeringarna. Eventuellt bör ett helhetsgrepp tas för Kalendegatan där större
utrymme ges för gång- och cykeltrafiken.

Cyklar bör inte tas med på gågatan. De
skall helst parkeras vid anslutande lokalgator eller torg. Södergatans anslutande
lokalgator är också huvudsakligen gågator.
Detta resulterar i att avståndet mellan
cykelparkering och målpunkt blir långt.
Eftersom Södergatan saknar anslutande
lokalgator bör det övervägas om
gågatornas möbleringszon kan nyttjas för
cykelparkeringar.
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Gågatorna skall inte innehålla några cykelparkeringar, men här står många cyklar parkerade.

De flesta cyklarna är parkerade i möbleringszonerna.
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6. Södra Tullgatan

Gågatan Södra Tullgatan innehåller flera
målpunkter. Södra Tullgatan består av en
möbleringszon som ligger centralt i gågatan
och omgivande breda gångzoner.
Möbleringszonen utgörs av parallella trädrader, sittplatser, belysning och papperskorgar. I denna möbleringszon står många cyklar parkerade runt träden där de kan låsa
fast sina cyklar i stamskydden.
De cykelparkeringar som ligger närmast
gågatan finns utmed kanalen på Södra Vallgatan. Cykelställen har dålig standard och
där står endast ett fåtal cyklar. Längre bort
från gågatan finns cykelparkeringar vid Gustav Adolfs torg och vid Kanalgatan. Cykelparkeringarna är låsbara med en vajer som
är fäst till cykelstället och används flitigt.

Åtgärder
Enligt översiktsplan för Malmö 2000 finns
det planer på att kanalslänterna vid Södertull skall byggas om. När området byggs
om bör cykelparkeringar lokaliseras intill
Södra Tullgatan vid anslutande gågator,
Torggatan och Kanalgatan.
Södra Tullgatan har ett centralt läge mellan olika stråk och cykelställen bör vara
utformade för långtidsparkering med låsmöjligheter. De kan exempelvis placeras i
möbleringszonen tillsammans med träd
och bänkar.
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Exempel

Stamskydden runt träden bildar spontana cykelställ.

Cykelställen på S. Vallgatan utmed kanalen har dålig standard och utnyttjas dåligt.
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Gågator med anslutande lokalgator
7. Södra Förstadsgatans norra del

Även gågatan Södra Förstadsgatan är ett
affärsstråk med ett stort utbud av butiker,
restauranger, nöjesaktiviteter, kontorslokaler och service. Gatan har en stor rörelse av folk som förflyttar sig mellan olika
målpunkter. Gågatan är möblerad med sittplatser, planteringar och belysning.
Möbleringszonen är som i övriga gågator
placerad mellan gångzonerna.
Cykelparkeringar finns på torgen vid
Triangeln och Gustav Adolf samt på
anslutande lokalgator. Cykelparkeringarna är placerade vid kantstenarna i gatans parkeringszon och har på Storgatan, som är en gårdsgata, en enhetlig utformning med övrig gatumöblering. På
övriga lokalgator är cykelparkeringarna
placerade i samma plan som gatan.
De cykelparkeringsplatser som ligger
närmast gågatan är ibland överbelastade.

Avståndet mellan cykelparkering och
målpunkt upplevs på vissa sträckor som
långt och många cyklar står parkerade
precis som på övriga gågator i
möbleringszonen intill trädens stamskydd och belysningsarmaturerna eller
vid butikernas entréer.

Åtgärder

Exempel

På Triangeltorget vid gågatans södra slut
finns det cykelparkeringar men vid gågatans norra slut saknas cykelparkeringar.
Cykelparkeringar för en kortare tids parkering föreslås lokaliseras vid gågatans
norra slut. Cykelställen föreslås placeras i
möbleringszonen mellan träden eller mellan belysningsarmaturerna.
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Norra delen av gågatan innehåller många parkerade cyklar i möbleringszonen.

Vid anslutande lokalgator finns cykelparkeringar som är placerade i gatan mellan
bilparkeringsplatserna.
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Knutpunkter/torg
8. Gustav Adolfs torg

Torgen är stora offentliga mötesplatser med
många målpunkter. Gustav Adolfs torg är
även en central cykelparkeringsplats för de
cyklister som skall till omgivande målpunkter. Torget innehåller ett flertal cykelparkeringar. Utmed muren i den södra delen av torget kan cyklarna låsas fast med
ramen i cykelstället vilket gör parkeringen
mera stöldsäker. Cykelparkeringarna är
underdimensionerade i den norra delen av
torget där många cyklar står utanför cykelställen. En stor andel står parkerade i gångbanan vid BK-husets entré.

