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Sammanfattning  
 

I städer byggs allt fler fastigheter och anläggningar. Stark förtätning i stadsbygden 

innebär högre krav på samhällsplaneringen. Allt större fokus läggs på 

cykelinfrastrukturen i syfte att minska biltrafiken i städerna. Tätbyggda områden med 

stora cykelflöden kan förses med yteffektiva cykelparkeringar. En lösning till detta 

problem kan vara cykelparkering i två plan. Anläggningen täcker minimal yta och bidrar 

med yteffektiva parkeringsmöjligheter i flera plan. Cykelparkering i två plan är ett relativt 

nytt fenomen för det svenska samhället. Anläggningen är en beprövad och fungerade 

modell i andra länder. 

I projektet Framtidens US planeras en cykelparkering i två plan. Syftet är att 

anläggningen skall bidra till en förbättrad och mer hållbar arbetspendling genom att fler 

anställda på universitetssjukhuset (US) skall börja cykla till arbetsplatsen. 

En cykelparkering i två plan skapar bättre förutsättningar för cyklister. Förutom ökad 

trygghet och stöldsäkerhet erbjuder anläggningen olika typer av service såsom 

cykelservice och förvaringsskåp. Närhet till en pressbyrå bidrar till mer rörelse i 

anläggningen och därmed öka känslan av trygghet. Målet är att tillfredsställa brukarnas 

behov. 

Syftet med detta examensarbete är att framhäva rekommendationer för utformning av 

cykelparkering i två plan. Arbetet är en studie för ett aktuellt projekt vid US i Linköping. 

För att kunna tillgodose brukarnas behov krävs kännedom om deras krav på 

anläggningen. Därför baseras arbetet på en enkätundersökning som besvarats av de 

anställda på US i Linköping.  

I resultatet framgår det att cykelparkering i två plan som uppfyller de brukarnas behov 

bidrar till positiva effekter och främjar arbetspendlingen genom att fler väljer att cykla till 

arbetsplatsen. 

  



 

 

 

 

Förord 

Detta examensarbete är det sista delmomentet på Högskoleingenjörsprogrammet vid 

Linköpings Tekniska Högskola. Undersökningen är framtagen som underlag till 

planering av cykelparkering i två plan vid US i Linköping. Studien har utförts i 

samarbete med Ramböll Sverige AB, ett av Skandinaviens främsta konsultföretag.   

Jag vill inledningsvis tacka alla som på något sätt bidragit till och varit involverade i 

arbetet.   

Anders Vennström, examinator, Universitetslektor vid Linköpings Universitet 

Lotta Lanne, handledare, Universitetsadjunkt vid Linköpings Universitet 

Johan Grander, enhetschef på Ramböll Sverige AB  

Jonas Sjöholm, handledare, Civilingenjör på Ramböll Sverige AB 

Ett stort tack till alla medarbetare på Ramböll i Linköping som förutom att ha bistått med 

kontorsutrymme även varit hjälpsamma och trevliga arbetskollegor. Jag vill även tacka 

de kommunala tjänstemän som bidragit med nyttig information till mitt examensarbete. 

Avslutningsvis vill jag tacka min underbara familj, speciellt min far Naim Jomaa, för allt 

stöd jag fått under min utbildning. 

Linköping, november 2011 
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Ordlista och förkortningar 

Arbetet inleds med en ordlista av begrepp som används i rapporten. Detta för att öka 
förståelsen och förhoppningsvis generera ett bättre flyt i texten. Orden som 
förekommer i listan är kursiverade i arbetet för att underlätta återkopplingen. 

 

Arbetspendling  Vardagligt pendlande till och från arbetet.  

Cykelhav  Samling av stort antal parkerade cyklar. 

Cykelservice Station där cykeln kan underhållas. Exempelvis kan 
cykeln tvättas, olja kedjan, höja eller sänka sadel etc. 

Framtidens US Framtidens Universitetssjukhus, namnet på 
Östergötlands största byggprojekt kring 
universitetssjukhuset i Linköping. 

Hälsotramparprojekt Bilister som inom kort avstånd till arbetet går med i 
projektet om att cykla till arbetsplatsen. Som 
uppmuntring erhåller deltagarna kostnadsfria hälso-

undersökningar före och i slutet på teståret och 
cykelaccessoarer som cykeldator och regnställ.  

Korttidsparkering Timparkering, parkering under en kort tid. 

LIBRIS Nationell söktjänst med information om titlar på 
svenska universitets-, högskole- och 
forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här 
finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, 
noter, elektroniskt publicerat material m.m. (LIBRIS, 

2011) 

Långtidsparkering Parkering under en längre tid, exempelvis ett 
arbetspass. 

Markvärme En form av uppvärmningsenergi som utvinns ur varm 
jord i marknivå genom ett cirkulerande rörsystem 

beläget under markytan. 

Mättnadsgrad  Att resultat uppnått en mättnadsgrad innebär att den 
blir oföränderlig. Hur man än gör fås samma resultat i 
slutändan. 

PBL   Plan och Bygg Lagen. 

Specialcyklar Cyklar som utmärker sig genom dess utformning. 
Trehjuling, tandemcykel, cykel med släp är exempel  
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på specialcyklar. 

US   Universitetssjukhuset 

VA-projektör  Vatten och avlopps - projektör 

Yteffektiv En viss avsedd yta som utnyttjas effektivt. Exempel: 
Med ett yteffektivt cykelställ menas ett cykelställ med 
plats för många cyklar på en liten area. 

Åldersfrekvens  Ett visst intervall mellan olika åldrar. 

 
 

A                    
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1.   Inledning 

1.1   Bakgrund 

Universitetssjukhuset (US) i Linköping är ett forskningsinstitut som drivs av landstinget i 

Östergötland (Wikipedia, 2011). År 2011 beslutade landstinget att satsa drygt 3,8 

miljarder kronor på ny- och ombyggnation av sjukhuset (Landstinget i Östergötland -1, 

2011). Länets största byggprojekt fick namnet Framtidens US och beräknas pågå till år 

2018. Projektet Framtidens US skall bidra till att utöka möjligheterna att bedriva 

forskning, utbildning och förbättring av arbetsmiljön. (Landstinget i Östergötland -2, 2011) 

Sjukhusområdet trafikeras hårt och trafiksituationen blir allt mer ansträngande. Att hitta 

en ledig parkeringsplats i nära anslutning till sjukhusområdet kan upplevas som en 

omöjlighet. Detta väcker starka reaktioner hos de 6 340 anställda på US (Trivector 

Traffic, 2011). 

