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III 

Sammanfattning 

Världen har under de senaste årtiondena sett en kraftig ökning av energikonsumtionen och 

koldioxidutsläpp. På senare tid syns en ökad medvetenhet om dessa utsläpp och vilka 

konsekvenser de leder till, och Växjö är en av de städer som arbetar aktivt med att minska sin 

negativa påverkan på miljön. 

Detta arbete syftar till att utreda vilka faktorer som möjliggör ökade flöden av cykeltrafik på 

Växjö stationsområde, med utgångspunkt i aktuell forskning och det särskilda läget för 

Växjö. Vad som är goda förutsättningar för ökade flöden av cykeltrafik på Växjö 

stationsområde arbetas fram utifrån fall från andra orter och forskning på internationell nivå. 

Inom detta område kommer förutsättningar för cykeltrafik att utredas.  

Informationsinsamlingen till rapporten görs främst med hjälp av internet. Betydande delar av 

forskningen inom rapportens arbetsområde är gjord under senare tid vilket innebär att stora 

delar av denna redovisad på internet.  

I arbetet ingår en studie som jämför Växjö och Malmö stad (samt övergripande mellan ett 

antal andra svenska städer) och syftar till att undersöka hur tankesättet skiljer sig mellan de 

två, samt se på hur ett parkeringshus för cyklar likt det som finns i Malmö skulle kunna se ut 

och fungera i Växjö. 

Utifrån Växjös ambitiösa miljömål och vilja att skapa goda förutsättningar för cyklister 

(tillsammans med projektledningens önskemål om förslag på detta) bedöms ett stort behov 

finnas av att hitta lämpliga platser för nya cykelparkeringar och en byggnation av ett nytt 

cykelgarage. Placeringen för parkeringsplatserna kommer att utgå från de visioner och planer 

som finns för ombyggnation på Växjö stationsområde. Utformningen av garaget utgår från 

andra fall av liknande slag, och tar hjälp av forskningen inom området. 

Arbetet resulterade i ett cykelgarage på 188 m2 och ett plan. Garaget innehåller 128 

cykelparkeringar och är uppdelat i en öppen och en sluten del. Den öppna delen är tillgänglig 

för alla och är gratis att använda, medan den slutna är låst och kan användas mot en månatlig 

avgift.  

Av de tre ytor på stationsområdet som har undersökts bedöms alla vara intressanta att 

användas för parkering av cyklar, med särskild hänsyn till dess närhet och läge i förhållande 

till stationsområdet som det kommer att se ut efter pågående ombyggnation. 

Flödesberäkningar visar att antalet cyklister som dagligen cyklar på området beräknas vara 

9 370 stycken.  
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Summary 

During the last decades the world has seen a considerable increase in energy consumption 

and carbon dioxide emissions. In recent years and increased awareness of these emissions 

and their consequences has been noticed, and Växjö is one of many cities that have actively 

begun to decrease its negative impact on the environment. 

This thesis aims to investigate which factors that allows increased flows of bicycle traffic on 

Växjö’s central station, based on current research and the situation of Växjö in question. 

What actually are good conditions in order for flows of bicycle traffic to increase is gathered 

from situations from other cities and research done on a national as well as an international 

level. Within the topic of the thesis conditions for increased flows of bicycle traffic has been 

investigated.  

The gathering of information for this thesis is done mainly by using the internet. A 

significant part of the research done within the topic of this thesis has been done in recent 

years, because of which a large quantity of it has been published on the internet. 

The thesis includes a study comparing the cities of Växjö and Malmö (as well as a 

comprehensive study including a few other Swedish cities) and aims to investigate how the 

two cities differ in this area, as well as investigating how a bicycle garage much like the one 

in Malmö could look and function in Växjö. 

Based on Växjö’s ambitious environmental goals and will to create favorable conditions for 

bicyclists (along with the request for a proposal expressed by the project management) a 

great need is deemed to be present in finding suitable placements for new bicycle parking 

lots and the construction of a new bicycle garage. The placement of the parking lots is based 

on existing visions and plans that cover the central station in Växjö. The designing of the 

garage is based on other similar cases, and uses research done within the topic.  

The result of this thesis is a one story bicycle garage of 188 m2. The garage contains 128 

bicycle parking lots and it’s divided between an open section and a shut-off section. The 

open section is meant for all and it’s free to use, which the shut-off section is locked and can 

be used if paid by a monthly fee. 

Out of the three spaces that were investigates in this thesis all of them turned out to be of 

interest in terms of being used for constructing bicycle parking lots, especially considering 

their location relative to the station area by the way it will look once the reconstruction of the 

area is complete. 

Calculations of flow rates show that the number of bicyclists that daily use the area is 

thought to be 9 370.  
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Abstract 

Detta arbete syftar till att utreda vilka faktorer som möjliggör ökade flöden av cykeltrafik på 

Växjö stationsområde. Arbetets genomförandemoment utgår i aktuell teori och forskning 

inom området.  