Åtgärder

I den nordöstra delen av torget behövs fler
cykelparkeringar. Cykelställ föreslås placeras på torget intill BK-husets entré. Cykelställen bör vara låsbara då Gustav Adolfs
torg är en central parkeringsplats och knutpunkt med många långtidsparkeringar.
Cykelparkeringarna skall även ingå i torgets helhetslösning.
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Exempel

Utanför BK-huset som är en stor målpunkt står många cyklar parkerade framför entrén där de
hindrar framkomligheten.

En cykelparkering med låsmöjlighet som även estetiskt passar in i torgets helhetsintryck.
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Cykelparkeringar med gatumöbler
Cykelparkeringar kan kombineras med andra gatumöbler såsom träd, bänkar,
belysningsarmaturer, planteringskärl, papperskorgar mm. Genom att placera dessa
möbler på ett lämpligt sätt kan man skapa
ett varierat och användbart gaturum.

Det kan vara en fördel om cykelställen inte
alltid är permanenta. Verksamheter som
drar till sig många besökande kanske flyttar efter en kort tid och det finns inte
längre samma behov av cykelparkeringar.

1,85 0,15

Flyttbara cykelparkeringar

Flyttbara cykelparkeringar är ett alternativ
när man inte vill göra några permanenta
ingrepp i gatumiljön. Till vänster är ett exempel på en flyttbar cykelparkering som
består av ett planteringskärl i betong med
ett fast monterat cykelställ.

2,00

1,85

Nedan är ett flyttbart cykelställ från
Hammarbybruk som även kan förses med
reklam eller Malmö stadsmärke. Om
cykelstället står fritt kan cyklar parkeras
från båda sidorna.

Flyttbart cykelställ. (Bildkälla: Hammarby-bruk, Nora)
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På Möllevångstorget i Malmö är cykelställ kombinerade med sittbänkar placerade runt träden.

I Eslöv har en torgyta möblerats med cykelställ och sittbänkar runt träden.
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I Eslöv har cykelparkeringarna placerats tillsammans med planteringar, sittplatser och
offentliga toaletter.

På Södra Förstadsgatan i Malmö har bilparkeringsplatser tagits i anspråk för cykelparkeringar
som har möblerats med planteringar och sittplatser.
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Utmed ett affärsstråk i Lund är cykelställ placerade på gångbanan tillsammans med planteringar
och belysning.

En större cykelparkering med planteringar i Lund som har avgränsats med murar.
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Låsbara cykelställ
Det finns en mängd olika modeller av både
låsbara och icke låsbara cykelställ. I innerstaden förekommer olika typer av cykelställ varav vissa är låsningsbara. Fabrikanterna utvecklar hela tiden nya modeller som

ska uppfylla kraven på både säkerhet och
vacker design. Säkra cykelställ främjar att
fler väljer att cykla. Cykelställen skall även
estetiskt passa in i gatans möblering.

På Gustav Adolfs torg finns ett låsbart
cykelställ som är stilrent, enkelt och passar
in i torgets helhetsintryck. Cykeln låses fast
med ramen till cykelstället. Nackdelen är att
cyklarna lätt faller omkull när de inte är
fastlåsta till cykelstativet.

Vid Amiralsgatan/Kungsgatan finns detta låsbara cykelställ där man också låser fast ramen
till cykelstället. Två cyklar kan låsas fast per stolpe. Cykelstället är försett med ett litet stöd.
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Vid stationen i Odense i Danmark finns denna låsanordning. Den är placerad i marken där
man drar ut en vajer som låses fast i cykeln. (Bildkälla: Ewa Sundström, Gatukontoret, Malmö)

Låsbart cykelställ från Berlin i Tyskland där cykeln låses fast till en fastmonterad kedja i
stället. (Bildkälla: Ewa Sundström, Gatukontoret, Malmö)
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Två av Lek&Miljös låsbara cykelställ där
cykeln kan låsas fast med ramen till stativet.
I den övre modellen kan två cyklar låsas fast
per stolpe. (Bildkälla: Lek&Miljö, Lek- och
Parkutrustning, Slottsbron)
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Vid det Kungliga biblioteket Den sorte diamant i Köpenhamn finns låsbara cykelställ från
Veksø i Danmark. (Bildkälla: Leif Jönsson, Gatukontoret, Malmö)