Enligt Resvaneundersökningen som utfördes av Trivector Traffic bor 60,4% av de 

anställda i Linköping, det motsvarar 3 830 anställda. Av dessa cyklar 47 %, 1800 

anställda, till arbetsplatsen. Resterande 53 % använder andra färdmedel. Detta innebär 

att mer än hälften väljer bort cykeln som färdmedel. (ibid.) 

Ramböll Sverige AB är en av aktörerna under projektet Framtidens US. Ett delprojekt i 

Framtidens US är att en cykelparkering i två plan planeras i nära anslutning till norra 

entrén på US.   

Ramböll i Linköping vill därför göra en studie om vilka rekommendationer som ska följas 

vid utformning av cykelparkering i två plan. Denna studie kommer att presenteras i form 

av ett examensarbete. Handledare under arbetets gång har varit civilingenjören Jonas 

Sjöholm på Ramböll i Sverige AB.  

1.2   Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram rekommendationer för utformning av 

cykelparkering i två plan. Denna undersökning kommer att användas som underlag vid 

planering av cykelparkering i två plan vid norra entrén på US i Linköping. 

Målet är att anläggningen skall bidra till en förbättrad arbetspendling genom att fler 

anställda börjar cykla till arbetsplatsen. 

1.3  Frågeställning 

Examensarbetet kommer behandla följande fråga.  

 Vilka egenskaper på cykelparkering i två plan uppfyller brukarnas behov? 

 

 Vilka egenskaper i samband med cykelparkering i två plan uppfyller brukarnas 

behov? 
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1.4  Avgränsning 

Detta examensarbete har avgränsats till att enbart behandla cykelparkering i två plan. 

Studien beaktar inte konstruktion, dimensionering eller mått av anläggningen. 

US anställdas behov och åsikter väger tyngre än besökarens då besökaren inte pendlar 

till sjukhuset i samma utsträckning som US anställda. Därför begränsas studien och 

riktas enbart mot US anställda.  

1.5   Metod 

Inledningsvis söktes information om cykelparkering. En kort utbildning för sökning i 

databaser genomfördes på biblioteket i Campus Norrköping. Litteraturstudie 

genomfördes i bibliotekets databaser. Användbara nyckelord som cykel, cykelparkering, 

cykelgarage och utformning  ger bra träffar i Libris databaser. 

Efter samverkan med extern handledare Jonas Sjöholm  och examinator Anders 

Vennström upprättades en enkätundersökning. Detta för att kartlägga brukarnas 

pendlingsvanor. Enkätundersökningen bestod av nio enkla frågor som besvaras enkelt 

genom att kryssa för olika alternativ. Enkätundersökningens genomförande och 

upprättande behandlas mer ingående i avsnitt 3.  

Ytterligare information har erhållits genom samverkan med VA-projektörer, 

landskapsarkitekter samt trafikplanerare på Ramböll AB. 

1.6   Struktur 

Arbetet inleds med en teoridel som bland annat omfattar bakgrund, syfte, frågeställning 

och metod. 

Därefter tar studien upp utformning av cykelparkering i två plan. I detta avsnitt behandlas 

en litteraturbeskrivning av tidigare projekt och resultat av värde vid utforming av 

cykelparkering i två plan. Detta i sin tur följs upp av krav som ställs på anläggningens 

utformning.  

Sedan behandlas enkätundersökningen mer ingående i ett eget avsnitt.  

Avslutningsvis följer en diskussion kring undersökningens analys och slutsatser. 
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2.   Utformning av cykelparkering i två plan 

 Litteraturbeskrivning  

Vid planering av cykelparkering krävs kartläggning av målgruppens pendlingsvanor kring 

aktuellt område. Kartläggningen är ett underlag vid planeringen av cykelparkeringens 

utformning och struktur. Inför projektet Framtidens US beställde Landstinget i 

Östergötland en kartläggning av arbetspendlingens omfattning och miljöbelastning. 

Bättre cykelförbindelser, fler och bättre cykelparkeringar med valmöjligheter som 

pumpstation och hälsotramparprojekt är tre åtgärder för ökad cykling och gångtrafik. 

(Trivector Traffic, 2010) 

Malmö stad publicerade Cykelgarage – inspiration, idéer & hårda fakta för dig som 

planerar för cykel i stan 2009 i syfte att inspirera nytänkande samt ge idéer och hårdfakta 

för den som planerar för cykel i staden. Handboken är inspirationsgivande och bidrar 

med en bra checklista vid planering av cykelgarage. En viktig aspekt som handboken 

belyser är att mer specialcyklar finns på marknaden som exempelvis tandemcyklar, 

trehjuling eller cyklar med släp. Specialcyklar kräver större utrymme än traditionella 

cyklar och detta måste beaktas vid utformningen av cykelgarage. (Malmö, 2009)  

Stöldsäkerhet och trygghet är två viktiga frågor som ofta nämns i samband med 

cykelparkering. Betydelsefullt för anläggningen är att det finns flera in- och utfarter för att 

en fri utväg alltid är tillgänglig. Samtidigt är insyn och belysning på anläggningen viktiga 

faktorer som måste behandlas. Cykelparkering i tvåplan ställer högre säkerhetskrav på 

larm och brandsäkerhet än vanlig markparkering. Bevakad cykelparkering ett bra 

alternativ för att bidra till bättre säkerhet samt trygghet. I Lund finns exempelvis ett 

kamera bevakat cykelgarage med öppettider på vardagar 06.30 – 21.30 (Lund, 2010). 

