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Förord 
Detta examensarbete har utförts via Luleå Tekniska Universitet. Rapporten omfattar 7,5 

högskolepoäng och detta arbete har genomförts under våren 2015. Jag vill framföra ett stort 

tack till alla mina kollegor på enheten Trafik och projekt i Piteå kommun. Ni har alla stöttat 

mig med er enorma kunskap och fått mig att känna mig som ”en i gänget”. Jag vill även tacka 

min chef Johan Wirtala för ett gott stöd och som gett mig möjligheten att skriva mitt 

examensarbete åt arbetsplatsen. 

Jag vill även tacka Kerstin Pousette och Martin Lindmark, handledare på 

Samhällsbyggnadsprogrammet, som under dessa år gett god handledning och stöd. 
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Sammanfattning 
År 2017 har Piteå kommun planer på att utöka antalet cykelställ i centrala Piteå. I dagsläget 

finns det cykelställ på Uddmansgatan, Stadsberget och busstationen med totalt 125 stycken 

platser. Bristen på parkering till cyklister utgör en viss risk, då cyklister parkerar sina cyklar 

lite var stans och cyklarna hamnar i vägen för oskyddade trafikanter. Därför finns det ett stort 

behov att utöka med nya cykelställ på Aronsgatan, Lillbrogatan och Rådhustorget, i närheten 

av gågatan.  

På gågatan i Piteå kommun är fordonstrafik förbjuden och det finns känslig markyta som 

medför att cyklar inte bör stå där. Att köpa in nya cykelställ till de platser där cyklister står i 

dagsläget kan bidra till ökad säkerhet, ordning och reda samt en eventuell miljöförbättring. En 

framtida utökning av parkeringsplatser för cyklar skulle innebära 86 nya platser, med 

möjlighet att i framtiden öka med fler cykelställ på Rådhustorget. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Piteå kommun har som mål att växa till 43000 invånare år 2020 och vill att fler invånare ska 

använda cykeln framför bilen som färdmedel. Då invånarantalet förväntas öka ligger det ett 

stort fokus på att göra miljövänliga kommunikationsmedel mer attraktiva. En del i detta är att 

kunna erbjuda goda gång- och cykelmöjligheter samt attraktiva busslinjer. 

Bild 1, Karta över centrala Piteå, (GIS primärkartan)  

Piteå kommuns enhet Trafik och projekt har under år 2017 planer på att utöka 

parkeringsplatser för cyklar i centrala Piteå. Idag finns det indikationer på att det finns för få 

cykelställ, bland annat då befintliga cykelställ är fulla med cyklar.  

Piteå kommun har som kommunövergripande mål ”Piteå ska utveckla bra infrastruktur och 

goda kommunikationer”1 och ”Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga- och 

hälsosamma val i vardagen”2. Att erbjuda cyklister goda parkeringsmöjligheter är en del av 

arbetet mot att uppfylla dessa mål. 

För att genomföra en studie på utökning av parkeringsplatser för cyklar, behöver det studeras 

var ett behov av nya platser finns och vilken kostnad det skulle innebära att utöka med fler 

cykelställ.  

1Piteå kommun online, Årsredovisning 2013, Livsmiljö. 
2Piteå kommun online, Årsredovisning 2013, Livsmiljö. 
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Uppdraget innefattar personlig kontroll av hur cyklister parkerar idag, ge förslag på nya 

platser för cykelställ samt prissätta dessa förslag. Det som slutligen kommer att överlämnas är  

 Nulägesanalys av befintliga cykelparkeringsplatser 

 

 Beskrivning av de platser invånare parkerar sina cyklar  

 

 Förslag på framtida parkeringsplatser för cyklar med kartor och bilder 

1.2 Problemformulering 

Idag finns det befintliga parkeringsplatser för cyklar på Uddmansgatan, Stadsberget och 

busstationen. På dessa parkeringar beräknas det finnas platser för cirka 125 cyklar. Det finns 

även några cykelparkeringar med ett mindre antal platser i utkanten av Storgatan, som är Piteå 

kommuns gågata. 