Utifrån Växjös ambitiösa miljömål och vilja att skapa goda förutsättningar för cyklister 

(tillsammans med projektledningens önskemål om förslag på detta) bedöms ett stort behov 

finnas av att hitta lämpliga platser för nya cykelparkeringar och en byggnation av ett nytt 

cykelgarage. Placeringen för cykelgaraget kommer att utgå från de visioner och planer som 

finns för tidigare nämnd ombyggnation på Växjö stationsområde.  

Nyckelord: cykeltrafik, cykelgarage, cykelflöden, Växjö stationsområde 

 

 

 

  



  
 

VI 

Förord 

Genom kontakt med Växjö kommun framgick att intresse fanns för att bland annat utforma 

ett förslag till ett cykelgarage på Växjö stationsområde. Förslagen ligger i tid med den 

genomgående ombyggnation som pågår på området, och stämmer överens om målet att öka 

flöden av cykeltrafik i staden. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Samuel Palmblad för alla tips och den hjälp vi har fått 

under projektets gång. Vi vill vi tacka våra handledare på Växjö kommun, David Johansson 

och Pär Wallin, som har varit till stor hjälp med att bland annat ge oss insikt i 

ombyggnationen av Växjö stationsområde. Ett företag som har varit till stor hjälp är TMI, 

vars material vi har fått ta del av.  

 

Linnéuniversitetet i Växjö, maj 2014. 

 

Sofia Alfsson  Nils Jensén  
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1. Introduktion 

Världen har under de senaste årtiondena sett en kraftig ökning av 

energikonsumtionen och utsläppen av koldioxid. På senare tid syns en ökad 

medvetenhet om dessa utsläpp och vilka konsekvenser de leder till. 

Transportsektorn står för 27 % av världens koldioxidutsläpp, och det är främst den 

rika världen som ligger bakom dessa (World Wildlife Foundation, WWF, 2014).  

Med ökande medvetenhet om fordonstrafikens inverkan på jorden och dess 

invånare satsas allt mer på alternativa transportsätt. Användandet av alternativa och 

förnybara bränslen ökar enligt British Petroleum (BP) (2013) successivt. 

Oljekonsumtionen ökar globalt, mycket på grund av Kina, men minskningar syns i 

exempelvis USA.  

På flera håll satsas på transportmedel som är mer miljövänliga än biltrafiken, 

exempelvis kollektiv- och cykeltrafik. I Amsterdam, Nederländerna, satsas mellan 

2012 och 2016 cirka 57 miljoner euro på cykeltrafiken som resultat av en kraftig 

ökning av antalet cyklister (Amsterdam, 2012). Cykeln är i stora städer ofta det 

snabbaste, billigaste, mest hälsosamma och miljövänliga färdmedlet. En prioriterad 

och fungerande cykeltrafik nämns som en viktig faktor för att en stad ska vara 

tilltalande.  

Köpenhamn, Danmark har flertalet gånger utsetts till världens bästa cykelstad – och 

världens mest levande stad (Denmark, 2014a, b). 37 % av stadens arbetande eller 

studerande använder sig av cykel, och nästan alla föredrar cykeln tack vare dess 

framkomlighet. I Köpenhamn finns nästan 40 mil cykelleder. Danmark satsar på att 

göra cykeln till en del av kulturen. 

Malmö är den svenska stad som satsar mest på cykeltrafiken (Businessinsider, 

2013). De kommande sju åren kommer cirka 47 miljoner euro satsas på förbättrade 

förutsättningar för cykeltrafiken inom staden. Malmö har cirka 49 mil anlagda 

cykelvänliga vägar och 25 % av stadens transporter sker på cykel (Malmö, 2014a).  

1.1 Bakgrund 

Växjö stads befolkningsmängd ökar stadigt. Mellan åren 1993 och 2011 ökade 

invånarantalet för hela kommunen med 73 % (Växjö kommun, 2014a). 2013 var 

invånarantalet cirka 86 000 och år 2022 beräknas det vara cirka 94 000.  

Länge hade Växjös stortorg varit stadens definitiva centrum och samlingsplats, men 

när Växjö station byggdes tog den över torgets roll som centrum. Stationen och 

dess stationshus anlades 1865 och då gick spåren mellan Växjö och Alvesta 

(Melchert, 2004, s. 39). Under 1800-talet revs stationens banhall och spårändringar 

gjordes flertalet gånger. Under stora delar av 1900-talet användes stationen främst 

för godshantering. Exempelvis var antalet godsexpeditioner 1949 det dubbla antalet 

biljetter sålda till kommersiell trafik samma år.  