Enligt Cykelgarage: En litteraturstudie om cykelgarage och dess samhällsnytta som 

publicerades av Felix Brännlund 2011 måste satsning ske på cykelgarage med tanke på 

den statushöjande effekt som det kan medföra (SLU, 2011). Cykelgarage kan erbjuda 

stora möjligheter av service med trygg och säker miljö. Allt mer fokus kring cykeln bidrar 

till att fler väljer cykeln som färdmedel. Dock kan cykelparkering inte kosta hur mycket 

som helst för ett visst ändamål. 

Vid den nya tågstationen Triangeln i Malmö finns ett liknande projekt som skulle kosta 16 

miljoner kronor enligt Malmö kommuns egna beräkningar. När projektet skulle 

förverkligas uppgick slutnotan på 34 miljoner kronor. Detta satte ett stop för hela projektet 

som inte kunde genomföras. (Sydsvenskan, 2010) 

I Sverige är det i synnerhet ovanligt med cykelparkering i två- eller tre plan medan i 

Nederländerna och Danmark är detta en lösning sedan flera år tillbaka. 

Enligt Gribaudo (2007) finns en trevånings cykelparkering i Nederländerna utanför 

Amsterdams centralstation som visas i figur 2-1. Cykelparkeringen konstruerades över 

ett befintligt garage med syfte att minska parkeringen av cyklar utanför centralstationen i 

Amsterdam. 
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Cykelparkeringen i tre plan har tre ingångar som är placerade med eftertanke där 

cykeltrafiken är störst. Cykelparkeringen kännetecknas av dess fyra lutande plan som 

rymmer 2500 cyklar. Cykelparkeringen är 100 meter lång och 18 meter bred. Den röda 

asfalten är markerad med vita streck som hänvisar cyklisternas olika färdriktningar. Trots 

att trapporna är anpassade för cyklar väljer största delen av brukarna att använda 

ramperna. 

Konstruktionen var tvungen att vara oberoende av den närliggande kajen som dockar ett 

stort antal besökande turistbåtar. Slutresultatet innebar att den fick minimal kontakt med 

vattnet. 

Det finns uppskattningsvis 5000 cyklar i bruk i Amsterdam, och denna cykelparkering har 

blivit en av de mest attraktiva parkeringshus i staden (ibid.). 

2.1  Lämplighet 

Cykelparkering i två plan är lämplig där markytan är begränsad och antalet cyklar är 

stort. Anläggningen är yteffektiv där många cyklar får plats och brukarna erbjuds mer 

service i form av väderskydd, förvaringsskåp, toaletter, cykelservice etc. 

2.2   Placering  

Människan cyklar för att det är smidigt, snabbt och man kommer ända fram till 

slutdestinationen (Malmö, 2009). Därför ska en användarvänlig cykelparkering placeras i 

närheten av slutdestination.  

Placering av anläggningen kan vara en avgörande faktor för valet av att parkera i 

cykelparkeringen. Anläggningen kan placeras med omtanke för att utnyttjas på bästa 

sätt.  

Figur 2-1: Trevånings cykelparkering invid Amsterdams centralstation. Bild 1 är en 3D-konstruktion av 

anläggningen. Bild 2 samt 3 är bild från olika vyer. Bild 4 ser man hur det ser ut inuti cykelparkeringen.  
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Vikten av hur nära målpunkten anläggningen skall placeras beror bland annat på hur 

länge cykeln skall parkeras. Man brukar prata om korttids- och långtidsparkering. Vid 

korttidsparkering är det viktigt att cykelparkeringen står i närheten av slutdestination 

medan vid långtidsparkering är stöldsäkerheten på cykelparkeringen en viktigare faktor. 

(ibid.) 

Synlig 

Den estetiska utformningen skall för omgivning vara självklar att anläggningen är avsedd 

för cykelparkering. Samtidigt skall anläggningen vara synlig och enkel att hitta för 

brukarna.  

Därför är gestaltning, placering och anvisningsskyltar värdefulla egenskaper för 

marknadsföringen av cykelparkeringen (ibid.).  

2.3  Specialcyklar 

Specialcyklar som tandemcykel, trehjuling eller cykel med släp kräver större utrymme än 

traditionella cyklar på grund av dess utformning. Därför kan det finnas ett utrymme för 

specialcyklar i en cykelparkering (ibid.).  

Som tidigare nämnt är det ovanligt med denna typ av cykelparkering i Sverige. Därför 

saknas utformingsspecifikationer för specialcyklar. Att använda tandemcykel eller 

trehjuling till arbetsplatsen kan anses mindre troligt. Därför ska den avsedda ytan för 

specialcyklar inte täcka alltför stor yta och placeceras i anläggningens nedre plan. Detta 

då det kan upplevas som klumpigt och påfrestande att parkera i anläggningens andra 

plan. 

2.4   Trygghet 

För att känna att cykelparkeringen är trygg och säker ska det finnas minst två in- och 

utgångar. Insyn och ljusinsläpp i anläggningen ökar trygghetskänslan och 

cykelparkeringen kan upplevas som mer attraktiv (Malmö, 2009). 

Rymliga öppna ytor, framkomlighet och god vy över parkeringsytan bidrar till ökad 

trygghet. Tillåter lagen kan cykelparkeringen förses med kamera övervakning för att bidra 

till ökad trygghet.   

Bemannad pressbyrå är ett alternativ som ökar rörligheten i cykelparkeringen som i sin 

tur bidrar till ökad trygghet bland brukarna. 

2.5   Stöldsäkerhet 

Enligt Felix Brännlund (2011) är det nu fastställt att stöldsäkra cykelparkeringar bidrar till 

att fler personer cyklar. Därför kan cykelparkering utrustas med cykelställ där möjlighet 

finns till att låsa fast cykelramen.   
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Figur 2-2 : 

Ostrukturerad 

cykelparkering 

vid Malmö 

Centralstation.  

 

Figur 2-3:  

Strukturerad 

cykelparkering 

med gott om 

utrymme i 

Lundahojs 

cykelgarage.  

 

Utrymme för cyklar 

  

 

 

 

 

 

 

En annan faktor som påverkar brukarna är utrymmet som finns till förfogande (Boverket, 

2010). Cykelparkering i nära anslutning till en centralstation, köpcenter eller universitet 

kan ofta se ut som ett ostrukturerat "cykelhav" som illustreras i figur 2-2.  