Bild 2, Kartbild över centrala Piteå som visar Uddmansgatan, Stadsberget, gågatan och busstationen, 

(Ida Hansson) 

Det är uppmärksammat av enheten Trafik och projekt att invånare ställer sina cyklar lite var 

stans i staden. Detta beror mest troligen på att de parkeringsplatser för cyklar som finns idag 

är för få eller är felplacerade. Ett annat problem som uppstår då invånare inte ställer sina 

cyklar på befintliga parkeringsplatser, är att det kan leda till att cyklarna står i vägen och 

hindrar funktionshindrade, synskadade eller gamla att ta sig fram på ett säkert sätt. Men att 

enbart placera ut cykelhållare på måfå kan leda till att de inte används eller står i vägen då 

kommunen ska sanda eller snöröja gatorna. Därför finns det ett behov av denna utredning 

gällande parkeringsplatser för cyklar. Med stor sannolikhet vill cyklister parkera så nära 
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gågatan som möjligt i centrum. Därför vore det mest hållbart att hitta platser i närheten av 

gågatan som cyklister faktiskt kommer använda. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera var invånare parkerar sin cykel, ta fram förslag på 

parkeringsplatser för cyklar och ta fram offerter på dessa förslag, som Piteå kommun kan 

använda som underlag för att införa nya cykelparkeringsplatser. Syftet är även att göra en 

nulägesanalys av befintliga parkeringsplatser för cyklar för att få en förståelse om dessa 

platser används i dagsläget, eller om de behöver ändras för att öka attraktionen.  

1.4 Mål 

Målet med undersökningen är att ta fram förslag på nya parkeringsplatser för cyklar i centrala 

Piteå som Piteå kommun kan använda sig av då de planerar att utöka parkeringarna. 

1.5 Avgränsningar 

Dessa förslag är framtagna utan att ta hänsyn till eventuella planer som kommunen har i 

centrala Piteå. 
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2. Metod 

Genom att kartlägga invånarnas rutiner gällande parkering av cyklar har platser som har ett 

behov av nya cykelställ uppkommit. De personliga kontrollerna har genomförts under två 

olika tillfällen, ett på morgonen och ett på eftermiddagen. Den första kontrollen i centrum 

genomfördes i början av maj och den andra i slutet av maj. Platserna har dokumenterats med 

hjälp av digitala bilder.  

Ett antal företag har via internet kontaktats för offerter av cykelställ och därigenom har olika 

förslag tagits fram. Kartbilder är uthämtade från kommunens karttjänst GIS. Bilderna är tagna 

2015-05-06. 

 

 

  



5 

 

3. Resultat 
3.1 Nulägesanalys 

Idag finns det parkeringsplatser för cyklar på Uddmansgatan, busstationen och Stadsberget. 

Det finns även ett mindre antal parkeringar i utkanten av centrum. Platserna på 

Uddmansgatan, busstationen och Stadsberget är ungefär 125 stycken. Busstationen och 

Uddmansgatans parkeringsplatser är i dagsläget nästintill fulla med cyklar. Stadsberget är 

relativt nybyggt och troligtvis är det därför dessa platser inte används i lika stor mån. 

3.1.1 Busstationen 

 
Bild 3, Kartbild över busstationen, det inringade området visar var parkeringsplatsen för cyklar finns , 

(GIS primärkarta)  

Busstationens parkeringsplats för cyklar rymmer ca sextio stycken. Dessa parkeringsplatser 

har tak över cyklarna och har ett bra läge med tanke på närliggande bussförbindelser. Citybuss 

har sin knytpunkt i närheten av parkeringen och busstationen ligger precis bredvid.  

 

 

Busstationens cykelparkeringsplats har ett 

fullt antal cyklar vid båda kontrollerna. 

Många cyklister har på grund av detta 

parkerat sina cyklar utanför befintlig 

parkering. Designen av parkeringsplatserna 

passar in i busstationens miljö och skicket 

på parkeringsplatsen för cyklar i övrigt är 

bra. 

Bild 4, Parkerade cyklar vid busstationen, (Ida Hansson)   
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3.1.2 Uddmansgatan 

 
Bild 5, Kartbild över Uddmansgatan,  de inringade områdena visar var det finns parkeringsplatser för 

cyklar och pilen illustrerar gågatan  (GIS primärkarta)  

Uddmansgatans cykelparkeringar har ca trettiofem platser. Parkeringsplats för cyklar finns på 

båda sidor om gågatan. Gågatan, som ligger mellan parkeringsplatserna enligt bild 5, korsar 

Uddmansgatan. Parkeringsplatsen för cyklar mot Prästgårdsgatan, som visas i bild 7, har ca 

trettio platser. Cykelställ står på vardera sidan om Uddmansgatan i en större utformad 

cykelparkering, enligt bild 7. Platserna mot Hamngatan har ca femton platser.