Två låsbara cykelställ från JADE LÅS AB.
Cykeln låses fast med sitt blocklås, bygeleller wirelås till en kedja som dras ut från
röret. Låsröret kan även svetsas eller fästas
till de flesta befintliga cykelställ. (Bildkälla:
JADE LÅS AB, Falun)
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The Great British Bollard company har flera olika låsbara cykelställ där cykeln kan låsas
fast med ramen till stativet. I den övre modellen kan två cyklar låsas fast per stolpe.
(Bildkälla: The Great British Bollard Company, Innovative Street Furniture, North Shields)
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Två formgivna modeller för låsbara cykelställ från Hess i Tyskland där cykeln låses fast med
ramen till stativet. I den övre modellen kan två cyklar låsas fast per stolpe. (Bildkälla: HESS
FORM+LICHT, Villingen-Schwenningen, Germany)
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Två låsbara cykelställ från Veksø i Danmark där cykeln låses fast med framgaffeln till
cykelstället. Nackdelen med modellerna är att cyklar med cykelkorg inte passar i cykelställen.
(Bildkälla: Veksø, Fredericia, Danmark)

Låsbart cykelställ från KNM TRAFIK SYSTEM AB där cykelns ram kan låsas fast till
cykelstället. (Bildkälla: KNM, Nor-Skilt Trafiksystem AB, Klippan)
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Ordförklaring
Cykelparkering:

platsen där cykeln parkeras och som innehåller mark, cyklar
och cykelställ

Cykelställ:

konstruktion i vilken cykeln parkeras

Cykelhållare:

konstruktionen som stödjer cykeln i cykelstället

Fristående cykelställ:

enskilda cykelställ typ cykelpollare eller bågar

Friutrymme:

utrymme på gångbana som skall vara fritt från cykelparkeringar
och andra gatumöbler för att inte hindra gåendes framkomlighet

Gatumöbler:

planteringskärl, träd, bänkar, cykelställ, belysningsarmaturer,
papperskorgar, skulpturer mm

Gångzon:

utrymme i gångbanan för gående

Korttidsparkering:

mindre än två timmar

Långtidsparkering:

mer än två timmar

Låsbara cykelställ:

cykelställ som gör det möjligt att låsa fast cykelns ram till
stativet

Möbleringszon:

utrymme i gångbanan som innehåller gatumöbler

Parkeringszon:

utrymme i gatan där bilar parkerar
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Får inte hindra gående eller
rörelsehindrade.

Vid knutpunkter.

Lokalisering och utformning av
cykelparkeringar beror på om cykeln
skall parkeras en kortare tid (ned till 5
minuter) eller en längre tid (upp till flera
dagar).

Tillgänglighet till cykelparkering i låst
Möjligt för säker dygnsparkering av
utrymme bör vara minst lika bra som till cyklar vid järnvägsstationer och
bilparkering ute eller i garage.
bussterminaler.

Cykelparkeringen skall inte vara
lokaliserad längre bort än 25 meter från
målet.
I cykelstativet bör avståndet mellan två
parkerade cyklar inte understiga 600
mm. 700 mm rekommenderas.
Ytbehovet för en cykel är drygt 1 m2.

Cykelparkeringar skall placeras så att den Bör estetiskt anpassas till övrig
inte blir dominerande eller skymmande. gatumöblering.

Vid målpunkter.

Utformning

Placering

Lokalisering

Cykelparkering på stängt område i
anslutning till arbetsplatser och skolor.

Cykelparkeringshus vid järnvägsstationer
och kollektivterminaler med registrerad
inlämning av cykeln

Bilaga 1 - Sammanställning av genomförda litteraturstudier
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Kombinera större cykelparkeringar vid
järnvägsstationer med
reparationsverkstäder.

Övervakningssystem vid
järnvägsstationer eller andra platser som
är bemannade hela dagarna.
Cykelparkering som är säker mot stöld
kan övervakas av förbipasserande.

För att säkra att cykelparkeringar blir
byggda, måste krav om detta inarbetas i
kommunala bygghandlingar.

Avgiftsbelagda parkeringshus som är
bevakade för cykelparkering vid
järnvägsstationer.

Tidigt i planprocessen bör det
undersökas vilken slags lösning som
skall gälla för området. Det bör inte vara
för många olika typer av
cykelparkeringar.

Cykelparkering bör ingå i de totala
kostnaderna för cykelprojektet.