Det ska vara enkelt att orientera sig i en cykelparkering med gott om utrymme. Det ska 

vara lätt att hitta en parkeringsplats eller hitta tillbaka till parkerad cykel. Ett bra exempel 

på denna lösning visas i figur 2-3. Upplevs detta som kompliserat och svårt kan det 

skapa irritation hos cyklisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cykelställ i cykelparkering 

Cykelställ skall vara funktionella, inte vara till hinder och kräva ytterst lite underhåll. 

Cykeln skall enkelt och smidigt kunna placeras in och ut ur cykelstället utan att fastna 

eller skada andra cyklar. Man skall även ta hänsyn till underhåll av marken där 

cykelställen placeras(Boverket, 2010).  

Enligt Malmö (2009) är cykelställens stabilitet och möjligheten att låsa fast cykeln viktiga 

faktorer. Cyklarnas utformning varierar i storlek och därför är valet av cykelställ viktigt då 

alla cyklar ska få plats.  
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Figur 2-4: Enkelsidigt 

cykelställ med 4 platser 

eller dubbelsidigt med 8 

platser. 

Figur 2-5: Enkelsidigt 

cykelställ med nivåskillnader 

som ger plats för fler cyklar 

på liten yta.  

Figur 2-6: Enkelsidigt 

cykelställ utan nivåskillnad, 

där cykeln står stabilt samt 

att du kan låsa fast 

cykelramen. Funktionell 

lösning som gör det lätt att få 

god ordning på 

cykelparkeringen. 

Figur 2-7: Cykelställ i 

halvcirkel med plats för 4-6st 

cyklar där både ram och hjul 

kan låsas fast 

 

Nedan i figur 2-4 ser man hur ett stadigt cykelställ kan se ut. Möjligheten att låsa fast 

cykeln är minimal då enbart däcket kan låsas fast. 

 

  

 

 

 

 

 

En annan modell av cykelställ kan man se i figur 2-5, figur 2-6 och 2-7. I dessa modeller 

av cykelställ står cyklar stadigt och kan låsas fast både i däck och ram som bidrar till 

minskad stöldrisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvåvånings cykelställ är en mer avancerad modell där cyklarna ställs ovanpå varandra 

som figur 2-8 visar. För att kunna parkera på cykelställets övre våning finns en utdragbar 
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Figur 2-8: Tvåvånings cykelställ. 

skena där cykeln ställs stadigt och låses fast. Därefter är det enbart att skjuta in skenan 

och cykeln står då på cykelstället övre del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

In- och utgång 

Smidiga in- och utfarter är viktigt för en attraktiv och säker cykelparkering i två plan. För 

att cyklisterna enkelt skall ta sig in i cykelparkeringen skall in- och utfarter placeras där 

cykelflödet är störst i området (Boverket, 2010).  

För att förebygga halkan under vinterhalvåret kan värmeslinga installeras i rampen vid in- 

och utfart (Malmö, 2009). 

2.6  Samhällskrav 

Vid planering av cykelparkering används PBL som ett hjälpande verktyg. Dessvärre är 

cykelparkering i två plan ett nytt objekt på den svenska marknaden och därför finns ingen 

fastställd bygglovshandling specifikt för cykelparkering i två plan.(Bygglov, 2011) 

Däremot kan paralleller dras med bilparkering i två- eller tre plan. Båda anläggningarna 

är offentliga byggnader. Samtidigt ska det påpekas att det finns stora skillnader på bil- 

och cykelparkering när det gäller utformning och säkerhet (ibid.).  

 Brandsäkerhet 

När det gäller brandsäkerhet finns olika föreskrifter för trä-, betong- och stålkonstruktion. 

Dessvärre finns inga fastställda föreskrifter för cykelparkering i tvåplan. Det kan tänkas 

följa regelverket vid brandsäkerhet för allmänna byggnader (ibid.). 

  Tillgänglighet 

Cykelparkering är en allmän plats där alla cyklister kan parkera på avsedd yta. Precis 

som i bilparkeringen kan avsedda ytor i cykelparkeringen användas till olika ändamål 

som specialcyklar. 
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Traditionella cyklar kan parkera vart de vill i cykelparkeringen förutom på avsedda ytor 

för specialcyklar.  

Frågan om hiss förekommer alltid vid planering av tillgänglighet för anläggningar i två 

plan. Hiss är ett hjälpmedel för ta sig till de olika plan som finns i anläggningen innan eller 

efter cykelturen (ibid.). Hiss är ett alternativ som kräver underhåll och energi som 

belastar miljön. Därför är rampen ett utmärkt substitut till hissen. Med hjälp av rampen 

kan brukarna antingen cykla eller leda cykeln mellan planen. 

  Handikappanpassat  

Det finns människor som lider av viss handikapp och behöver parkera cykeln på 

handikappanpassade parkeringsytor (ibid.). Dessa ytor kan placeras på bottenplan vilket 

förenklar parkering av cykeln för drabbade individer.  

2.7    Brukarservice 

  Uppvärmd cykelparkering 

Värme är energi som kostar pengar och är samtidigt miljöbelastande. Alltid planeras 

projekt med hänsyn till miljöbelastningen och därför anses frågan om uppvärmd 

cykelparkering som känslig. 

Markvärme används i området vid norra entrén på US i Linköping. Detta kan utnyttjas för 

att förebygga mot halkan under vinterhalvåret. 

 Cykelservice 

Cykelservice är en station där brukaren fräschar upp cykeln. Stationen kan vara 

bemannad eller att brukaren själv utför eventuella åtgärder. Här finns mängder av 

möjligheter till att pumpa cykeldäck, olja kedjan, tvätta cykeln, cykeljustering eller annat 

vid behov.  

  Förvaringsskåp 

Efter cykelfärden behöver brukaren låsa in cykelhjälm och andra föremål. Därför är 

förvaringsskåp ett bra alternativ för att låsa in föremål inför nästa cykeltur. 

  Dusch / omklädningsrum 

Efter en hård cykeltur eller vid dåligt väder kan det vara lämpligt fräscha upp sig, rätta till 

sin ”hjälmfrisyr” eller till och med ta en dusch. Därför är dusch med omklädningsrum en 

bra station om cykelparkeringen är i anslutning till centralstation eller mitt i staden. 