Bild 6, Parkerade cyklar vid Uddmansgatan , på sidan mot Prästgårdsgatan , (Ida Hansson)  
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Bild 7, Kartbild över parkeringsplats för cyklar, i  riktning mot Prästgårdsgatan, ( GIS primärkarta) 

På sidan mot Prästgårdsgatan var det ett fåtal platser som inte används då kontrollerna 

genomfördes, men även här tenderar invånare att ställa cyklarna utanför befintlig 

parkeringsplats för cyklar. Detta medför att cyklarna står i vägen för lastplats och 

parkeringsplatserna för rörelsehindrade som står bredvid, enligt bild 7. Parkeringsplatsen för 

cyklar är något dolda med tanke på närliggande träd. För en turist kan dessa platser vara svåra 

att upptäcka. Läget på parkeringsplatsen för cyklar medför att enbart några få felparkerade 

cyklar kan vara i vägen för närliggande fordonsparkering. Med tanke på parkering för 

rörelsehindrade, som ofta kan behöva större plats för av och påstigning är läget på dessa 

cykelställ inte bra. 

På andra delen av Uddmansgatan, mot Hamngatan, stod inte lika många cyklar i 

parkeringsytorna vid båda kontrollerna. Även om cyklisterna skulle parkera utanför dessa 

parkeringsplatser så finns det utrymme för gående eller bilister att ta sig förbi. Därmed har 

dessa platser bra läge.  

Skicket på Uddmansgatans parkeringsplatser för cyklar är bra. Cyklisterna kan däremot inte 

låsa fast ramen i dessa cykelställ, även om många använder sig av det närliggande räcket för 

att låsa cykeln. På dessa parkeringsplatser för cyklar finns inget tak, men läget är nära 

gågatan, som visas i bild 5. 
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3.1.3 Stadsberget 

Stadsberget är ett parkeringshus för bilar och cyklar. Detta invigdes i år (2015). Däremot är 

parkeringshuset för närvarande inte färdigställt. Cykelparkeringen är inbyggd på delen mot 

Prästgårdsgatan. Uppskattningsvis finns det plats för ca tjugo cyklar. Parkeringsplatserna har i 

dagsläget inget cykelställ. Men detta är beställt och kommer att monteras inom kort. Det är 

oklart om dessa cykelställ kommer att ge möjlighet till att låsa fast cykeln vid ramen. Vid 

kontrollen som genomfördes på morgonen fanns inga cyklar parkerade i Stadsberget, under 

den andra kontrollen som genomfördes stod fem cyklar parkerade. 

 
Bild 8, Kartbild över Stadsberget, det inringade området visar var parkeringsplatsen för cyklar finns , 

(GIS primärkarta) 
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3.2 Behovsanalys 

Bild 9, Kartbild över centrala Piteå, där läget på Lillbrogatan, Rådhustorget, Aronsgatan och gågatan 

redovisas, (GIS primärkarta)  

 

På gågatan råder det körförbud. Det vill säga att inga fordon får köra mellan Rådhustorget och 

Lillbrogatan, som visas i bild 9. Inom detta förbud omfattas även cyklister. Piteå kommun har 

infört detta eftersom oskyddade trafikanter ska kunna röra sig och markvärmeslingorna under 

gågatan är känsliga för tyngd. Vid personliga kontroller stod några cyklar parkerade på 

gågatan. Det är lätt att cyklarna hamnar på ledstråken som finns på gågatan. Ledstråken är till 

för att synskadade ska ha möjlighet att ta sig fram efter gatan och om cyklar står här, blir det 

svårt för de synskadade att ta sig fram och det finns en risk för att de skadar sig. De områden 

som har ett behov av nya parkeringsplatser för cyklar är Lillbrogatan, Aronsgatan och 

Rådhustorget. Läget på dessa redovisas i bild 9.
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3.2.1 Lillbrogatan 

  
Bild 10, Kartbild över Lillbrogatan, där det inringade området  visar var cyklar står parkerade, (GIS 

primärkarta)  

 

På Lillbrogatan står cyklarna parkerade mellan kiosken Direkten och butiken Gina Tricot. Här 

står cyklarna i vägen för oskyddade trafikanter och hindrar gående på trottoaren. Då cyklarna 

står oorganiserat kan det medföra vid blåsigt väder att de välter omkull och utgör ett hinder 

för övriga trafikanter. Vid båda kontrollerna stod det ett tiotal cyklar parkerade här, därför 

finns ett stort behov av fler cykelparkeringar. Många av cyklarna står på trottoaren och några 

står även parkerade på ledstråken för synskadade. Att enbart placera ut ställ för cyklar löser 

inte problemet att cyklarna står i vägen. Cykelställ bör därför placeras på annan närliggande 

gata. 