Som en följd av befolkningsökningen har också Växjö stationsområdes trafikflöden 

ökat kraftigt. Detta har lett till kaotiska situationer på ytan där bilar, bussar, tåg, 

cyklar och gående ska samsas. Kommunen vill lösa situationen genom en total 
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ombyggnation av stationsområdet. Arbetet och dess idéverksamhet har pågått länge 

och planering för området söder om järnvägen påbörjades år 2004. En detaljplan för 

detta område togs fram 2008. Samtidigt påbörjades planeringen av området norr om 

järnvägen. Planeringen behandlade bland annat nya bostadskvarter, nya 

bussterminaler, ett nytt, större resecentrum och ett World Trade Center. 

Ombyggnationen påbörjades under hösten 2011 och planeras pågå till år 2020.  

Stationsområdet indelas i tre ytor: bangården, södra sidan och den norra sidan. 

Samtliga ytor kommer i och med ombyggnationen till stora delar att förändras. 

Exempel på dessa förändringar är förflyttning av bangårdens spårläggningar, 

byggnation av nytt resecentrum och World Trade Center, samt omorganisering av 

busstrafikens linjer. Vidare kommer nya bostadskvarter bebyggas på områdets 

södra sida och centra för bland annat shopping och bilparkeringar kommer att resas 

på den norra delen. För projekt som detta är en vanlig summa för anläggningen av 

varje parkeringsplats för bil kosta 500 000 kronor och varje parkeringsplats för 

cykel kosta 10 000 kronor.1 

Vid framtagning och projektering för projekt av denna storlek tas ett stort antal 

faktorer i åtanke. Tillgänglighet, säkerhet, ekonomi, tidsavgränsningar samt bil- 

och kollektivtrafik spelar alla stor roll och är ofta avgörande för beslut. På grund av 

regler och krav är kompromisser inte ovanliga, och önskemål och idéer anpassas till 

viss mån efter dessa. Som följd av detta finns risken att mindre prioriterade 

delgrupper kommer i andra hand. Ett exempel på detta är att cykeltrafiken ofta 

hanteras som en sekundär prioritet efter övrig trafik. Det kan hända att 

cykeltrafiken kommer i andra hand och att många hellre använder bil som 

transportmedel.  

Då Växjö kallas för ’Europas grönaste stad’ (Växjö kommun, 2014a) kan ett sätt att 

försvara titeln vara att satsa på projektering för fler cyklar och färre bilar kring 

stationsområdet, såväl som för resten av staden. Detta genom att bygga med fördel 

för cyklister, och att använda lösningar som är mindre fördelaktiga för bilister. Som 

resultat blir stationen inte lika förorenad tack vare minskad biltrafik. Cykeltrafiken 

kommer sannolikt att öka vid ambitiösa och genomtänkta satsningar (Goodman, A. 

et al, 2013). Ökad cykeltrafik visar på lång sikt bättre folkhälsa.  

Forskning inom området har gjorts på många håll, särskilt i flertalet Europeiska 

länder. I Storbritannien har tester genomförts i flera städer över hur satsningar och 

nya initiativ till fördel för cykeln påverkar dess flöden (Goodman, A. et al, 2013). I 

samtliga av de 18 städer som undersöktes uppstod positiva effekter för städernas 

cykelflöden. Cykelns användande ökade i Amsterdam med 36 % mellan åren 1990 

och 2006, samtidigt som biltrafiken minskade med 14 % (Worldwatch, 2009). 

Detta tack vare åtgärder som har gjort biltrafiken obekväm, stressig och i allmänhet 

mindre attraktiv, medan cykeltrafiken har gjorts säkrare och mer attraktiv.  

I USA ses i storstäder ökningar av cykelflöden, särskilt bland män, under de två 

senaste årtiondena (Pucher, J. et al, 2011). Ökningarna syns mest i de varmare 

staterna västerut.  

En kinesisk artikel pekar på att den fysiska miljön har stor inverkan på cykelns 

flöden (Zhao, P., 2013). Satsningar på attraktiva miljöer kan alltså leda till ökade 

                                                 
1 Muntligt möte med David Johansson och Pär Wallin 2014-04-14. 
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cykelflöden. Artikeln visar också att satsningar på kollektivtrafiken kan ha en 

negativ effekt på dessa. Då bränsletrafiken på många håll i världen visar sig skapa 

problem – både ur miljö- och hälsosynpunkt – inrättas på senare tid målsättningar 

för ökade cykelflöden på allt fler ställen. 

1.2 Syfte och mål 

Detta arbete syftar till att utreda vilka faktorer som möjliggör ökade flöden av 

cykeltrafik på Växjö stationsområde, med utgångspunkt i aktuell forskning och det 

särskilda läget för Växjö. Utifrån dessa faktorer kontrolleras vilka behov och 

önskemål som finns för satsningar på förbättrad cykeltrafik och fler (än nuvarande 

antal) parkeringsplatser på området. Vidare kommer rapporten undersöka huruvida 

intresse finns för att projektera ett cykelgarage för cyklar på området. Ett särskilt 

uttryckt intresse av att granska det senare finns hos ombyggnationens projektledare, 

David Johansson. Rapporten kommer att innehålla dimensionering och uppritning 

av garaget. 