I denna studie är detta irrelevant i och med att de anställda har dusch och 

omklädningsrum till förfogande på sjukhuset. Detta tas med i enkätundersökningen för 

underlag till framtida cykelparkeringar i två plan i övriga delar av staden. 

  Pressbyrå  

I en pressbyrå kan cyklisten ta en kopp kaffe och läsa tidningen i väntan på buss eller en 

vän. Denna station bidrar som tidigare nämnt till positiva effekter som ökad trygghet.   
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Figur 3-1: Karta över Framtidens US.rödmarkerade ytan är platsen där cykelparkering i två plan 

planeras att uppföras.  

3.   Enkätundersökning vid US i Linköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-1 visar en karta över hur Framtidens US planeras se att se ut. Svarta byggnader 

på kartan som ny bilparkering, omstrukturering av ambulans och akutmottagning är 

några av få förändringar. Den rödmarkerade ytan bredvid bilgaraget planeras 

cykelparkering i två plan att uppföras.  

3.1   Tillvägagångssätt vid upprättandet av enkät 

I samverkan med Jonas Sjöholm på Ramböll och Universitets Lektorn Anders Vennström 

upprättades nio frågor som skulle utgöra enkätundersökningen. 

Vi tog hänsyn till målgruppen som skall besvara frågorna. Då målgruppen är i ständig 

rörelse har de inte tid att besvara långa och komplicerade frågor. Därför blev frågorna i 

enkäten lättbesvarade och enkla att förstå.  

Frågorna i enkätundersökningen kan delas upp i tre olika delmoment.  

 I första delmomentet som bestod av frågorna 1 till 4 kategoriseras personen som 

besvarar enkäten. 

  

 I andra delmomentet som bestod av frågorna 5 till 7 definieras vilka faktorer som är 

viktiga eller inte alls viktiga på cykelparkering i två plan.  

 

 I tredje delmomentet som bestod av frågorna 8 och 9 erhålls idéer och synpunkter ur 

den svarandes perspektiv. 
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Figur 3-1: Könsfördelning 

över de anställda som cyklar 

till arbetsplatsen på US i 

Linköping 

 

Figur 3-3: Åldersfördelning samt könsfördelning över de anställda som cyklar till arbetsplatsen. 

3.2   Genomförande och resultat 

Enkätundersökningen genomfördes vid Norra och Södra entrén vid US i Linköping. 

Enkäten delades ut till sjukhuspersonalen som anlände till eller var på väg ifrån 

arbetsplatsen. Vid tredje tillfället hade 200 enkäter besvarats slumpvis av både könen i 

olika åldrar. Efter sammanställning av data ansågs resultatet uppfylla 

enkätundersökningens mättnadsgrad. 

Försök att dela ut enkäten inne på sjukhusets olika avdelningar och fika rum 

genomfördes. Detta gav dåligt med svar då sjukhusanställda var alltför upptagna och 

stressade för att bevara enkäten. 

Ytterligare 50 brukare tillfrågades för att kontrollera ifall den sammanställda data skulle 

avvika. Resultatet erhöll samma resultat och totalt besvarades 250 enkäter av anställda 

på US i Linköping. 

3.2.1   Delmoment 1: Kategorisering av svarande 

I undersökningen första delmoment fastställs brukarens kön, ålder och hur ofta den 

cyklar till arbetsplatsen. Denna information är viktig för att senare kunna dra slutsatser.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3-2 visar könsfördelningen över brukare som cyklar till arbetsplatsen på US i 

Linköping. Resultatet visar att 57 % av de brukare som cyklar är män medan 43 % är 

kvinnor. 
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Figur 3-4: Frekvens över hur ofta brukarna cyklar till arbetsplatsen på US i Linköping. 

Figur 3-3 visar åldersfördelningen respektive könsfördelningen bland de som besvarat 

enkäten. Grafen visar klart och tydligt att fler män än kvinnor cyklar till arbetsplatsen. 

Hela 46 % av brukarna i åldern 26-35 år cyklar till arbetsplatsen. Samtidigt som åldern 

stiger hos brukarna avtar cykelpendlingen till arbetsplatsen.  

Figur 3-4 visar att den dominerande delen av brukarna cyklar kontinuerligt till 

arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

3.2.2 Delmoment 2: Faktorer och egenskaper på cykelparkering i två plan 

I undersökningens andra delmoment visar vilka egenskaper och faktorer brukarna 

prioriterar på cykelparkering i två plan. Här framgår även vad brukarna anser som viktigt 

för att kunna tänka sig gå en längre sträcka till arbetsplatsen från cykelparkeringen. 

Egenskaper på cykelparkering i två plan 

För ett fortsatt cykelpendlande till arbetsplatsen behöver egenskaper på cykelparkering i 

två plan tillfredsställa brukarnas behov. Figur 3-5 visar vilka egenskaper som uppfyller 

brukarnas behov på en cykelparkering i två plan.  

100 % av brukarna anser att trygghet och stöldsäkerhet är de viktigaste egenskaperna 

som anläggningen ska uppfylla. 97 % ansåg att uppvärmd cykelparkering är viktigt 

respektive mycket viktigt medan 3 % ansåg det inte alls viktigt. 

 

 

 

 



 - 15 -  

 

Figur 3-5: Egenskaper på cykelparkering i två plan som anses som inte alls viktigt, viktigt respektive 

mycket viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Egenskaper i samband med cykelparkering i två plan 

Figur 3-6 visar egenskaper i samband med cykelparkeringen som brukarna anser som 

viktigt eller inte alls viktigt.  

88 % av brukarna ansåg att dusch/omklädningsrum inte alls är viktigt. En annan 

egenskap som inte heller ansågs som viktig var busstidtabellen (89 % ansåg att den inte 

alls är viktig). 

