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1. Bakgrund
Stadens bolag och nämnder fick 2017-05-18 i uppdrag av kommunfullmäktige att
inventera behovet av säkra cykelparkeringar samt ta fram en upprustningsplan om
detsamma utifrån Trafikkontorets vägledning. Uppdraget grundar sig i Göteborgs
Stads cykelprogram framtaget av Trafikkontoret. Ambitionen med Göteborgs
cykelprogram är att cykelanvändningen ska öka med en tredjedel till 2025, jämfört
med 2011 års nivåer. Ett annat mål med Göteborgs Stads cykelprogram är att tre av
fyra göteborgare år 2025 ska tycka att Göteborg är en cykelvänlig stad
(Trafikkontoret, 2015). I cykelprogrammet har fyra åtgärdsområden tagits fram,
varav ett är infrastrukturen. För att förbättra cykelinfrastrukturen inom Göteborgs
Stad behövs god tillgång till säkra cykelparkeringar - ”Väl utbyggda
cykelparkeringar med god kapacitet är en viktig del i en sammanhängande och väl
utformad cykelinfrastruktur” (Trafikkontoret, 2015, sid. 11).
En annan viktig aspekt som också belysts i samband med uppdraget är att antalet
cykelstölder har ökat drastiskt i Göteborg. Mellan åren 2010 och 2012 skedde ca
2500 stölder per år, medan det under 2014 anmäldes totalt 4406 cykelstölder i
kommunen. De stadsdelar som drabbats värst är Centrum och Majorna-Linné
(Motion 2016:151). En förutsättning för minskade stölder och ett ökat cyklande är
tillgången till säkra cykelparkeringar. För att nå dessa mål behövs bland annat goda
möjligheter att parkera och förvara cyklar, i bostadsfastigheter såväl som vid
arbetsplatser och verksamhetslokaler. Förutom att satsa på cykelparkeringar vid
nybyggen måste det även vidtas åtgärder i den befintliga bebyggelsen då det finns
många äldre fastigheter som saknar eller har sämre kvalitet på
parkeringsmöjligheter för cykel.
Denna rapport är en sammanställning av de inventeringar av säkra cykelparkeringar
som utfördes under perioden maj – december 2018 vid lokalförvaltningens
verksamhetslokaler. Rapporten är en redovisning av det insamlade materialet från
inventeringarna och innehåller nulägesanalys, behovsbedömning samt tidsplan och
kostnadskalkyl för lokalförvaltningens kommunalt ägda fastighetsbestånd.
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2. Metod
2.1 Omfattning
Under inventeringen besöktes alla kommunalt ägda fastigheter - totalt inventerades
643 fastigheter. Med utgångspunkt i bedömningskriterierna från
Stadsbyggnadskontoret utformades en mall för att få med alla väsentliga punkter.
Inventeringen utfördes genom dokumentation och bilder ute på plats som därefter
sammanställdes digitalt. Inventeringen ligger till grund för behovsanalys,
utbyggnadsbehov och framtida beställningar av eventuella åtgärder.
Lokalförvaltningens sammanställda dokument av bedömningsmallen och
bedömningskriterierna finns i detaljerade exemplar i Bilaga 1 och 2.
Samtliga fastigheter ur lokalförvaltningens egna fastighetsbestånd inventerades och
kategoriserades enligt nedanstående:
SDF Centrum

SDF Västra Göteborg

SDF Majorna-Linné

SDF Lundby

SDF Östra Göteborg

SDF Västra Hisingen

SDF Örgryte - Härlanda

SDF Norra Hisingen

SDF Angered

UBF Utbildningsförvaltning

SDF Askim, Frölunda
Högsbo

SR, Social resursförvaltning

Fastigheterna rymmer olika verksamhetstyper, som redovisas i kapitlet
”Inventeringsresultat för olika verksamhetstyper”:
1. Förskola
2. Grund- och gymnasieskolor
3. Äldreboende
4. BMSS, Boende med särskild service
5. Övriga boenden
6. Övriga verksamheter
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2.2 Avgränsningar
Inventeringen avgränsades till de kommunalt ägda fastigheterna som förvaltas av
lokalförvaltningen. De inhyrda objekten med privata fastighetsägare fick lägre
prioritet eftersom lokalförvaltningen inte kan påverka utformningen av
utemiljöerna vid dessa fastigheter. De kommunalt ägda bostadsbolagen har svarat
på uppdraget med egna rapporter och därigenom täcks en stor del av de fastigheter
där lokalförvaltningen är mellanhyresvärd. Totalt inventerades 643 stycken
fastigheter i samtliga stadsdelar. Ett visst bortfall förekom exempelvis vid de
fastigheter där nybyggen/renovering pågått och framkomligheten därmed varit
begränsad.
Inventeringen genomfördes, till följd av tidsbrist, endast i fastigheternas utemiljö,
vilket gör att det finns en risk för att vissa invändiga cykelparkeringar inte
upptäcktes eftersom det finns verksamheter som har cykelparkeringar i förråd, på
låsta innergårdar eller inne i fastigheten. Inventeringen utfördes huvudsakligen
under sommarperioden då flera av verksamheterna var stängda. Behovet av
cykelparkering kan till liten del ha blivit missvisande på grund av detta. Då det
sällan fanns förutsättningar för dialog ute på plats har huvudansvaret för att inhämta
verksamheternas synpunkter legat på respektive kundorganisation. Som ett
komplement till den utförda inventeringen skickades en enkät ut till samtliga
verksamheter för att få ett bredare perspektiv och underlag för användningen av
cykelparkeringarna, vilket senare kunde jämföras med inventeringsresultatet.