Använd registrering om skolor,
arbetsplatser, kollektivterminaler osv. för
att ta reda på behov av antalet
cykelparkering.

Övrigt

Nya regleringsplaner bör ha
bestämmelser om att det skall anläggas
cykelparkeringar vid bostäder,
arbetsplatser, offentliga byggnader,
kontor, förrättningar och skolor.

Bostäder: 1 plats per boende
Skola: 0.7 platser per elev
Verksamhet: 0,5 platser per anställd
Handel och kontor: minst 2 platser per
50 m2 areal

Dimensionering

Låsbara kurer för exempelvis 6 cyklar
för verksamheter och bostäder. Kurerna
upptar en bilparkeringsplats och kan
placeras i gatan.

Vid järnvägsstationer och andra
kollektivterminaler kan låsbara boxar
vara en bra lösning.

Cykelramen och fram- eller bakhjul skall
kunna låsas fast till cykel stativet med
bygellås eller vanligt lås.

Övervakning med videokameror för
större platser.

Säkerhet

Håndbok om Fysiske løsninger för sykkeltrafikk, Miljø- og samfunnsavdelingen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, 1999

Vacker utformning.

Synliga med naturlig övervakning.

Stativ som gör det möjligt att låsa
cykelns ram till stativet.

Säkerhet

Dimensionering

Cykelställ som är anpassade både för
vuxnas och barns cyklar.

Material , form och färg skall passa in i
gatu- och stadsbilden.

För bostadshus skall kortsiktiga
parkeringar placeras nära entrén och
långsiktiga parkeringar i låsbart
utrymme.

Affärsområden skall ha bekväma
cykelparkeringar nära målpunkterna.

För gågator skall cykelparkeringar
placeras i början och i slutet av gågatan.

Nära entrén.

Nära gatan eller cykelvägen i färdriktningen

Synliga med social kontroll

För skolor skall cykelparkeringar
För långsiktiga parkeringar (flera
placeras synliga från klassrummen eller
timmar) eller för långtidsparkeringar
lärarrummen för att reducera vandalism. (flera dagar eller veckor) kan avståndet
Personal och lärare skall ha egna
mellan två parkerade cyklar vara kortare.
cykelparkeringar.

Vid hållplatser.

Avståndet mellan två parkerade cyklar
skall minst vara 800 mm. Komfortabelt
avstånd mellan två parkerade cyklar är
1200 mm.

Kortsiktiga cykelparkeringar (några
minuter till ett par timmar) skall vara
bekväma och lättillgängliga.

På gångbanan när utrymme finns annars
integrerade med bilparkeringsplatser.

Vid målpunkter.

Utformning

Placering

Lokalisering

Hög säkerhet vid järnvägsstationer med
cykelboxar eller cykelparkeringshus.

Säkerhet
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Väderskydd skall ha transparant tak så
cyklarna är väl synliga. De skall även
vara belysta under mökrets timmar.

Cykelparkeringar skall ingå i kommunala
program.

Övrigt

Övrigt

Bilaga 1 - Sammanställning av genomförda litteraturstudier

Dimensionering

Hinweise zum Fahrradparken, Forschungsgessellsschaft für strassen- und verkehrswesen, Arbeitsgrue strassenentwurf, Köln, 1995

Lite platskrävande.

Vid kollektiva knutpunkter och
hållplatser.

Utformning

Taköverbyggnad för cyklar som står
parkerade hela dagarna.

Placering

Vid målpunkter.

Lokalisering

Utvikling av sykkelbyer, Rapport og råd fra Sykkelbyprosjektet, Miljøverndepartementet, Samferdseldapartementet, Vegdirektoratet, 1996

Använda bilparkeringsplatser.

Vid målpunkter.

Gatumöbler kan utformas så att de även
kan nyttjas för cykelparkering.
Exempelvis räcken och trädskydd.

Utformning

Cykelparkeringsplatser som nyttjas för
långtidsparkering skall ha hög säkerhet
och väderskydd.

Säkerhet

Utbildning: 1 plats per 50 elever för
"primary school" och 1 plats per 5 elev
för "secondary schools", "colleges" och
vidare utbildning

Bibliotek: 1 per 30 m2

Underhållning och nöje: 1 plats per 1050 sittplatser

Boende: 1-2 platser per lägenhet
Hotell: 1 plats per 5 anställda och 1
plats per 10 sovplatser
Industri: 1 plats per 40 m2
Butiker: 1 plats per 25 m2
Sjukhus: 1 plats per 10 sängplatser och 1
plats per 2 anställda

Dimensionering

Lokalisering

Placering

Utformning
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Lånecyklar mot deponeringsavgifter.