Däremot anser 98 % av brukarna att cykelservice är en mycket viktigt egenskap på 

cykelparkeringen. Att kunna pumpa eller laga cykeln ifall något skulle inträffa verkar av 

stort intresse för brukarna. Dessutom anser 91 % att förvaringsskåp är en mycket viktigt 

service. Att kunna låsa in hjälm eller annan utrustning är av stort intresse bland de 

tillfrågade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 16 -  

 

Figur 3-6: Egenskaper i samband med cykelparkering i två plan där man ser vad som är mest 

viktigt respektive inte alls viktigt. 

Figur 3-7: Tänkbart avstånd respektive ej tänkbart avstånd till aktuell entré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som avgör när man skall parkera vid ett längre avstånd till 

aktuell entré 

Avståndet från cykelparkering till aktuell entré är en annan avgörande faktor. I Figur 3-7 

visas hur kurvan tänkbart minskar ju längre avståndet ökar mellan anläggningen och 

aktuell entré. Samtidigt visas hur kurvan ej tänkbart stiger ju längre avståndet ökar 

mellan anläggningen och aktuell entré. Brukarna kan tänka sig parkera 40 meter från 

akuell entré . Efter 40 meter börjar brukare leta efter andra parkeringsalternativ. 
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Figur 3-8: Avgörande faktorer som bidrar till parkering av cyklar på en längre avstånd till aktuell entré.  

I figur 3-8 ser vi vilka faktorer som bidrar till att brukarna kan tänka sig parkera en längre 

sträcka ifrån arbetsplatsen. 

Stöldsäkerhet och trygghet är två faktorer som 100 % anser som mycket viktiga faktorer 

vid valet av att parkera en längre sträcka från aktuell entré. En annan faktor av stor vikt 

är uppvärmd cykelparkering. 99 % anser det vara en mycket viktig faktor för utnyttjandet 

av anläggningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Delmoment 3: Idéer samt förslag från de svarande  

I den avslutande delen av enkätundersökningen kunde brukarna ange synpunkter på 

cykelparkerings estetiska utformning och förslag till vad Landstinget i Östergötland kunde 

göra för att främja den framtida arbetspendlingen. 

Brukarna hade inget att tillägga eller var stressade på väg till arbetet.  
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4.   Analys och slutsatser 

Lämplighet och placering  
 

Cykelparkering är en viktig komponent i för att cykelinfrastrukturen skall fungera. En av 

de viktigaste faktorerna är anläggningens avstånd från målpunkten. Enligt 

enkätundersökningens resultat framgår det att efter 40 meters avstånd från målpunkten 

börjar brukare överväga andra parkeringsmöjligheter. Däremot kan brukarna tänka sig 

parkera en längre sträcka ifrån aktuell entré där stöldsäkerhet, trygghet samt uppvärmd 

cykelparkering är ett krav på cykelparkeringen. 

En annan viktig faktor är att cykelparkering i två plan integreras med cykelflödet i aktuellt 

område. Brukarna skall inte behöva köra omvägar eller leta efter cykelparkeringen. 

Därför skall kartläggning av områdets cykelflöde studeras noggrant. Därefter placeras 

anläggningen och dess in- och utfarter där cykelflödet är som störst i området nära 

målpunkten.  

Ofta är det svårt att hitta vid sjukhusområdet. Därför kan anvisningsskyltar förtydliga 

orienteringen i området. Cykelparkerings estetiska utformningen skall för omgivning vara 

självklart att anläggningen är avsedd för cykelparkering. Detta kan utmärkas genom att 

använda annan markbeläggning i annan färg. Enligt Gribaudo (2007) kan detta utmärkas 

som trevånings cykelparkeringen med röd asfalt. 

 

Specialcyklar 
 
Inne i cykelparkeringen bör det finnas markerat parkeringsutrymme med yteffektiva 

cykelställ både för traditionella cyklar som specialcyklar. 

Specialcyklar kräver större parkeringsyta . För att övriga cyklar inte skall parkera på 

avsedd yta för specialcyklar kan den utmärkas med tydliga skyltar. 

 

Trygghet och stöldsäkerhet 
 

Viktiga egenskaper på cykelparkering i två plan som uppfyller brukarnas behov är 

trygghet, stöldsäkerhet och uppvärmd cykelparkering.  

Enligt enkätundersökningen vid US ansåg 100 % av brukarna att trygghet är den 

viktigaste egenskapen på cykelparkeringen. För att brukarna ska känna trygghet i en 

cykelparkering krävs öppna ytor med god sikt och bra belysning. Flera in- och utfarter 

bidrar till att brukarna känner trygghet med att fria utvägar alltid finns. Bevakad 

cykelparkering bidrar till ökad trygghet. 

Stöldsäkerhet är en annan viktig egenskap på cykelparkeringen. Enligt 

enkätundersökningen vid US ansåg 98 % av brukarna att det är ett krav med stöldsäker 

cykelparkering. Enligt Felix Brännlund (2011) bidrar stöldsäkra anläggningar till att fler 

cyklar och därför skall anläggningen förses med stabila cykelställ där cykelram kan låsas 

fast. Pressbyrå bidrar med rörlighet som i sin tur bidrar till ökad trygghetskänsla och 

minskad stöld av cyklar.  
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Vid god planering uppnås en strukturerad och bekväm cykelparkering i två plan. Med 

smidiga in- och utfarter och bra belysning ger brukaren god vy över parkeringsytan. 

Genom tydliga anvisningsskyltar kan brukaren bekvämt hitta en ledig parkeringsplats. 

Upplever brukaren att cykelparkeringen är trång, obekväm och osäker finns stor risk att 

andra parkeringsalternativ övervägs.  

 

Samhällskrav 
 

Vanligtvis används PBL som verktyg vid planering av cykelparkering men vid 

cykelparkering i två plan är det annorlunda. Cykelparkering i två plan är ett relativt nytt 

fenomen i Sverige som inte har fastställda regelverk för den specifika utformningen. 

Istället kan paralleller dras i jämförelse med bilparkeringen då båda är offentliga 

anläggningar. Viktigt att påpeka är att det finns stora skillnader mellan bil- och 

cykelparkeringar i avseende på brandsäkerhet, utformning av planlösning etc. 

Exempelvis ställs högre krav på säkerhet, hissar för funktionshindrade, 

handikappanpassning och föreskrifter för ramper mellan olika plan. Därför krävs en 

satsning av samhället på utveckling av riktlinjer för cykelparkeringar i två plan. 