2.3 Tillvägagångssätt
Inventeringen gjordes genom dokumentation i bedömningsmallen, på
fastighetskartan och med bilder tagna på plats. Cykelparkeringarnas kvalitet
bedömdes utifrån ett flertal kriterier:
Närhet till viktiga entréer
Lokalisering i relation till närbelägna cykelstråk
Stöldsäkerhet som motsvarar förväntad uppställningstid
Väderskydd vid uppställningstider längre än ett par timmar
Kapacitet som tillgodoser efterfrågan, både avseende antal platser
och tillräckligt utrymme för olika typer av cyklar såsom lådcyklar och
cykelkärror
God upplevd trygghet och komfort
Enkel laddning av elcyklar
Slutligen kategoriserades objekten efter behov av åtgärder (Steg 1–4), se Figur 1.
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Fig. 1. Hämtad från Cykelparkeringsguide – till dig
som förvaltar fastigheter (Trafikkontoret, 2017)
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3. Nulägesinventering
Resultatet från inventeringen har delats in i två kapitel. Första kapitlet visar
resultatet utifrån de olika förvaltningarna. Viktigt att poängtera är att skolor och
förskolor vid inventeringens start fortfarande var uppdelade på de olika
stadsdelsförvaltningarna
och
att
Förskoleförvaltningen
och
Grundskoleförvaltningen bildades under projektets gång. Andra kapitlet visar
resultat utifrån de olika verksamhetstyperna. Detta för att på ett tydligt sätt kunna
utläsa eventuella likheter och skillnader inom de olika kategorierna.

3.1

Inventeringsresultat vid de olika förvaltningarna

Nedan redogörs för andelen verksamheter med cykelställ, fördelning av
cykelställstyper, belysning samt möjlighet till att ladda elcyklar.
Tab. 1. Tabellen visar hur många procent av verksamhetslokalerna per förvaltning som
har tillgång till cykelställ.
Antal objekt Har
Behov av
Har plats för fler
cykelställ ytterligare cykelställ
Askim Frölunda Högsbo 88
70 %
70 %
100 %
Angered
76
58 %
63 %
97 %
Centrum
24
75 %
58 %
92 %
Lundby
39
74 %
23 %
87 %
Majorna-Linne
44
61 %
45 %
84 %
Norra Hisingen
68
62 %
43 %
96 %
Social Resurs
12
50 %
58 %
100 %
Utbildningsförvaltningen 17
88 %
18 %
88 %
Västra Göteborg
91
80 %
49 %
95 %
Västra Hisingen
70
73 %
29 %
99 %
Örgryte Härlanda
52
85 %
71 %
96 %
Östra Göteborg
62
68 %
61 %
92 %
Totalt
702
64 %
47 %
86 %

Utifrån resultatet i Tabell 1 kan en viss skillnad mellan de olika förvaltningarna
urskiljas. Detta visar endast om det finns parkering och behöver i sig inte betyda att
de med hög andel cykelställ har god säkerhet vid sina ställ, utan de kan mycket väl
vara i sämre skick och ha bedömts med eventuella åtgärder.
Högra kolumnen visar om det vid inventeringen gavs intryck av att finnas plats till
ytterligare cykelparkering. Viktigt att betona är att denna uppskattning inte
baserades på gårdens befintliga parkeringstal och eventuellt utbyggnadsbehov. Vid
sammanställningen av slutrapporten har gårdarnas utbyggnadsbehov kompletterats
bland annat med uppgifter om gårdens totala yta samt friytetalet (kvm/barn). Flera
av de gårdar som först uppskattades ha utrymme för ytterligare parkering har då i
2019-04-02
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efterhand ansetts ha för liten yta för verksamhetsenliga ändamål. Extra viktigt att
beakta detta vid förskole- och skolgårdar i de centrala delarna av staden som i
många fall saknar tillräcklig friyta.

Tab. 2. Fördelning av de olika cykelställstyperna.

Askim Frölunda Högsbo

Antal
parkeringar
114

Angered

Cykelpollare
41

Framhjulsställ
(löst)
21

Framhjulsställ
(fast)
47

Cykelställ
ram
3

Annat
2

59

14

4

36

2

3

Centrum

33

9

9

10

4

1

Lundby

58

17

19

17

5

0

Majorna Linné

48

9

14

24

1

0

Norra Hisingen

69

14

15

36

4

0

Social Resurs

9

1

4

4

0

0

Utbildningsförvaltningen

39

21

4

13

1

0

Västra Göteborg

123

30

28

57

5

3

Västra Hisingen

103

28

13

55

7

0

Örgryte Härlanda

84

14

22

31

8

9

Östra Göteborg

54

20

4

29

0

1

Totalt

793

218

157

359

40

19

27%

21%

44%

5%

3%

Tab. 3. Belysningen vid samtliga av lokalförvaltningens cykelställ.
Belysning
God

Bristfällig

Obefintlig

Askim Frölunda Högsbo

89

22

3

Angered

52

6

1

Centrum

22

10

1

Lundby

38

18

1

Majorna Linné

35

11

2

Norra Hisingen

45

19

5

Social Resurs

7

2

0

Utbildningsförvaltningen

32

6

1

Västra Göteborg

104

15

3

Västra Hisingen

74

26

3

Örgryte Härlanda

62

19

3

Östra Göteborg

43

6

5

Totalt

603

160

28

75%

21%

4%
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Tabell 3 visar att majoriteten (75%) av alla cykelställ har god belysning. I många
fall står cykelställen under lyktstolpar eller nära lampor som finns intill husfasader
och utnyttjar därmed den befintliga belysningen väl. Endast en mindre del av
cykelställen har bristfällig (21%) eller obefintlig (4%) belysning. I dessa fall är det
inte alltid avsaknad på befintligt ljus som är den bakomliggande orsaken, det kan
även vara t.ex. bristande underhåll eller att lösa framhjulsställ flyttats till en
olämplig plats, vilket främst gäller cykelställ belägna vid de äldre fastigheterna. Det
förekommer även att cykelställ är omringade av omfattande buskage som minskar
belysningen och uppsikten över platsen, vilket kan göra att den upplevs otrygg.
Antalet laddningsstationer för elcyklar är näst intill obefintligt. Endast 1% av alla
fastigheter i SDF Askim, Frölunda och Högsbo har tillgång till laddningsstation. I
Göteborgs Stads cykelprogram betonas att stöd och tjänster ska förbättras för
cyklister i staden, vilket inkluderar möjligheten till service så som laddning av
elcyklar (Trafikkontoret, 2015). Detta bör has i åtanke vid framtida satsningar på
en förbättrad cykelinfrastruktur i staden. Viktigt att betona är att laddningsstationer
kan ha missats vid inventeringen då de ofta är placerade inomhus eller i låsta förråd.