Genom att förstå vilka preferenser som gäller för områdets kollektivresenärer – det 

vill säga tåg-, lokalbuss- och regionalbussresenärer – ska ungefärlig dimensionering 

och placering av parkeringsplatserna kunna sättas. Dessa uppgifter ska eventuellt 

vara förslag och underlag vid planarbetet gällande cykelparkeringar på Växjö 

stationsområde. 

1.3 Avgränsningar 

Utredningen är begränsad till att behandla stationsområdet i Växjö (figur 1, Google 

Maps). Inom detta område kommer förutsättningar för cykeltrafik att undersökas. 

Parkeringsplatserna kommer att placeras genom att kartlägga vilka områden på 

stationen som är relevanta för dessa. Flöden för cykeltrafik på området kommer i 

viss utsträckning att undersökas. 

Figur 1. Växjö stationsområde markerat i rött. Källa: Google Maps, 2014. 
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Den jämförande studien görs mellan Växjö och Malmö stad (samt övergripande 

mellan ett antal andra svenska städer) och syftar till att undersöka hur tankesättet 

skiljer sig mellan de två, samt se på hur ett parkeringshus för cyklar likt det som 

finns i Malmö skulle fungera i Växjö. 
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2. Teori  

I denna del följer den teori som ligger till grund för den utförande delen av arbetet. 

Avsnittet behandlar och förklarar förutsättningar för ombyggnationen av Växjö 

stationsområde och vad som gäller enligt dessa. Vidare förklaras vad detalj- och 

översiktsplan innebär. Avsnittet behandlar också de förutsättningar som finns i 

Malmö stad gällande dess arbete med utveckling som cykelstad. Översiktlig 

presentation ska ges över ett antal svenska städer som gjort ambitiösa satsningar på 

cykeltrafiken. Teoridelen innehåller också fakta om vad som enligt forskning 

världen över anses vara goda och dåliga förutsättningar för flöden av cykeltrafik. 

För att kunna skapa ett cykelgarage undersöks, bland annat, vad som är optimal 

formgivning för en byggnad av denna typ, och dimensionering av cykelparkeringar. 

2.1 Översiktsplan 

Plan- och bygglagen (PBL) säger att alla kommuner ska ha en översiktsplan 

(Boverket, 2011). I denna plan förklaras hur kommunen avser att använda den 

fysiska miljön, och redovisar en vision över områdets framtida utveckling. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan finns till som vägledning vid 

kommunens upprättning av detaljplaner och översiktsbestämmelser. Den gäller 

också då andra myndigheter hanterar beslut rörande kommunens mark- och 

vattenanvändning.  

I översiktsplanen redovisas önskemål från allmänna intressen. Planens 

bestämmelser om hantering av miljökonsekvenser följer miljöbalkens krav. På så 

sätt stärks planens uppgift som beslutsunderlag. En översiktsplan kan ofta komma 

att revideras och uppdateras utifrån nya beslut som tas under dess brukstid, vilket 

gör att kompletteringar kan göras utan att planen måste göras om i sin helhet. 

2.2 Detaljplan och plankarta 

PBL säger också i vilka situationer en detaljplan ska tillämpas, men kommunen 

bestämmer när och var detta ska göras (Boverket, 2012a). Även detaljplaner 

används för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. En detaljplan 

gäller för ett mindre område som bestäms via en så kallad plankarta. Plankartan är 

juridiskt bindande och reglerar mark- och vattenområden, och visar de geografiska 

avgränsningar som omfattar området (Boverket, 2012b). Den har i allmänhet till 

uppgift att förtydliga vissa bestämmelser för detaljplanen.  

2.3 Detaljplan och översiktlig fakta för Växjö stationsområde 

Detaljplanen för Växjö stationsområde (Växjö 10:15 m fl, figur 2) vann laga kraft 

den 15 maj 2012 (Växjö kommun, 2014b). Detaljplanen för en del av området 

(figur 3) – de två västligaste kvarteren – vann laga kraft den 27 januari 2014 (Växjö 

kommun, 2014c, s. 1). 
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Figur 2. Detaljplan över stationsområdet som vann laga kraft 15 maj 2012. Källa: Växjö kommun, 

2014d. 

Figur 3. Detaljplan över stationsområdet som vann laga kraft 27 januari 2014. Källa: Växjö kommun, 

2014d. 

Aktuell detaljplan syftar till att utveckla den mest centrala marken i Växjö stad, 

detta genom att skapa en ytterligare förtätad och blandad bebyggelse. Denna mark 

ligger strategiskt fördelaktigt och kommer att spela en viktig roll för framtida 

utveckling av Växjö stad. Bebyggelsen ska också leda till fler boenden och arbeten 

i stadens centrum.  