 

Brukarservice 
 
Tydliga tecken visar att män utnyttjar cykeln i större utsträckning än kvinnor i alla åldrar. 

Enligt enkätundersökningens resultat vid US visar det att 57 % män respektive 43 % 

kvinnor cyklar till arbetsplatsen. Viktigt är det att påpeka att hela 46 % av brukarna som 

cyklar till arbetsplatsen ligger i åldersfrekvensen 26-36 år. Därefter avtar cykelpendlingen 

ju äldre brukarna blir. 

Cykelparkering i två plan vid US i Linköping är en öppen anläggning över markytan och 

att värma upp anläggningen blir en omöjlighet ur ett ekonomiskt perspektiv. Enligt 

enkätundersökningen vid US ansåg 97 % av brukarna att det är viktigt respektive mycket 

viktigt med uppvärmd cykelparkering. Ett alternativ är att placera cykelparkeringen under 

markytan och på så vis få en isolerad anläggning där värmen kan bibehållas. Man kan 

bygga in värmeslingor i själva anläggningen som gör att man får torra ytor och isbildning 

förhindras vid in- och utfarter. 

Flertalet egenskaper i samband med cykelparkering gör anläggningen mer attraktiv för 

brukarna.  

Enligt enkätundersökningen vid US ansåg 100 % att cykelservice är en viktig samt 

mycket viktig egenskap på en cykelparkering i två plan. Cykelservice är en bemannad 

eller obemannad station där cykeln underhålls. 

Enligt enkätundersökningen vid US anser 98 % av brukarna att förvaringsskåp är ett 

behov på cykelparkering i två plan. Att kunna låsa in eventuell cykelutrustningen efter 

avslutad cykeltur och sedan hämta ut utrustningen efter arbetspasset är bekvämt och 

populärt bland brukarna. 

Tidigare har det påpekats att en pressbyrå har betydelse för både stöldsäkerheten och 

trygghet. 93% av brukarna anser att pressbyrå är en viktig samt mycket viktig egenskap i 

samband med cykelparkeringen.  
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Mindre viktiga egenskaper i samband med cykelparkering i två plan är dusch och 

busstidtabell i elektroniska skyltar.  

Efter en hård cykeltur är skönt att fräscha till sig i omklädningsrum med dusch och 

speglar. Denna service kan vara viktig ifall cykelparkeringen ligger i nära anslutning till 

centralstation eller centralt belagt i staden. Innan tågresan, shoppingrundan eller 

arbetspasset kan frisyr och uppfräschning ske på denna station. Men enligt 

enkätundersökningen vid US anser 88 % att egenskapen inte alls är viktig pga. att dusch 

och omklädningsrum finns tillgängligt på sjukhuset för de anställda.  

Efter stressad cykeltur behöver cyklisten snabbt få reda på information om avgång och 

spår för nästa tåg eller buss. För att minska stressen hos cyklisten visas information om 

tider och avgångar i elektroniska skyltar i realtid. Som föregående egenskap är den 

avsedd för cykelparkering i anslutning till centralstation eller belagt central i staden. Enligt 

enkätundersökningen vid US anser 89 % att den inte alls är viktig egenskap för brukarna. 

Har brukarna valt att cykla till arbetsplatsen så är inte buss eller tåg något alternativ.  
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5.   Avslutande diskussion 

Syftet med examensarbetet var att ta fram rekommendationer vid utformning av 

cykelparkering i två plan. Avsikten med examensarbetet var att undersöka vilka krav de 

anställda hade på cykelparkering i två plan. Genom att tillfredsställa brukarnas behov kan 

cykelparkeringen bidra till en förbättrad arbetspendling genom att fler börjar cykla till 

arbetsplatsen.  

Cykelparkering i två plan är ett nytt fenomen i Sverige som dessvärre saknar regelverk 

för dess utformning. Detta är ett klart tecken på att samhällets arbete med 

cykelinfrastrukturen har brister. Klara indikationer finns att cykelparkering i två plan bidrar 

till en bättre samhällsutveckling. Detta kan dock inte ske om inte samhället är beredd på 

att satsa på en bättre och mer hållbar arbetspendling. 

Ofta när diskussion förs kring cykelparkeringar handlar det om vanliga utomhus 

cykelparkeringar. Cykelparkeringar sträcker ofta ut sig och täcker stora ytor. Sällan 

reflekteras att cykelparkeringar även kan byggas i höjd, det vill säga i flera plan. I Sverige 

är cykelparkering i två plan högst ovanligt medan det i andra länder som Danmark och 

Nederländerna har blivit ett fungerande system. 

Därför är det svårt att hitta samlad fakta kring cykelparkering i två plan här i Sverige. 

Data som erhålls från tidigare studier blir svårbedömd då den baseras på idéer från 

målgrupp som aldrig parkerat i cykelparkering i flera plan. Därför blir studieresultaten vag 

och otillräcklig för att visa vilka effekter som en cykelparkering i två plan kan bidra till i 

framtiden.  

Även utländska studier, som trevånings cykelgarage i Amsterdam, är svårbedömda då 

andra förhållanden äger rum. Folktätheten, klimatet, cykelinfrastrukturen eller andra 

aspekter spelar stor roll vid bedömning av undersökningar eller vid jämförelse av 

anläggningars verkningsgrad i olika länder. 

Cykelparkeringens estetiska utformning i två plan utformas så att den betraktas som en 

symbol för omgivningen. Detta kan bidra till statushöjande effekt i samhället och fler 

människor väljer cykeln som färdmedel vilket bidrar till förbättrad arbetspendling till 

arbetsplatsen på US i Linköping.  

För att främja den framtida arbetspendlingen behöver kommunen satsa på 

cykelparkering i två plan. Enligt Felix Brännlund (2010) är det fastställt att stöldsäkra 

cykelgarage bidrar till att fler personer cyklar. Därför behöver kommunen satsa på 

stöldsäkra, trygga och attraktiva cykelparkeringar som i sin tur höjer statusen för cykeln i 

hela staden. Att cykelparkeringen har olika stationer som cykelservice, pressbyrå och 

förvaringsskåp tillfredsställer brukarnas behov och bidrar till att fler väljer cykeln som 

färdmedel. Dock kan denna satsning inte kosta hur mycket som helst. Satsningen måste 

ske parallellt med den ekonomiska kapaciteten som samhället besitter.  