3.2

Inventeringsresultat för olika verksamhetstyper

Nedan visas behovsbedömningarna Steg 1 – Steg 4 samt fördelningen av vilka typer
av cykelställ som finns vid de sex kategoriserade verksamhetstyperna.
3.2.1 Förskolor
Tab. 4. Andelen förskolor kategoriserade enligt Steg 1–4. Samma
verksamhet kan vara kategoriserad enligt fler steg än ett. Summan
överstiger därför 100%.
Förskolor
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

27%

0%

34%

61%

Tab. 5. Typ av ställ vid förskolorna.
Cykelpollare

Framhjulsställ (löst)

Framhjulsställ (fast)

Cykelställ ram Annat

28%

24%

39%

7%

2%

De åtgärdsbehov som förskoleverksamheterna bedömts ha mest av (61%) är Steg
4, vilket innebär utveckling av nya cykelställ och/eller utbyggnad av cykelgarage.
I de flesta fall har förskolorna haft mycket dåligt med förvaring för barnvagnar,
cykelkärror, lådcyklar etc. På flera fastigheter har cykelkärror varit fastlåsta vid
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cykelställen och tagit upp plats för cyklarna. Vad gäller standarden på ställen
varierar den med åldern på förskolan. Nybyggda förskolor har oftast säkrare
cykelställ i form av pollare, även om fasta framhjulsställ också kan förekomma.
Majoriteten av förskolorna är dock verksamma i äldre fastigheter och således är
cykelställen också av äldre standard, vilket kan utläsas från inventeringsresultatet
som visar att 39% av ställen utgörs av fasta framhjulsställ. Beroende på befintligt
skick rekommenderas att de fasta framhjulsställen kompletteras med ramlås eller
byts ut mot pollare för ökad säkerhet.
3.2.2

Grund- och gymnasieskolor

Tab. 6. Andelen grund- och gymnasieskolor kategoriserade enligt
Steg 1–4. Samma verksamhet kan vara kategoriserad enligt fler steg
än ett. Summan överstiger därför 100%.
Grund- och gymnasieskolor
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

44%

2%

46%

50%

Tab. 7. Typ av ställ vid grund- och gymnasieskolor.
Cykelpollare

Framhjulsställ (löst)

Framhjulsställ (fast)

Cykelställ ram Annat

24%

22%

50%

3%

2%

Grund- och gymnasieskolornas tillgång till säkra cykelparkeringar i samtliga
stadsdelar varierar stort - en del stadsdelar har flera nybyggda skolor med
välplanerade skolgårdar och god säkerhet vid deras cykelparkeringar medan andra
stadsdelar har flertalet äldre skolor med cykelställ i dåligt skick. Vissa skolor saknar
helt cykelparkeringar vid sina skolgårdar. Olika ekonomiska förutsättningar kan
vara en möjlig orsak till att det råder skillnader i tillgång till cykelställ.
Rekommenderade åtgärder är relativt jämnt fördelat mellan Steg 1, Steg 3 och Steg
4. Av samtliga skolor har 44% cykelställ som är säkra och i ett skick som endast
kräver underhåll (Steg 1) medan något fler skolor – 46% – har befintliga cykelställ
som rekommenderas att bytas ut (Steg 3). Hälften av skolorna har bedömts vara i
behov av att utöka antalet cykelställ (Steg 4). Vad som bör has i åtanke är det
tidigare redovisade resultatet utifrån de olika förvaltningarna, då man kan utläsa att
tillgången till cykelställ kan skilja sig avsevärt mellan stadsdelsförvaltningarna. I
Angered hade endast 58% av de inventerade fastigheterna tillgång till
cykelparkeringar, vilket också märktes under inventeringarna då flertalet av
skolorna där helt saknade cykelställ.
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Äldreboenden

Tab. 8. Andelen äldreboenden kategoriserade enligt Steg 1–4.
Samma verksamhet kan vara kategoriserad enligt fler steg än ett.
Summan överstiger därför 100%.
Äldreboenden
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

57%

4%

57%

24%

Tab. 9. Typ av ställ vid äldreboenden.
Cykelpollare

Framhjulsställ (löst)

Framhjulsställ (fast)

Cykelställ ram Annat

21%

19%

45%

0%

15%

Äldreboenden som inventerats runt om i Göteborgs Stad är främst verksamma i
äldre fastigheter men det förekommer även nyare äldreboenden. Det är sällan
äldreboenden inte har några cykelparkeringar. I de flesta fall finns det gott om
platser eftersom det är många som jobbar där eller kommer på besök.
Cykelparkeringarna kan ibland vara uppdelade med besöksparkering vid
huvudentrén och personalparkering vid personalingången. I och med att
äldreboenden ofta bedrivs i äldre fastigheter är cykelparkeringarna väl använda och
skicket på dem är många gånger undermåliga. Detta går att utläsa i
inventeringsresultatet - 57% av fastigheterna har cykelställ som rekommenderas att
bytas ut. Det här är troligen ett resultat av den höga andelen lösa framhjulsställ som
ofta var i mycket dåligt skick.
3.2.4

BMSS, Boende med särskild service

Tab. 10. Andelen BMSS kategoriserade enligt Steg 1–4. Samma
verksamhet kan vara kategoriserad enligt fler steg än ett. Summan
överstiger därför 100%.
BMSS
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

31%

4%

15%

62%

Tab. 11. Typ av ställ vid BMSS.
Cykelpollare

Framhjulsställ (löst)

Framhjulsställ (fast)

Cykelställ ram Annat

39%

14%

42%

4%
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En stor del av boende med särskild service (BMSS) bedrivs i relativt nybyggda
fastigheter. Brukare som vistas och bor vid de olika boendena har olika
sysselsättningsgrad och behov, vilket gör att cykelanvändningen varierar från
boende till boende. Trots att BMSS oftast utgörs av nyare fastigheter är det inte
alltid att det finns tillgång till cykelparkeringar. Det kan delvis bero på att boendena
oftast är belägna vid villakvarter med privat trädgård och att det då kan upplevas
som en institution med cykelparkeringar vid en tydlig entréingång.
Inventeringsresultatet visar att 62% av fastigheterna är i behov av fler platser. I de
fall där cykelparkeringar förekommer är majoriteten av hög standard och har god
säkerhet - 43% av de inventerade fastigheterna är utrustade med pollare eller
cykelställ med ramlås. Ofta finns det förråd i anslutning till fastigheterna där cyklar
möjligen förvaras, men eftersom inventeringen endast har gjorts utomhus är detta
svårt att veta säkert. I många fall förvarar de boende sina cyklar på innergården eller
i anslutning till sina privata uteplatser. Det upplevs finnas behov av att säkert kunna
parkera större lådcyklar, cykelkärror eller trehjulingar, något det sällan finns plats
för vid befintliga cykelparkeringar.
3.2.5