Projektet i sin helhet ska resultera i en attraktiv, konkurrenskraftig entré till Växjö 

stad, och utöka dess centrala delar (Växjö kommun, 2009a, s. 2). Centrum ska 

förtydligas och kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter ska förbättras.  

I figur 4 presenteras en översiktlig vision av Växjö stationsområde efter de 

ombyggnationer som är planerade (Växjö kommun, 2014e). På visionen markeras 

tio viktiga punkter för projektet, vilka listas nedan. 
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Figur 4. Vision över Växjö stationsområde. Källa: Växjö kommun, 2014e. 

1. Här kommer att anläggas ett centrum för handel och ett eventuellt hotell. Utanför 

detta komplex anläggs rum för taxitrafikens upphämtning och avlämning. Platsen 

planeras att börja byggas 2016-2017. 

2. Denna byggnad kommer att bli Växjös nya resecentrum, med större ytor och 

med funktion som mötesplats för handel och restauranger. Byggstarten planeras 

vara 2016. 

3. Växjös World Trade Center, med lokaler för kontor och handel. WTC kommer 

att byggas i nio våningar och erbjuda parkeringsplatser i nedersta plan. Bygget 

påbörjas under 2014.  

4. Här kommer ytor för regionalbussar att anläggas enligt svart markering. 

Byggstarten planeras vara efter 2016. 

5. Här kommer ytor för stadsbussar att anläggas enligt svart markering. Byggstarten 

planeras vara efter 2016. 

6. Platser kommer att angöras i söder, väster och norr med utrymme för 

upphämtning och avlämning av resenärer, med planerad byggstart 2015. 

7. En andra bro anläggs i väster för övergång för utökad och förenklad möjlighet att 

ta sig mellan tågspårens två sidor. Bron planeras vara klar i juli 2014. 

8. Här kommer att byggas en kvartersgata med boende och parkeringsplatser. Etapp 

1 planeras vara klar i november 2014.   

9. På denna plats planeras tre kvarter med handel och boende för att binda ihop 

Växjö centrum med bangården. Bygget planeras starta efter 2016.  

10. Här planeras ett bostadsområde på tre kvarter och 380 lägenheter. Byggstarten 

planeras vara 2015. 

De tre områdena markerade med nummer 6 i figur 4 redovisas också markerade i 

rött i figur 5. Figuren visar placeringen av platserna på Växjö stationsområde. 
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Bilder över platserna visas i bilaga A (källa: Sofia Alfsson, Nils Jensén), där 

numreringarna är desamma som i figur 5. 

 

 

Figur 5. Växjö stationsområde ovanifrån. Källa: Google Maps. 

2.4 Växjös mål för miljö och cykeltrafik 

Växjös kommunpolitiker enades år 1993 om antagandet av en Miljöpolicy, vilken 

kompletterades av ett Agenda 21-program för staden 1999 (Växjö kommun, 

2014g). En Miljöpolicy ”utgör grunden för ett företags (eller en kommuns) 

miljöarbete” (Bostadsbolaget, 2013). Den ska reflektera intentioner och mål vad 

gäller innehavarens miljöarbete för hela verksamheten. Agenda 21 antogs i Rio de 

Janeiro år 1992, och är ett handlingsprogram för hållbar utveckling (Agenda 21, 

2014). Programmet behandlar främst miljöarbete, fattigdom och stärkning av 

demokratin, och tillämpas lokalt, regionalt och nationellt.  

För att upprätthålla sin status som ’Europas grönaste stad’ krävs stränga mål och 

åtaganden av de centrala delarna i Växjös miljöarbete (Växjö kommun, 2010, s. 3). 

Målen behandlar, bland annat, ”ännu bättre cykelvägar och kollektivtrafik, utökad 

biogasproduktion, energieffektiviseringar samt fortsatt byggande av lågenergihus 

och trähus”. Centralt i Växjös miljöarbete är också att satsa på lösningar som ställer 

högre krav än de krav lagstiftningen ställer.  

Miljömålen delas in i de som inte är mätbara eller tidsatta, och de som är mätbara 

och planeras vara uppfyllda år 2015. Kommunens miljöpolicy delas också in i tre 

områden, där ’Leva livet’ behandlar konsumtion och avfall; ’Vår natur’ behandlar 

natur, sjöar och vattendrag och ’Fossilbränslefritt Växjö’ behandlar energi och 

transporter (Växjö kommun, 2014f). Den senare är också den som berör 

cykeltrafiken i kommunen. Följande två övergripande mål gäller för kategorin 

’Fossilbränslefritt Växjö’ (Växjö kommun, 2010, s. 13):  

 Att sluta använda fossila bränslen 
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 Att använda energi effektivt 

Målen för år 2015 för Växjö kommun som geografiskt område inkluderar följande: 

 Att minska fossila koldioxidutsläpp med 55 % mellan åren 1993 och 2015. 

Senast 2030 ska Växjö kommun vara fossilbränslefri (2008 hade utsläppen 

minskat med 35 %). 