Gatan som bör undvikas att placera cykelparkeringar vid är Lillbrogatan, då den nyttjas av 

många bilister och är hårt trafikerad. Genom att placera cykelställ här ökar risken för olyckor. 

Storgatan har mindre trafik och är därför bättre lämpad för en ny parkering åt cyklister. 
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3.2.2 Rådhustorget 

På Rådhustorget ställer sig de flesta cyklisterna utanför butiken Rabarber, nära inpå gågatan 

som visas i bild 12. Här finns det idag inga cykelställ. Vid kontroll på eftermiddagen stod 

även några cyklar parkerade utspritt runt torget. Rådhustorget har ett stort behov av 

parkeringsplatser då de cyklister som kommer från riktningen Munksund, Pitholm, 

Klubbgärdet och Strömbacka troligtvis parkerar sin cykel här, närmast gågatan. 

Kommunen hyr ibland ut Rådhustorget till diverse arrangemang och trafiken kan behöva 

stängas av i samband med det. Då flertalet cyklar står parkerade här kan de stå i vägen för 

arrangörerna. Piteå kommun är en evenemangsstad och Rådhustorgets önskade funktion är en 

plats på sommartid att samlas. Cyklarna tar stor plats och önskvärt vore att hitta andra 

parkeringslösningar så att torget kan nyttjas till fullo. 

  
Bild 11, Kartbild över Rådhustorget, där det inringade området visar var cyklar står parkerade, (GIS 

primärkarta)  

 

 

  
Bild 12, Parkerade cyklar på Rådhustorget. Bilden är tagen en tidig morgon i början av maj, (Ida 

Hansson) 
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3.2.3 Aronsgatan

  
Bild 13, Cykelparkering på Aronsgatan, (Ida Hansson)

Aronsgatan delas av gågatan, enligt bild 14. På båda sidor om gatan står cyklar parkerade. 

Utanför Korpen, på delen mot Prästgårdsgatan, stod det vid okulär besiktning en handfull 

cyklar parkerade. Troligtvis är det många som tränar och ställer sin cykel nära gymmet. De 

parkerade cyklarna står däremot i vägen, då en lastplats och parkering för rörelsehindrade 

finns där. På andra sidan av Aronsgatan, mot Hamngatan, finns en skylt som uppmanar 

cyklister att parkera. Det finns inga cykelställ men ett mindre antal cyklar står parkerade där. 

  
Bild 14, Kartbild över Aronsgatan, där det inringade området visar var  cyklar står parkerade, (GIS 

primärkarta) 
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3.3 Förslag på nya cykelparkeringar 

På några ställen bör nybyggnation av cykelparkeringsplatser genomföras, medan det på andra 

ställen kan vara mer aktuellt med en utökning av antalet platser. Nedan följer olika förslag på 

cykelställ och platser som enligt ”Behovsanalys kapitel 3.2, s.9” behöver upprustas. 

Kostnader under 100 000 kr kan beställas från det företag kommunen önskar. Vid kostnader 

över 100 000 kr behöver offertförfrågning genomföras och är kostnaderna över 500 000 kr 

behöver en upphandling utföras (Inköpare, Piteå kommun). Som det framgår i ”Behovsanalys, 

s.9” har förslagen på cykelställ tagits fram i åtanke att de ska kunna flyttas undan vintertid. 

3.3.1 Aronsgatan 

 
Bild 15, Förslag på utplacering av cykelställ Aronsgatan,  (GIS primärkarta)  

 

Aronsgatan korsar Storgatan, som är Piteå kommuns gågata. De bästa alternativen på 

Aronsgatan är att placera cykelstället enligt bild 15, förslag 1 alternativt förslag 2. Placerar 

man cykelstället enligt förslag 2, så finns det en risk att parkeringen för cyklar står i vägen för 

andra fordon. Därför är förslag 1 det bästa alternativet. 

Företaget Smekab har ett cykelställ som heter ”CS cykelställ”. I bilagan ”Fakta om cykelställ, 

s.22” framgår det att detta cykelställ är fristående, har tio stycken platser och kostar 5345 kr 

styck. 