Övriga boenden

Tab. 12. Andelen övriga boenden kategoriserade enligt Steg 1–4. Samma
verksamhet kan vara kategoriserad enligt fler steg än ett. Summan
överstiger därför 100%.
Övriga boenden
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

32%

0%

27%

64%

Tab. 13. Typ av ställ vid övriga boenden.
Cykelpollare

Framhjulsställ (löst)

Framhjulsställ (fast)

Cykelställ ram Annat

13%

22%

63%

0%

3%

Övriga boenden är något mindre verksamheter än BMSS och bedrivs vanligtvis i
äldre fastigheter. De kan t.ex. vara verksamma i en villa i ett bostadskvarter. I övriga
boenden ingår bland annat alternativboenden och korttidsboenden för unga eller
missbrukare. Vid dessa typer av verksamheter är det dålig tillgång till
cykelparkeringar. Majoriteten (64%) av verksamheterna har bedömts vara i behov
av ett utökat antal platser. I och med att övriga boenden vanligen bedrivs i äldre
fastigheter är de befintliga cykelställen i sämre skick.
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Övriga verksamheter

Tab. 14. Andelen övriga verksamheter kategoriserade enligt Steg 1–4.
Samma verksamhet kan vara kategoriserad enligt fler steg än ett. Summan
överstiger därför 100%.
Övriga boenden
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

28%

0%

31%

66%

Tab. 15. Typ av ställ vid övriga verksamheter.
Cykelpollare

Framhjulsställ (löst)

Framhjulsställ (fast)

Cykelställ ram Annat

31%

9%

46%

6%

7%

Övriga verksamheter utgörs även de ofta av små verksamheter. Det kan bland
annat vara en parkstuga, ett kontor eller en daglig verksamhet. Cirka två
tredjedelar av verksamheterna saknade cykelställ helt och har därmed bedömts
med Steg 4. Av de fastigheter som har tillgång till cykelställ är fasta framhjulsställ
och pollare vanligast av de olika cykelställstyperna.
Spridningen inom den här kategorin är stor – vissa verksamheter har 1000 besökare
medan andra inte ens är igång dagligen. Det här bör has i åtanke vid eventuella
åtgärder i framtiden så att cykelställ tillförs vid de verksamheter som faktiskt har
ett behov av fler ställ.
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3.3 Exempelbilder från inventeringen
Nedan visas exempel från inventeringen av Annedalsskolan, SDF Majorna – Linné.
Denna grundskola har väl strukturerade cykelparkeringar med god säkerhet och
tillgång till ramlåsning. Cykelparkeringarna står väl utspridda invid flera
tillfartspunkter. Cykelställen är även fästa i marken och belägna på asfalterad yta,
vilket ökar komforten och underlättar underhållet av ställen då det inte finns någon
risk för att de blir gräsbevuxna.

Annedalsskolan, SDF Majorna-Linné.

Bilderna nedan visar ett exempel på ett fast framhjulsställ i dåligt skick från Donsö
skola, SDF Västra Göteborg. De befintliga ställen är placerade mitt på skolgården,
en yta som egentligen skulle kunna användas som friyta för eleverna. Den åtgärd
som rekommenderas är att utrusta gården med nya cykelställ med högre säkerhet,
tex. pollare, på annan outnyttjad yta på skolområdet med mer logisk placering i
förhållande till entréer och tillfartspunkter.

Donsö skola, SDF Västra Göteborg.

Nedan visas exempelfoton från Litsegårdens skola i Billdal, SDF Askim, Frölunda
och Högsbo, som visar en plats som bedömts ha låg tillgänglighet och säkerhet.
Cykelparkeringen består av lösa framhjulsställ satta på olämpligt underlag och
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belysningen är obefintlig. Strukturen av cykelparkeringen bör ses över och en
investering av nya cykelställ rekommenderas. Dessa bör placeras på en hårdgjord
yta där belysningen är god.

Litsegårdens skola i Billdal, SDF Askim, Frölunda och Högsbo.

Ett exempel på en plats som bedömts ha hög stöldbegärlighet genom
inventeringarna är Gråbergets äldreboende i SDF Majorna-Linné. Denna
cykelparkering har bedömts ha hög åtkomst för obehöriga på grund av bristande
belysning, ett buskage som ger en skymd placering och dålig uppsikt samt lösa ställ
som sammantaget bidrar till att det är lätt att stjäla cyklar från dessa ställ.
Cykelställen är i mycket dåligt skick och det saknas tydlig struktur på platsen då ett
av ställen är placerat uppe på muren.

Gråbergets äldreboende, SDF Majorna-Linné.

Nedan visas bildexempel från inventeringen av en förskola på Hakefjordsgatan 119,
SDF Västra Hisingen. Vid cykelställen står cykelkärror fastlåsta i stället och tar upp
plats från cyklarna. Det finns ingen struktur inne på gården och flera barnvagnar
och cyklar står längst med husfasaden. Förskolan har således ett stort behov av fler
förvaringsytor. Problemet med avsaknad av förvaringsytor finns vid många
förskolor runt om i staden.
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Förskolan på Hakefjordsskolan 119, SDF Västra Hisingen.