 Att minska elenergiförbrukningen med 20 % per invånare mellan åren 1993 

och 2015 (2008 hade förbrukningen minskat med 10,8 %). 

 Att öka cykeltrafiken med 20 % mellan åren 2004 och 2015 (2009 hade 

cykeltrafiken minskat med 1,5 %).  

 Kollektivtrafikens användande ska öka med 20 % i stadsmiljö och 12 % i 

landsbygdsmiljö mellan åren 2002 och 2015 (2009 hade kollektivtrafiken 

minskat med 20 % i stadsmiljö och 12 % i landsbygdsmiljö). 

 Energitillförseln ska minska med 15 % per invånare mellan åren 2008 och 

2015.  

År 2030 planeras Växjö stad vara fossilbränslefri, med fokus på effektivisering av 

produktion och konsumtion (Växjö kommun, 2014h). Detta innebär att all 

produktion av värme, el, kyla och drivmedel kommer ifrån förnybar energi. Gång-, 

cykel- och kollektivtrafik planeras utgöra hälften av Växjöbornas resor, med en 

minskning av biltrafik, från 62 % till 50 %, och en ökning av cykeltrafiken, från 19 

% till 28 %.  

I Växjö kommun finns cirka 16 mil cykelbanor (Växjö kommun, 2014i). 

Kommunen anser ökade flöden av cykeltrafik vara viktiga för att kunna skapa ett 

hållbart transportsystem. Med hjälp av en cykelvägplan fastställs vilka mål som 

finns och vilka resurser som planeras satsas på cykeltrafiken. Satsningar på Växjös 

centrala delar borde vara intressanta, då ”det är viktigt att i första hand investera 

och utveckla gång- och cykelvägnätet där nyttan av cykling är störst”. 

Cykelvägplanen ska ge en överblick över cykelvägnätet och aktuella investeringar 

inom området. Växjö nämner sin vision som ”att bli Sveriges bästa och mesta 

cykelkommun” (Växjö kommun, 2009b, s. 5f). Cykelvägplanen ska, i sin helhet, 

vara en riktlinje för att uppnå tidigare nämnt mål om att öka cykeltrafiken med 20 

% mellan åren 2004 och 2015. Främst ska andelen resor under 5 kilometer (vilka 

utgör cirka hälften av Växjö stads resor) kunna möjliggöras för cyklister. Det är 

också denna plan som ska visa hur huvudcykelvägnätet ska byggas ut.  

Växjö stad satsar på cykelgarage och elcyklar i samarbete med EU-projektet 

ELMOS (Växjö kommun, 2014f). Inom ett ELMOS-projekt som pågår till 

september 2014 testas elcyklar för att öka intresset för cykling i Växjö. Intresset 

tros finnas främst hos ”arbetsgivare och arbetstagare som ser värdet av att snabbt, 

enkelt och bekvämt kunna ta sig till jobbet med elcykel i stället för bil”.  

I projektet ingår också bygget av ett cykelgarage med möjlighet att låsa in cykeln 

och att ladda elcyklar. Länstrafikens Resekort används som passerkort (likt Jojo-
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kortets användning för samma ändamål i Skåne). Säkra cykelparkeringar erbjuds i 

garaget för en avgift om 80 kronor per månad. 

2.5 Resvaneundersökning i Växjö 2013 

På vardagar reser ca 80 % av Växjös befolkning och under helgerna sjunker 

andelen till 72 % (Växjö kommun, 2013). I genomsnitt genomför varje person 2,7 

resor per vardag och 2,2 resor per helgdag. För ett genomsnittligt vardagsdygn görs 

37 % av alla resor till arbete, studier eller tjänsteresor, 28 % av resorna är 

fritidsresor och 22 % är inköpsresor. 

Målet var inför 2010 att minst 20 % av alla resor skulle göras med cykel. Andelen 

cykelresor 2002 var 16 % och ökade till 19 % 2012. Ökningen av cykelresor gäller 

främst helgdagar. 

2.6 Liknande fall i andra Svenska orter 

På flera orter i Sverige satsas ambitiöst på utvecklingen av cykelns roll i samhället. 

Här följer exempel på sådana satsningar från Göteborg, Lund, Malmö och 

Stockholm, med fokus på Malmö stad. En central tendens är att allt fler städer vill 

uttrycka sitt intresse för förenklad användning av alternativa färdmedel.  

2.7.1 Göteborg 

I Göteborgs stad finns nästan 80 mil cykelvägar anlagda (Göteborg stad, 2014a). 

Stadens cykelvägnät byggs ständigt ut och om. Lånecyklar finns tillgängliga via 

’Styr och ställ’, och ett säsongskort erbjuds för 75 kronor (Göteborg stad, 2014b). 

Totalt finns cirka 1 000 lånecyklar fördelade på 57 stationer runt om i Göteborg. 