Om cyklarna ska stå på trottoaren, bild 2, förslag 1 eller bild 2 förslag 2, får det plats med tre 

cykelställ. Cykelstället är 2,4 meter långt, enligt bilagan ”Fakta om cykelställ, s.22” och 

cykeln kan låsas fast i ramen. Kostnaderna för tre cykelställ är 16035 kr och detta ger trettio 

platser.
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3.3.2 Lillbrogatan

 
Bild 16, Bild på felparkerade cyklar Lillbrogatan, (Ida Hansson)  

Som det redovisas i bilagan ”Behovsanalys, kapitel 3.2.1 Lillbrogatan, s.10”, ställer sig 

cyklister i korsningen Lillbrogatan-Storgatan, utanför Gina Tricot. Cyklarna står oorganiserat 

och tar upp en stor yta sommartid. Vidare framgår det i kapitlet att cykelställ bör placeras på 

annat närliggande ställe så att det inte kommer att stå i vägen för oskyddade trafikanter. 

  
Bild 17, Förslag på utplacering av cykelställ Lillbrogatan -Storgatan, (GIS primärkarta) 

 

På bild 17 visar det grönmarkerade området var cyklarna står idag, det rödmarkerade området 

visar ett förslag på ny cykelparkering.

På det rödmarkerade området finns en befintlig MC-parkering, vilken behöver tas bort för att 

ge plats åt en cykelparkering. Tidigare fanns det få MC-parkeringar centralt och i det skedet 

var dessa platser viktiga, men i och med bygget av Stadsberget tillkom det fler MC-

parkeringar. Det medför att det finns utrymme att ställa cykelställ här istället. En MC-

parkering kommer däremot finnas kvar. Det framgår i ”Behovsanalys, kapitel 3.2.1 

Lillbrogatan, s.10” att Storgatan är en mindre riskfylld gata för placering av cykelställ, då det 

är mindre trafik där. Skulle cyklisterna parkera utmed gatan på Storgatan, så utgör det mindre 

risk än om det sker på Lillbrogatan, eftersom Lillbrogatan har mycket hög trafikbelastning.
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Det cykelställ som passar in här är även varianten ”CS cykelställ” med tio platser för cyklar, 

enligt bilaga ”Fakta om cykelställ, s.22”. 

Två cykelställ på totalt tjugo platser kan stå enligt bild 17. Det skulle kosta 10 690 kr.  
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3.3.3 Uddmansgatan

Bild 18, Förslag på utplacering av cykelställ Uddmansgatan, (GIS primärkarta)  

De blåa markeringarna på bild 18 visar var befintliga cykelparkeringar står idag, den röda 

markeringen visar förslag på var en ny cykelparkering bör stå.  

Som kartbilden visar så finns det idag träd från parken som står där förslag på ny 

cykelparkering placerats. Att ta bort dessa träd så att parkeringsplatser för cyklar kan flyttas 

högre upp skulle vara en bra lösning då cyklarna idag, som ”Nulägesanalys, kapitel 3.1.2 

Uddmansgatan, s.6” redovisar, tar upp plats från parkering för rörelsehindrade och lastplats. 

Genom att ta bort träd framgår det tydligare att detta är en cykelparkering. Detta förslag är 

inte kostnadsberäknat utifrån flyttning av träd och flytt av befintlig cykelparkering, vilket kan 

vara bra att ha i åtanke innan genomförande.  

Att ta bort parkeringsytor för att bygga cykelparkeringar är inte önskvärt, då dessa 

parkeringsplatser för rörelsehindrade är belägna nära gågatan och lastplatsen är en av de få 

som finns i närheten av gågatan. 

På andra delen av Uddmansgatan, mot Hamngatan finns inte heller något utrymme för att 

bygga en cykelparkering. Tidigare Challenge, numera O ‘Learys har sin uteservering i form 

av ett trädäck där. 
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3.3.4 Rådhustorget 

Bild 19, Förslag på var cykelställ kan placeras på Rådhustorget , (Ida Hansson)  

 

Bild 19 visar var cykelparkeringar kan tänka placeras. Det finns gott om plats för 

cykelparkeringar på båda sidor om Storgatan, bakom pollarna, mot Badhusparken. 

 

 

Cyklarna kan placeras enligt bild 20, där 

den orangea markeringen visar förslag på 

placeringen av cykelställ. 