3.4 Reflektion gällande inventeringsresultatet
Sammanfattningsvis bör vissa åtgärder prioriteras för att förbättra Göteborg Stads
cykelinfrastruktur. Ifrån resultatet av de utförda inventeringarna i de olika
stadsdelsförvaltningarna kan man utläsa att det råder olika förutsättningar för
tillgången till säkra cykelparkeringar. Det fanns färre cykelställ i SDF Angered endast 58% av fastigheterna där hade cykelställ - medan allt fler i SDF ÖrgryteHärlanda hade tillgång till cykelställ (85% av de inventerade fastigheterna). För att
gynna en ökning av cykelanvändningen i staden bör tillgång till cykelparkeringar
ha jämnare fördelning mellan de olika stadsdelsförvaltningarna. Det var främst
skillnader i tillgång till cykelställ vid grund- och gymnasieskolor mellan de olika
stadsdelarna.
Det är en tydlig skillnad på de nyetablerade fastigheterna i förhållande till de äldre
fastigheterna. Nybyggen har oftast utrustats med pollare eller cykelställ med
ramlåsning, även om fasta framhjulsställ kan förekomma. Vid de äldre fastigheterna
har majoriteten lösa och fasta framhjulsställ i sämre skick. Lösa framhjulsställ bör
tas bort helt och hållet från samtliga fastigheter i staden då de oftast bidrar till
ostrukturerade cykelparkeringar vilket i sin tur leder till att otrygga och stökiga
platser skapas. De står ofta placerade på udda platser där de inte var avsedda att stå
från början. Det är ofta orsaken till att cykelställen också är i dåligt skick samt står
vid opassande underlag som till exempel gräsytor. De lösa framhjulsställen har även
hög stöldbelägenhet och bör därför ersättas med säkrare ställ som är stationära och
som möjliggör ramlåsning. Detta gäller främst de ställ belägna vid de äldre
fastigheterna, framförallt på äldreboenden.
Förskolor runt om i staden har framförallt ett stort behov av förvaringsytor för
cykelkärror, barnvagnar etc. Barnvagnar och cykelkärror tar ofta upp plats i
cykelställen eller blir stående utmed husfasaden. För att minska problemet bör
förskolor förses med bättre förvaringsmöjligheter.
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Vid nästintill alla fastigheter saknas laddningsstationer för elcyklar. Endast 1% av
alla fastigheterna i SDF Askim, Frölunda och Högsbo har tillgång till
laddningsstation. I Göteborgs stads cykelprogram betonas att stöd och tjänster ska
förbättras för cyklister i staden. Detta inkluderar möjligheten till service så som
laddning av elcyklar, men även möjligheten till att på säkert sätt parkera och låsa
fast även dyrare cyklar (Göteborgs stads cykelprogram, s. 71, 2015). Detta bör tas
i åtanke vid framtida satsningar för en förbättrad cykelinfrastruktur i staden.
Viktigt att tänka på vid nyetablering av cykelparkeringar är att komplettera ställen
med väderskydd. Väderskydd finns i mycket begränsat antal vid stadens befintliga
verksamheter och upplevs öka komforten för cyklisterna. Under inventeringarna
har det ofta upplevts trångt mellan parkerade cyklar både vid pollare och
framhjulsställ (mellan byglar). Ofta står cyklar parkerade som inte är insatta
ordentligt i stället, snedparkerade eller ej fastlåsta. Det trånga utrymmet gör således
att samtliga platser i ställen inte kan utnyttjas fullt ut.
De större verksamheterna har ofta flera huvudsakliga entréer till en eller flera
byggnader. Det är därför viktigt att sprida ut cykelställen så det finns
parkeringsmöjligheter vid flera tillfartspunkter för att undvika trängsel och att
cyklar ska bli stående längs med fasader eller liknande.
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4. Utbyggnadsbehov
Följande avsnitt redogör för utbyggnads- och upprustningsbehovet samt kostnaden
och en tidsplan för dessa åtgärder. Beräkningarna bygger till stor del på
schablonbelopp då exakta antal och kostnader inte varit tillgängliga.
I gällande gränsdragningslista mellan lokalförvaltningen och den förvaltning som
är hyresgäst anges att utveckling av befintlig miljö ska beställas och bekostas av
hyresgästen. I flertalet av fallen som i nedanstående sammanställning uppskattats
ha behov av fler cykelställ har verksamheterna i verkliga fallet inte själva upplevt
en brist på cykelställ. Detta är viktigt att beakta vid en eventuell framtida
utbyggnadsplan.
För nyproduktion gäller att lokalförvaltningens tekniska krav och anvisningar
efterföljs, vari rekommenderat antal och utformning av cykelparkeringar redan
finns preciserat.

4.1 Antal och åtgärdskaraktär
Vid beräkningen av utbyggnadsbehovet utgick vi från Stadsbyggnadskontorets
riktlinjer gällande parkeringsbehovet vid verksamheter och kategoriboenden, se
Tabell 16 (Stadsbyggnadskontoret, 2018). Eftersom behovet av antalet
cykelparkeringar skiljer sig åt mellan olika verksamhetstyper valde vi att göra
beräkningarna utifrån dessa istället för de olika stadsdelarna. Parkeringsbehovet
delades upp i långtidsparkering för anställda, barn, elever och boende som behöver
kunna parkera cykeln under en längre tid och korttidsparkering som är till för
besökare. Båda typerna av parkering bör ha tillgång till ramlåsning och god
belysning men utöver det här bör långtidsparkeringar även erbjuda väderskydd. Vi
har därför utgått från att alla cykelställ på nya parkeringar ska ha tillgång till
ramlåsning och att alla långtidsparkeringar ska utrustas med väderskydd.
Ett medelvärde av antalet barn, elever, boende och anställda samt antalet besökare
vid varje verksamhet inom de olika verksamhetstyperna räknades ut baserat på data
från inventeringsmaterialet. Utifrån dessa värden räknades rekommenderat antal
parkeringsplatser ut. Fördelningen mellan lång- och korttidsparkeringar baseras på
förhållandet mellan anställda/barn/elever/boende och besökare vid varje
verksamhetstyp. Utbyggnadsbehovet är differensen mellan rekommenderat antal
platser och befintligt antal platser. Resultatet redovisas i Tabell 17. I beräkningarna
har grundskolor och gymnasium räknats som två olika verksamhetstyper (till
skillnad från inventeringsresultatet ovan) eftersom skillnaderna i behov och antal
platser var så pass stora.
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Tab. 16. Rekommenderade parkeringstal/andel parkeringsplatser vid varje typverksamhet
baserat på Stadsbyggnadskontorets guide Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs
Stad. Bearbetat att anpassas efter lokalförvaltningens verksamheter.
Verksamhetstyp