Övervakade cykelparkeringar finns vid
många utländska järnvägsstationer.
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Möjlighet att ta med sig cykeln på tåg
eller buss som är försedda med
arrangemang för cykeltransport på
baksidan.

Låsbara slutna boxar för cykeln vid
järnvägsstationer.

Övrigt

Kombinera större cykelparkeringar vid
järnvägsstationerna med cykeluthyrning
och reparationsverkstäder.

Dimensionering

Incitament för att cykla mera är fler
cykelparkeringar och förbättrad säkerhet
med låsningsmöjlighet, bevakning och
videoövervakning.

Övrigt

Stöl drisken är en stor faktor som leder
till att många avstår att cykla.
Stöldrisken innebär även att många till
vardags använder en gammal och
värdelös cykel som ofta har sämre
funktion och säkerhet. En tiondel av
cykelolyckorna i Norge och Sverige
uppskattas bero på defekter hos cykeln.

Säkerhet

Planera för cykeln. En idésamling för bättre cykelmiljö, Spolander, K, NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, 1997

Cykelparkeringen skall inte vara
lokaliserad längre bort än 25 meter från
målet

Vid knutpunkter.

Placering

Lokalisering

Cycle parking supply and demand, Taylor, S, Halliday, M , TRL, Transport research laboratory, 1997

Gångbanor, torg, körytor,
bilparkeringsplatser eller andra fria ytor.

På gångbanor främst mot gatan annars
invid husfasaden.

Friutrymme mellan cykel och gående
skall vara minst 1,5 meter.

Vid målpunkter.

Vid knutpunkter.

Vid gågator skall cykelställ placeras i de
anslutande lokalgatorna.

Avståndet mellan två parkerade cyklar
skall inte understiga 500 mm.

Cykelställ skall vara fast och stående
monterade eller monterade på fasad.

Målade i Malmögrönt (NCS 8010
G10Y).

Utformning

Cykelparkeringsutrymme med
passagekort i kombination med
videoövervakning vid stationer och
hållplatser.

Cykelställ med vajrar där avståndet till
målpunkt är långt.

Bevakande cykelställ eller cykelboxar vid
större kollektiva knutpunkter.

Säkerhet

Dimensionering

Varje fastighets behov av
cykelparkering ska i första hand lösas
på tomtmark.

Cykelparkering bör utformas på ett sätt
som erbjuder tillräckligt antal
cykelplatser och ger ett inbjudande
intryck.

Stora målpunkter såsom buss- och
järnvägsstationer, affärscentra utanför
gågatusystemen samt utbildningslokaler
bör ha cykelparkering i direkt
anslutning till entréerna.

Utformning

Cykelparkering ska inordnas i
stadsmiljön med gaturummets
förutsättningar som grund.

Placering

Cykelparkering skall placeras så nära
målpunkten som möjligt, för att erhålla
kortast möjliga gångavstånd.

Lokalisering

Dimensionering

Övrigt
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För att främja cykelanvändandet är det
viktigt att bekämpa cykelstölderna och
att anlägga cykelparkeringar.

Övrigt
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Idrottsanläggning och rekreation: 20-40
platser per 100 besökare.
Nöjesanläggningar: 20-35 platser per
100 åskådarplatser

Grundskola: 30-70 platser per 100
elever
Gymnasium och högre utbildning: 6080 platser per 100 elever
Vårdinstitutioner: 10-50 platser per 100
sängplatser

Cykelparkering ska utformas på ett sätt Flerfamiljshus: 2,5 platser per lägenhet
som minimerar stöldrisken och om
Studentboende: 2,0 platser per lägenhet
möjligt ger väderskydd.
Kontor: 18 platser per 1000 m2
Handel: 30 platser per 1000 m2
Industri: 8 platser per 1000 m2

Säkerhet

Parkeringsnorm för bil och cykel i Malmö, Stadsbyggnads-kontoret- Gatukontoret- Fastighetskontoret- Miljö-förvaltningen, Malmö, 2000

Vid hållplatser i ytterområdena.

Vid torg och parker.

Direkt vid entrén för Högskolor.

Direkt vid entrén för större
affärsområden utanför gågatusystemet.

Mindre än 50 meter från affärer på
gågator.

Placering

Lokalisering

Cykelparkering, Trafikmiljöprogrammet, Malmö Stadsbyggnadskontor, Gatukontoret, Malmö, 1999