Det finns plats för cykelställ på båda sidor 

om gatan då rullstolsbundna kan passera i 

mitten.

Bild 20, Förslag på utplacering av cykelställ Rådhustorget, (Ida Hansson)

Som ”Behovsanalys, kapitel 3.2.2 Rådhustorget, s.11” redovisar är denna utplacering av 

cykelställ ett bra alternativ, eftersom cyklarna inte står på torget och tar upp plats. Storgatan 

har gott om utrymme, flera cykelställ kan placeras efter varandra. 

Företaget Smekab har ett cykelställ som heter ”HL cykelställ”, detta cykelställ har plats för 

sex stycken cyklar och är ca 1,9 meter lång, vilket framgår i ”Fakta om cykelställ s.22”. Det 

betyder att det finns plats för två cykelställ med lutning, enligt bild 20, och fortfarande 

utrymme mitt på gatan. Gatan har en bredd på 5,50 meter och det finns därmed ca 3,5 meter 

mellanrum kvar.
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Cykelstället är en fristående variant som passar bra till Rådhustorget. Färgen grangrön eller 

vit passar i denna lite äldre miljö på Rådhustorget. ”HL cykelställ” är fristående och kan 

flyttas undan vintertid. Om sex stycken cykelställ placeras ut, tre stycken på vardera sidan om 

gatan, kommer det skapa totalt trettiosex stycken parkeringsplatser, mått och färgbeskrivning 

finns i bilagan ”Fakta om cykelställ, s.22”. Alla sex cykelställ skulle kosta 24 948 kr lackerat 

och 17 832 kr olackerat. Mer passande i denna miljö är dock lackerat. Det finns även 

möjlighet att börja med fyra stycken cykelställ, två stycken på vardera sidan om gata, och 

därefter vid behov utöka med fler cykelställ. Att till en början köpa in fyra stycken lackerade 

cykelställ skulle kosta 16 632 kr. 

3.3.5 Busstationen och Stadsberget 

I bilagan ”Nulägesanalys kapitel 3.1.1 Busstation och 3.1.3 Stadsberget, s.5 samt s.8” 

framgår det att busstationen har många parkerade cyklar medan Stadsberget har få. Däremot 

kan behovet av platser på busstationen lösas genom att fler platser införskaffas på andra 

ställen. Skulle däremot busstationen i framtiden byggas om är en god idé att planera in ett 

större antal platser i samband med ombyggnation. Stadsberget är så pass nybyggt att cyklister 

förmodligen inte börjat använda dessa platser riktigt ännu. 

Ingen av dessa platser behöver byggas om för att skapa större attraktion till parkeringarna. 

Stadsberget kommer enligt ”Nulägesanalys, kapitel 3.1.3 Stadsberget, s.8” att inom kort få 

nya parkeringsställ för cyklar. Detta bör medföra att dessa platser kommer användas mer av 

cyklister. 
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4. Diskussion och slutsatser 
Att investera i fler cykelställ på Aronsgatan, Rådhustorget och Lillbrogatan skulle innebära en 

kostnad på 51 673 kr exkl. montering och ge 86 nya platser. Det finns flera olika cykelställ 

med snygg design och smart lösning, men de allra flesta cykelställ måste monteras fast i 

marken och är inte flyttbara. Stort fokus har lagts på att använda flyttbara cykelställ som 

förenklar arbetet med snöröjning och takskottning, då cykelställen kan tas undan vintertid. 

Cykelställen bör däremot bultas fast i marken pga. stöldrisken. Att förslagen på cykelställ 

kommer från företaget Smekab beror på att deras cykelställ var flyttbara och hade möjlighet 

till att låsa fast cykeln i ramen. Företaget Veksö hade liknande produkter, men dessa behövde 

gjutas fast. Övriga företag som Biltema, Jula och AJ produkter har billigare cykelställ, men 

dessa var ofärgade vilket inte passar in lika bra i stadsmiljön. Dessa cykelställ kostade under 

1000 kr, så att investera i dessa fram tills en rejäl ombyggnation sker är en möjlighet.  

Det är några fördelar med att använda endast två olika modeller av cykelställ som i detta fall 

”HL cykelställ” och ”CS cykelställ”. Det ger en kontinuitet, cyklister får lättare att känna igen 

parkeringsplatserna och vet hur dessa ska användas. Om något cykelställ går sönder på 

exempelvis Rådhustorget kan enheten Trafik och projekt ta beslut om att flytta ett annat 

cykelställ dit, i väntan på att köpa nytt.  