Rekommendation

Övriga boenden

2,5 parkeringar/lägenhet

Verksamheter

20–40% av antalet samtidiga besökare och anställda

-

Förskolor, skolor,
gymnasium, BMSS

40%

-

Övriga
verksamheter

30%

-

Äldreboenden

20%

Tab. 17. Utbyggnadsbehovet av parkeringsplatser uppdelat efter verksamhetstyp.
Befintligt antal

Antal enligt norm

Utbyggnadsbehov

Verksamhetstyp

Antal platser

Rekommenderat
antal platser

Långtid

Korttid

Rekommenderat
antal platser

Långtid

Korttid

Förskolor

1 946

28 051

13 184

14 867

26 105

12 269

13 835

Skolor

7 600

40 580

23 359

17 222

32 980

18 984

13 996

Gymnasium

695

3 264

3 264

-

2 569

2 569

-

Äldreboende

767

1 869

1 414

455

1 102

833

268

BMSS

263

1 120

732

388

857

560

297

Övriga boenden

143

440

264

176

297

178

119

ÖV

461

4 731

1 514

3 218

4 270

1 366

2 904

Totalt

11 875

80 055

43 730

36 325

68 180

36 761

31 420

Av tabellen framgår det att cirka 68 000 platser skulle behöva tillföras för att
uppfylla behovet. Av dessa är lite mer än hälften långtidsparkeringar som kräver
väderskydd.
Inventeringen visade att de allra flesta av lokalförvaltningens verksamheter inte når
upp till de krav på cykelparkeringar som finns. Majoriteten av cykelställen utgörs
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av fasta och lösa framhjulsställ (se Tabell 2) som det inte går att låsa fast cykelns
ram i. Väderskydd finns enbart på 15 % av cykelparkeringarna. Utöver
utbyggnadsbehovet finns det därmed även ett stort upprustningsbehov av
lokalförvaltningens cykelställsbestånd. Tabell 18 visar åtgärdsbehov (Steg 1–3)
enligt inventering av befintligt parkeringsbestånd. Steg 4 är utbyggnadsbehovet
som redovisats ovan.
Tab. 18. Antalet verksamheter med cykelparkeringar som behöver rustas upp
enligt Steg 1, 2 eller 3.

Antal verksamheter

Steg 1

Steg 2

Steg 3

215

7

223

Steg 1 innebär kontinuerligt underhåll och reparation av mindre skador på
cykelställen. Då det här redan ingår i lokalförvaltningens grunduppdrag tillkommer
ingen extra kostnad och därför har dessa åtgärder inte tagits med i
kostnadsberäkningarna i nästa avsnitt. Steg 2 innefattar diverse åtgärder som
tydliggör cykelparkeringarnas struktur och placering, det vill säga asfaltslinjer,
trafikpilar och skyltning. Steg 3 innebär större åtgärder för att förbättra
cykelparkeringarna. Här ingår väderskydd för långtidsparkeringar, förbättrad
belysning samt byte av cykelställ som är trasiga eller osäkra (lösa framhjulsställ)
till nya ställ med möjlighet till ramlåsning.

4.2 Kostnadsuppskattning
Enligt dagens gränsdragningslista mellan lokalförvaltningen och hyresgästernas
förvaltningar anges att utveckling av befintlig miljö ska beställas och bekostas av
hyresgästerna. Det ligger på verksamheten att uppskatta behovet samt finna medel
för denna typ av åtgärd, något som ofta saknas med gällande budgetar. För att
åtgärder i denna storleksordning ska kunna genomföras krävs ekonomiskt tillskott.
För ett effektivt genomförande i denna stora skala är det lämpligt om
lokalförvaltningen genom ett generellt uppdrag får till uppgift att genomföra
åtgärderna. För att säkerställa att en satsning på detta åtgärdsområde inte har negativ
inverkan på förvaltningens underhållsbudget och därmed medför minskat underhåll
av klimatskal, säkerhet och inre funktioner, krävs att uppdraget ges en utökad
budget samt tydliggörande av respektive förvaltnings ansvar.
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Kostnadsuppskattningen för en utbyggnad av cykelparkeringar på
lokalförvaltningens alla verksamheter baseras på de uträkningar som gjordes för
utbyggnadsbehovet.
Vi har använt oss av följande värden för att beräkna kostnaden för respektive åtgärd:
•

Ny långtidsparkering (cykelställ med ramlåsning, väderskydd och
belysning) – 10 000 kr/plats

•

Ny korttidsparkering (cykelställ med ramlåsning) – 2500 kr/plats

•

Väderskydda befintliga ställ – 75 000 kr/parkeringsställ

•

Åtgärda bristfällig belysning – 20 000 kr/parkeringsställ

•

Åtgärda obefintlig belysning – 50 000 kr/parkeringsställ

•

Byte av trasiga och osäkra cykelställ till ställ med ramlåsning –
2 500 kr

•

Åtgärder enligt Steg 2 – 10 000 kr/cykelparkering

Tab. 19. Kostnad för utbyggnad (SEK). Behovet av korttidsparkeringar vid gymnasium var väldigt
lågt av inventeringsresultatet att döma, därav avsaknaden av värden.
Verksamhetstyp

Långtid

Korttid

Totalt

122 691 843

34 588 658

157 280 501

Skolor

189 842 073

34 990 539

224 832 613

Gymnasium

25 690 000

Äldreboende

8 334 483

670 435

9 004 918

BMSS

5 604 323

742 294

6 346 617

Övriga boenden

1 782 000

297 000

2 079 000

Övriga verksamheter

13 661 888

7 260 582

20 922 469

Totalt

367 606 610

78 549 508

446 156 118

Förskolor
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Kostnaden för en utbyggnad av lokalförvaltningens cykelparkeringar (Steg 4)
beräknas kosta över 445 miljoner kr (se Tabell 19). För upprustning av befintligt
bestånd (Steg 2 och 3) beräknas kostnaden till ca 30 miljoner kr (se Tabell 20).
Sammanlagda kostnaden för utbyggnad och upprustning blir över 475 miljoner kr.
Eftersom dessa värden är baserade på schablonbelopp kan de egentliga kostnaderna
skifta både uppåt och nedåt.
Tab. 20. Kostnad för upprustning (SEK).
Steg 2

Steg 3

Totalt

60 000

30 102 500

30 162 500

Tab. 21. Totala kostnaden (SEK) för utbyggnad och
upprustning (Steg 2–4).
Kostnad