Efterfrågan på cykelparkering i två plan ökar och cykeln får allt större fokus. I framtiden 

kommer cykelparkering i två plan vara ett självklart val i stadsmiljön. Därför bör liknande 

undersökningar utföras vid exempelvis centralstationer, universitet eller andra delar av 

staden för att säkerställa utformningen av framtida cykelparkeringar. 
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Figur 2-1   Trevånings cykelparkering invid Amsterdams  

 centralstation. (Gribaudo, 2007) 

 

Figur 2-2   Ostrukturerad cykelparkering vid Malmö Centralstation 

 http://allecol.se/blogg0907.html 

 

Figur 2-3   Strukturerad cykelparkering med gott om utrymme i Lundahojs 

 cykelgarage. http://rosnix.net/~per/politik/lund  

 

Figur 2-4   Cykelställ med enkelsidigt för 4platser eller dubbelsidigt med 8 

 platser. http://www.smekab.se/produkter_detail.lasso?id=186 

 

Figur 2-5   Enkelsidigt cykelställ med nivåskillnad. 

 http://www.smekab.se/produkter_detail.lasso?id=187 

 

Figur 2-6   Enkelsidigt cykelställ utan nivåskillnad.   

 http://www.smekab.se/produkter_detail.lasso?id=187 

 

Figur 2-7   Cykelställ i halvcirkel. 

 http://www.smekab.se/produkter.lasso?inc=prod_detail&id=90  

 

Figur 2-8   Tvåvånings cykelställ. 

 http://www.veksoe.com/3/showproduct.asp?ID=9476 & 

 http://www.veksoe.com/3/showproduct.asp?ID=6575  
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Figur 3-1 Karta över Framtidens US.rödmarkerade ytan är platsen där 

cykelparkering i två plan planeras att uppföras. 

http://www.lio.se/Verksamheter/Universitetssjukhuset-i-Linkoping-

US/Framtidens-US-dold/Besok-Framtidens-US/  

Figur 3-2   Könsfördelning över de anställda som cyklar till arbetsplatsen på 

 US i Linköping. (Jomaa, Jack 2011) 

 

Figur 3-3   Åldersfördelning samt könsfördelning över de anställda som 

 besvarat enkäten. (Jomaa, Jack 2011) 

 

Figur 3-4   Åldersfördelning samt könsfördelning över de anställda som cyklar 

 till arbetsplatsen på US i Linköping. (Jomaa, Jack 2011) 

 

Figur 3-5   Egenskaper på cykelparkering i två plan där man ser vad som är 

 mest  viktigt respektive inte alls viktigt. (Jomaa, Jack 2011) 

 

Figur 3-6   Egenskaper i samband med cykelparkering i två plan där man ser 

 vad som är mest viktigt respektive inte alls viktigt. (Jomaa, Jack 2011) 

 

Figur 3-7   Avstånd till aktuell entré där illustreras vilket avstånd som är  

 tänkbart eller ej tänkbart.  (Jomaa, Jack 2011) 

 

Figur 3-8  Avgörande faktorer som bidrar till parkering av cyklar på ett längre  

  avstånd till aktuell entré. (Jomaa, Jack 2011) 

 

 
 



 

 

 

 

Bilagor  
    
Bilaga 1 
Enkätundersökning Cykelparkering i två plan vid US i Linköping 

Cykelparkeringen är viktig för en hållbar arbetspendling för de anställda på sjukhuset. En 

cykelparkering i två plan är i planeringsfas och därför behövs de anställdas åsikter för att 

uppfylla deras behov. Denna enkätundersökning består av 10 enkla frågor. Ta några minuter 

av din tid och var med och påverka. 

 
1. Är du anställd på US i Linköping?  JA  NEJ 

2. Kön?    Man  Kvinna 

 
3. Ålder?   Svar: _______ 

4. Hur ofta cyklar du till jobbet?  
(Skala 1-5, där 1 inte alls är vanligt och 5 är mycket vanligt) 

   Inte alls vanligt    Mycket Vanligt 

  1 2 3 4 5  

 

 
5. Vilka egenskaper på cykelparkeringen prioriterar du?  
(Skala 1-5, där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket viktigt) 

 

Egenskaper på cykelparkeringen    

 Inte alls viktigt   Mycket viktigt      

            1             2  3            4               5 

Stöldsäkerhet (inhägnat, låsbart)      

Uppvärmd cykelparkering 

Trygghet (bra belysning)  

Eget alternativ: _________________     

  

Egenskaper i samband med cykelparkeringen       

               Inte alls viktigt  Mycket viktigt 

                            1               2 3            4               5 

 
Cykelservice (pumpa däck, tvätta cykel)    

Dusch/Omklädningsrum (hygien) 

Förvaringsskåp 

Pressbyrå (köpa eventuell förtäring) 

Busstidtabell (elektroniska skärmar)      

Eget alternativ: _________________ 

 

6. Hur långt kan du tänka dig att gå från cykelparkeringen till aktuell entré? 

(Sätt kryss om du att tycker att det är tänkbart eller inte är tänkbart) 
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                Tänkbart Inte alls tänkbart 

 

1–20m 

21–40m 

41–60m 

61–80m 

81–100m 

 

 
7. Vilken/vilka faktorer på cykelparkeringen avgör att du kan tänka dig parkera cykeln  en 

längre bit ifrån arbetsplatsen? 

(Skala 1-5, där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket viktigt) 

 

              Inte alls viktig      Mycket viktig 

                         1           2               3              4 5 

Säkerhet för cykeln 

Säkerhet för dig 

Uppvärmd cykelparkering 

 

8. Har du några övriga synpunkter på hur en bra cykelparkering skall se ut? 

Svar: __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

               __________________________________________________________ 

 
 
9. Vad anser du att landstinget bör göra för att främja cyklandet hos de anställda på 

sjukhuset? 

Svar: __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 