Denna utredning innehåller inte uppgifter på montering av cykelställ. Innan beslut tas kan det 

vara bra att kontrollera priskostnader med Teknik-och gatukontoret. Eventuell ändring på 

Uddmansgatan bör även kostnadsberäknas utifrån flyttning av träd och dylikt på park. På 

kontrollerna som genomfördes morgon och eftermiddag var ungefär lika stort antal cyklar 

parkerade. Troligtvis är det många cyklister som låter cykeln stå parkerade i centrum över 

natten. Lillbrogatan hade flest cyklar parkerade där det inte är cykelparkering både för- och 

eftermiddag. Det finns en risk att ett cykelställ inte är nog för att täcka det behov som finns, 

vilket kan vara bra att ha i åtanke. 

För att komma undan problemet att cyklister inte kommer använda de nybyggda 

parkeringarna, utan ändå ställer sig på samma plats som tidigare, är god information till 

medborgarna av stor vikt. Denna information kan vara att sätta en informationslapp på de 

cyklar som står felparkerade och därmed informera om den nya parkeringsytan för cyklar. 

Annons i lokaltidningen samt information på webbsidan och Facebook är också ett bra 

tillvägagångssätt. Informationslappar på cyklar genomfördes under våren 2015 på cyklar som 

stod felparkerade utanför Korpen. Veckan efter hade de minskat i antal. En annan metod kan 

vara att tydligt skylta för cyklister var cykelparkeringar finns genom informationstavlor. 

Dessa kan monteras på samma stolpe som information om cykelvägar. 

Att genomföra rensningar av övergivna cyklar är även ett bra sätt att kunna behålla yta på 

busstationen och Uddmansgatans cykelparkeringar. Detta skapar mer utrymme för cyklister 

som använder parkeringarna regelbundet. I och med att platserna på Rådhustorget, 

Aronsgatan och Storgatan (Storgatan-Lillbrogatan) tas bort vintertid så behöver även dessa 

rensas innan borttagning av platser inför vintern.  



20 

 

Summan som det skulle kosta att utöka parkeringarna på Aronsgatan, Rådhustorget och 

Lillbrogatan enligt förslaget i denna rapport understiger 100 000 kr. Därmed behöver inte 

enheten Trafik och projekt göra någon upphandling. Genom att investera i dessa cykelställ 

skulle det innebära totalt 86 nya platser för att parkera cyklar. 

Om det finns framtida planer på att genomföra ändringar på exempelvis Uddmansgatan så kan 

det vara en god idé att ta hänsyn till cykelparkeringar då. I dessa fall kanske inte denna studie 

är aktuell. 
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Bilaga 1 Fakta om cykelställ 
 

Företaget Smekab har ett cykelställ som heter ”CS cykelställ”. Denna variant är fristående, 

vilket ger en möjlighet att flytta på cykelstället vintertid. I denna typ kan ramen låsas fast vid 

cykelstället. 

Tabell 1, Fakta om CS cykelställ  

Färg Bredd 
Antal 

platser 
Höjd Längd 

Pris 

varmförzinkat 
Pris lackat 

Grangrön, svart, 

vit, aluminium 
480 mm 10 st 724 mm 2396 3770 kr. 5345 kr. 1 

 

  
Bild 21, CS cykelställ,  (Smekab.se)  

 

 
Bild 22, CS cykelställ,  (Smekab.se)

”HL cykelställ” liknar tidigare redovisade ”CS cykelställ”. Men detta cykelställ är något 

bredare (med plats att låsa ramen inräknat) och något billigare. Dessutom är cykelstället 

kortare jämfört med ”CS cykelställ”.  
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Tabell 2, Fakta om HL cykelställ 3  

Färg Bredd 
Antal 
platser 

Höjd Längd 
Pris 
varmförzinkat 

Pris lackat 

Grangrön, svart, 

vit, aluminium 
350 mm 6 st 753 mm 1986 mm 2 972 kr 4158 kr. 4 

 

Bild 23, HL cykelställ,  (Smekab.se)  

  
Bild 24, HL cykelställ,  (Smekab.se)

 

1Smekab online, CS cykelställ. 
2Smekab online, prislista, s.13 

3Smekab online, HL cykelställ 

4Smekab online, prislista, s.13 

5Smekab online, HL cykelställ  