475 000 000
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4.3 Tidsplan
Trafikkontoret rekommenderar att utbyggnaden av cykelparkeringar ska ske
etappvis fram tills att parkeringstalet är uppfyllt. Det här innebär:
•

50 procent av p-tal till 2022

•

75 procent av p-tal till 2030

•

100 procent av p-tal till 2035

En förskjutning på Trafikkontorets tidsplan med 5 år föreslås då lokalförvaltningen
har många cykelparkeringar som behöver rustas upp och detta bör tas itu med innan
nya cykelparkeringar anläggs. Det här skulle innebära:
•

100 procent av upprustningen till 2022

•

50 procent av p-tal till 2030

•

75 procent av p-tal till 2035

•

100 procent av p-tal till 2040

För fastigheter inom lokalförvaltningens regi, innebär det här en ungefärlig kostnad
enligt följande:
•

30 miljoner kr fram till 2022 (10 miljoner kr/år) för upprustningen.

•

223 miljoner kr fram till 2030 (28 miljoner kr/år) för utbyggnad

•

112 miljoner kr fram till 2035 (22 miljoner kr/år) för utbyggnad

•

112 miljoner kr fram till 2040 (22 miljoner kr/år) för utbyggnad
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5. Hinder för utbyggnad
5.1 Ekonomi
Som tidigare nämnt, ligger ansvaret för att beställa samt bekosta utveckling av
befintliga miljöer enligt gällande gränsdragningslista på respektive hyresgäst. Om
en förändring i ansvarsfördelning mellan lokalförvaltningen och hyresgästernas
förvaltningar skulle ske, krävs det att uppdraget tilldelas utökad budget. Kostnaden
för att bygga ut lokalförvaltningens cykelparkeringar till den nivå och standard som
rekommenderas är väldigt hög. För att klara av att finansiera detta måste pengar i
dagsläget tas från driftsbudget vilket gör att andra åtgärder inom lokalförvaltningen
får stå tillbaka. Därmed konkurrerar utbyggnaden av cykelparkeringar med det
kontinuerliga underhållet av fastigheterna, reparationer, samt övriga satsningar på
att bland annat öka grönytefaktorn vid gårdarna, bidra till att fler ekosystemtjänster
skapas vid fastigheterna samt säkerställa att staden skol- och förskolegårdar blir
mer pedagogiska och hållbara.

5.2 Ytor
Lokalförvaltningens fastigheter ska rymma flera olika typer av yta. På exempelvis
skolor och förskolor, där utbyggnadsbehovet av cykelparkeringar är som störst, ska
yta för lek och pedagogisk verksamhet premieras, vilket anges i Plan- och
bygglagen 8 kap. 9 § (PBL 2010:900). Ytor framförallt i centrala staden är i
dagsläget för små för att skapa tillräckligt med friyta för barn och unga enligt
Göteborgs Stads restriktioner och Boverkets rekommendationer (BFS 2015:1). För
att uppnå cykeltalet på vissa platser krävs att en större del av denna friyta tas i
anspråk men en tredjedel av förskolorna har redan idag en för liten friyta.
Lokalförvaltningen anser därför att det ej är möjligt att utöka med den
rekommenderade andelen parkeringar vid dessa verksamheter.

5.3 Utbyggnadstakt
Antalet nya cykelparkeringar och cykelställ som ska anläggas är många. För att
klara av den föreslagna utbyggnadstakten krävs det mycket tid och resurser.
Lokalförvaltningen har ständigt många projekt igång som också kräver tid och
resurser, så om en stor del av resurserna läggs på nya cykelparkeringar blir de
andra projekten lidande.
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6. Slutsats
På grund av de höga kostnaderna, konkurrensen om ytor - framförallt friytor för
barn och unga - samt resursbrist bedömer lokalförvaltningen att det i nuläget är
svårt att uppfylla gällande krav på cykelparkeringar. Förvaltningen upplever att
ytterligare diskussioner gällande riktlinjernas rimlighet måste föras. Vår
bedömning är att det på flertalet platser kan riskeras bli rejält överdimensionerat
med cykelparkeringar. Lämpliga parkeringstal bör därför tas fram i samråd med
verksamheterna och respektive förvaltning.
Alternativa lösningar till den utbyggnad som föreslås bör ses över. Ett sätt att göra
det är att se över bilens plats i staden. Om cyklandet ökar med en tredjedel från
2011 till 2025 borde bilåkandet minska. Genom att omvandla nuvarande
bilparkeringar vid fastigheterna till cykelparkeringar kan bristen på ytor delvis
avhjälpas. Även detta måste ske i samråd med verksamheterna. Den höga
kostnaden är svårare att göra något åt om inte kravnivåerna ändras. Till exempel
utgörs en stor del av totalkostnaden av väderskydd men skulle dessa tas bort
uppfylls inte längre kraven för långtidsparkering. Majoriteten av
lokalförvaltningens fastigheter hyrs av verksamheter som enligt riktlinjerna bör
erbjudas säker långtidsparkering av cyklar. Definitionen av vad säker
långtidsparkering innebär skiljer sig för de olika verksamheterna.
Lokalförvaltningens stora fastighetsbestånd och bredden av verksamhetsutövare
med specifika behov, innebär att generella riktlinjer och schablonbelopp kan bli
missvisande. För att undvika överdimensionering av cykelparkeringar kan
utformning och antal enklare anpassas till respektive verksamhet genom
delaktighet och samarbete mellan lokalförvaltningen och hyresgästernas
förvaltningar.
Lokalförvaltningen vill vara och är en del av utvecklingen mot ett mer hållbart
samhälle. En bit på vägen mot att förbättra cykelmöjligheterna är att se till att
nybyggnationer har rekommenderat antal cykelplatser, vilket är fallet då det är
kravställt i våra tekniska krav och anvisningar. Vi kan också arbeta för att
cykelparkeringarna vid fastigheter som genomgår andra renoveringar ses över för
att nå upp till riktlinjerna. För övrigt är ett lämpligt första steg att rusta upp de
cykelparkeringar som redan finns, eftersträva ständiga förbättringar av befintliga
ställ och ersätta med de med högre säkerhet och användarvänlighet. För att utöka
antalet cykelställ krävs det enligt gällande ansvarsfördelning att hyresgästernas
respektive förvaltning bedömer behovet samt bekostar utbyggnaden. För ett
effektivt genomförande skulle det vara fördelaktigt om lokalförvaltningen fick ett
generellt uppdrag att genomföra utbyggnationen tillsammans med en utökad
budget, och på så sätt samordnat och strukturerat kan genomföra åtgärdsplanen.
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Bilagor
1. Bedömningsmallen
2. Bedömningskriterierna
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7.1 Bilaga 1
Mall för nulägesinventering cykelparkering utomhus
Datum
tidpunkt:

Namn på objekt:

och

Objektnummer:
Gatuadress:

Inventering utförd av:

Fastighetsförvaltare:
Inhyrd/egen:

Kommentar:

Fastighetsbeteckning:
Verksamhetstyp:

1

Finns ritning över gården:
Antal
personer
(elever/personal):
Generell
bedömning
av
åtgärder:
Steg 1

Steg 2

Antal platser totalt:

Antal cyklar totalt vid inventering:

Finns cykelsställ?

Väderlek:

Steg 3

Steg 4

Ja
Nej

2

Finns det lastkärror/cyklar
med flak etc på plats vid Ja
inventeringstillfället?
Nej

3

Finns det möjlighet att ställa
Ja
dessa på gården?
Nej

4

Finns det särskild anvisad plats
där lastkärra eller cykel med Ja
flak kan ställas?
Nej

5

Finns behov av ytterligare Ja
cykelparkeringar?
Nej

6

Finns plats för ytterligare Ja
cykelparkeringar?
Nej
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På vilken typ av yta?
Grönyta (lekyta)

Grönyta (annat)

Belagd yta (bilparkering)
Belagd yta (annat)

8

Finns
cykelparkeringar
fastigheten?

allmänna
runt Ja
Nej

9

Kan de utnyttjas av fastigheten Ja
i fråga?
Nej
Vet ej

10

Vems mark är de belägna på?

11

Vilken parkeringstyp är det?

Behov?
Heldags- eller arbetsplatsparkering
Korttidseller
besöksparkering
Boendeparkering,
dagligt
bruk
Boendeparkering, förvaring

12

Finns laddstation för elcyklar? Ja
Nej

Parkeringsanläggning nr:

C1

A

Antal platser (stycken):

B

Antal parkerade cyklar vid inventering:

C

Kommentar

Typ av cykelställ
Cykelpollare
Vertikalt
Tvåvåningsställ
Framhjulsställ (löst)
Framhjulsställ (fast)
Cykelställ ram
Annat
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Är cykelstället anpassade för
mindre cyklar?
Ja
Nej

E

Ja

Ramlåsning

Nej

F

Ja

Väderskydd

Nej

G

Belysning vid cykelställ

H

Hur är uppsikten
cykelstället?

över

God

Bristfällig

Obefintlig

Väl synlig

Synlig Något skymd

Skymd

Mellan

Låg

Kommentar:

I

Ja

Är cykelstället helt?

Nej

J
K

Avstånd till entré (meter):
Går det att cykla hela vägen
Ja
fram?
Ja, men bör helst leda cykeln
sista sträckan
Nej

L

Behövs
skyltning
cykelstället?

av

Ja
Nej

N

Typ
av
åtgärd
rekommenderas:
Åtkomst till cyklar
obehöriga

O

Logisk placering av ställ i
förhållande
till Ja
tillfartspunkter?

M

som
för

Hög

Nej
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7.2 Bilaga 2
Bedömning av översiktsfrågor

(Intro) Generell bedömning av åtgärder, Steg 1–4
Steg 1 - Förutom guidepunkterna, kan det även vara att inget specifikt
behöver utföras, förutom att underhåll och översikt fortsätter framöver.
Här ingår att laga befintligt cykelställ.

Steg 2 - Skyltning, målning, informationsskyltar.

Steg 3 - Förutom guidepunkterna kan det innebära små justeringar. Här
ingår att byta ut befintliga cykelställ mot en annan typ av ställ eller
förbättringsåtgärd som tak eller väderskydd.

Steg 4 - Förutom guidepunkterna ingår utbyggnad eller nytt
barnvagnsförråd / cykelkärraförråd, utbyggnad av tak, fler ställ etc.
som innebär arbete på ny markyta i jämförelse med Steg 3 där endast
utbyte på befintlig plats gäller. När inga ställ finns alls= Steg 4.

2019-04-02

Sida 31 (34)

Göteborgs Stad
Lokalförvaltningen

Säkra cykelparkeringar
Behovsinventering och utbyggnadsplan
Slutrapport

Bedömning av cykelställ
C) Typ av cykelställ – bildexempel
Cykelpollare

Vertikalt

Vertikal ramlåsning

Tvåvåningsställ

Framhjulställ löst
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Framhjulställ fast

Framhjulställ fast med ramlåsning

Cykelställ ram
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(G) Belysning vid cykelställ
God- Det finns lampa placerad vid stället eller att det finns god gatubelysning i
närheten.
Bristfällig- Det finns ingen lampa nära stället eller att gatubelysningen är långt bort.
Ingen av byggnaderna i närheten har belysning. Det kan även vara träd som
skymmer.
Obefintlig- Det finns ingen lampa alls som kan tänkas ge tillräckligt med ljus.
(M) Typ av åtgärd som rekommenderas?
Här ger vi öppna och breda förslag på åtgärder. Det kan vara direkta åtgärder som
bör utföras för att stället ska kunna användas, men också åtgärder som förbättrar
och höjer standarden på stället.

(N) Åtkomst till cyklar för obehöriga
Hög - Skymd placering, dålig eller ingen uppsikt, lätt att stjäla (ex löst
framhjulsställ och buskage)
Mellan - Synlig placering, där folk rör sig. Kan vara framhjulställ löst/ fast. Här
hamnar många ställ, då det inkluderar ett brett spann. Placeringen kan väga upp för
typ av ställ och vice versa.
Låg - Inlåst i förråd eller parkerad inne på tomt där dagliga verksamheten rör sig
eller i närheten av, stora delar av dagen. Kan i det fallet inte finns lås alls, men
cykel/kärra står i bra sikt där verksamheten rör sig under dagen och grindar/ staket
runt.
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