Staden erbjuder cirka 7 500 parkeringsplatser (alla med möjlighet att låsa fast 

cykeln i ramen) för cyklar och cykelgarage är i planeringsskedet (Göteborg stad, 

2014c).  

2.7.2 Lund 

I Lund erbjuds inlåsning av cykel i Sveriges största cykelgarage, mot en avgift på 

80 kronor per månad (Paulsson, Anders, 2012). Inlåsningen sker med ett så kallat 

Jojo-kort (eller resekort) precis som på cykelgaragen i Malmö. Lunds cykelgarage 

öppnade i nuvarande form 2012 och ersatte då ’Lundahoj’. I augusti 2014 kommer 

lånecyklar göras tillgängliga även i Lund. Till en början erbjuds 250 cyklar 

fördelade på 17 stationer (Lund, 2014). Lund erbjuder cirka 4 800 cykelparkeringar 

i de centrala delarna, varav 3 300 är placerade vid centralstationen.  

2.7.3 Malmö 

Malmö stad bygger ut sitt cykelvägnät årligen (Malmö stad, 2012). 1970 fanns 

cirka tio mil anlagda cykelbanor. ”En cykelbana är enligt definitionen dubbelriktad 

och helt separerad från biltrafik”. Stadens första cykelplan antogs 1976 och dess 

program pågick i ungefär i tio år, varefter cykelplaneringen lades på is. 1999 antogs 

nya mål i ett förnyat program som sträckte sig fram till 2005. Sedan dess har 
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Malmö stads cykelnätverk ökat från cirka 30 mil år 2000 till 46,7 mil år 2012. Både 

2011, 2012 och 2013 tog Malmö stad emot pris från Cykelfrämjandet som årets 

cykelfrämjandekommun i Sverige. Cykelfrämjandet är en organisation vars arbete 

syftar till att ”främja cykling för miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i 

hela landet” (Cykelfrämjandet, 2014).  

Nedan följer de punkter som ligger till grund för Malmö stads cykelprogram åren 

2012-2014, och som tillsammans beräknas kosta cirka 400 miljoner kronor (Malmö 

stad, 2012, s. 3): 

 Malmö stad använder sig inte bara av fysisk byggnation för att profilera 

sig som cykelstad, utan satsar sedan en tid tillbaka på kampanjer och 

reklam för detta ändamål. Dessa satsningar kommer att fortsätta och 

beräknas kosta cirka 18 miljoner kronor. 

 Programmet innehåller ökade satsningar på drift och underhåll för ökad 

komfort och trygghet för cyklister.  

 Satsningar på centralt anlagda cykelbanor nämns som programmets 

viktigaste åtgärd för att skapa ökad tillgänglighet, framkomlighet och 

säkerhet för cyklister i staden. Dessa åtgärder beräknas kosta cirka 380 

miljoner kronor. 

 Ett antal mindre infrastrukturåtgärder med syfte att göra cyklandet enkelt 

och komfortabelt är redo att implementeras i staden. Dessa beräknas kosta 

cirka sju miljoner kronor.  

 Parkeringsåtgärder för cirka tio miljoner kronor inkluderas också i 

programmet. Fokus på dessa ska vara att skapa enkla och säkra 

parkeringsplatser för cyklar. 

Malmö Stad satsar på ett begrepp de kallar ’Bike & Ride’, ämnat för cyklister vid 

citytunnelstationerna Centralen, Triangeln och Hyllie (Malmö stad, 2014b), vilka 

erbjuder 1 500 (varav 700 låsta), 2 170 (varav 234 låsta) och 1 000 

parkeringsplatser respektive. Dessa attraktiva cykelparkeringar ligger i anslutning 

till citytunnelstationerna med säkerhet, tillgänglighet, service och trygghet som 

högsta prioriteter. Cykelparkeringarna är belägna inomhus och erbjuder ett antal 

tjänster, exempelvis cykelpumpar, serviceutrymmen för cyklarna, förvaringsskåp 

för hjälmar och kläder samt toaletter och duschar. Här finns realtidsinformation om 

tåg och bussar för att skapa gynnsammare förutsättningar för resandet inom 

kollektivtrafiken. Cykelparkeringarna finns tillgängliga dygnet runt (Malmö stad, 

2014c). Att låsa in sin cykel i ett inhägnat område kostar 80 kronor under en 30-

dagarsperiod med ett på förhand registrerat resekort (Malmö stad, 2014d). Detta 

förebygger eventuella stölder och skador på resenärernas cyklar. Totalt erbjuds 

cirka 45 000 cykelparkeringar i Malmö. Bilder från Bike & Ride på Malmö 

Centralstation redovisas i bilaga B (foto: Richard Jack – rundtramp.se). 

Placeringen av cykelställ har stor betydelse för dess användande (Projektering, 

1998). Att placera ett cykelställ några meter fel kan innebära att det kommer att stå 

tomt. Cykelparkeringen vid Lilla Nygatan och Raoul Wallenbergs park står oftast 

tom då den är belägen för långt från målpunkterna och dessutom saknar 
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låsmöjlighet. De som är placerade i direkt anslutning till sina respektive målpunkter 

används flitigt och kan ibland vara överfulla. Detta syns på många olika platser i 

Malmö, och pekar tydligt på att placering och utförande av cykelparkering i 

anslutning till målpunkten och cykelvägen ”är av största attraktivitet”. 

Kraven på Malmö stads cykelparkeringar är följande (citerat från Malmö stad, 

2001a, s. 7). Cykelparkeringar ska… 

 Lokaliseras nära målet och vid en kortare tids parkering finnas högst 25 

meter från målpunkten (vid en längre tids parkering – mer än två timmar – 

kan avståndet vara längre till en cykelparkering med högre säkerhet) 

 Lokaliseras med frekventa intervall utmed de stråk där efterfrågan finns 

 Placeras i gångbanan när utrymme finns, annars i gatans parkeringszon 

 Placeras så att de inte hindrar gåendes framkomlighet 

 Ha gedigna cykelställ och vid en längre tids parkering bör de vara 

utformade så att cykelns ram kan låsas fast till cykelstället 

 Ha god komfort innebärande att avståndet mellan två cyklar inte bör 

understiga 700 millimeter 

 Estetiskt passa in i gatu- och stadsbilden och gärna bidra till att försköna 

den lokala miljön 

 Vara enkla och användbara 

 Vara utformade så att de stöttar cykeln 

I Malmö samt bland annat (Stockholm och Tokyo) drivs ett cafékoncept vid namn 

’Bianchi Café and Cycles’ (Bianchi Cafe and Cycles, 2014). Kedjan öppnade sitt 

första café i Stockholm 2010, och specialiserar sig på caféverksamhet kombinerad 

med passion för italienska Bianchi-cyklar.  

2.7.4 Stockholm 

Även Stockholms stad erbjuder lånecyklar, här med cirka 1 000 cyklar fördelade på 

108 stationer (Stockholms stad, 2014a). Under 2014 byggs åtta nya stationer. 2012 

framtog Stockholms stad fram en ny cykelplan, med syfte att öka cykelpendlingen 

och att göra cyklandet säkrare och mer lättillgängligt (Stockholms stad, 2014b). I 

Stockholms Älvsjö öppnades i juli 2012 Sveriges första cykelgarage med tre 

våningar (Stockholms stad, 2012a). Det rymmer cirka 370 cyklar och dess 

parkeringsplatser är gratis att använda.  I Stockholms stad finns cirka 75 mil 

cykelvägar anlagda (Stockholms stad, 2012b, s. 7). I Stockholm finns idag cirka 

8 800 cykelparkeringar – ett underskott med 11 000 parkeringar (Stockholm, 

2014c). Detta underskott är emellertid på god väg att försvinna genom byggande av 

fler parkeringar. 



  
 

 

 

14 

Sofia Alfsson, Nils Jensén 

2.8 Cykelns inverkan på miljö, samhälle och människans hälsa 

Cykelfrämjandet har tagit fram ett 11-punktsprogram för säkrare cykling 

(Cykelfrämjandet, 2014). För att fler ska välja cykeln är det bra att ha 

sammanhängande, säkra och trygga cykelvägar, visar programmet. Säkerheten vid 

cykelöverfarter och andra korsningar med biltrafik måste bli mycket bättre och 

mopeder måste köras på körbanor och inte på cykelbanor. Även cyklister och 

gående måste avskiljas bättre för ökad säkerhet och förebygga olyckor. 

Cykelfrämjandet vill att det blir lättare att kombinera cykel- och kollektivtrafik 

genom säkra parkeringsplatser med klimatskydd vid busshållplatser och stationer.  

Då ”hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer”, kan en stor del av dem 

ersättas av gång- och cykeltrafik (Trafikverket, 2014). Att fokusera på och hitta 

ersättning till dessa korta bilresor är extra intressant då bilens koldioxidutsläpp och 

bensinförbrukning är avsevärt högre (cirka 35 %) under resans fem första 

kilometer. Under de tre första kilometerna är utsläppen ännu högre. 

Användandet av cykeln varierar mellan ett område till ett annat (Badland, H., 

2006). Faktorer som inkomst, miljö (urban eller glesbebyggd) och klimat, ålder, 

arbetssituation och familjesituation spelar stor roll vad gäller cykelns användning. 

Studenter är en av de samhällsgrupper som använder cykeln mest, medan 

pensionärer använder den mindre. Personer med dålig ekonomi är mer sannolika att 

använda cykeln än de som är förmögna. I tätbebyggd stadsmiljö används cykeln 

klart mycket mer än i glesbebyggd miljö. Detta kan förklaras genom att de som bor 

i glesbebyggda miljöer ofta ser större problem med infrastrukturen för användandet 

av cykeln, mycket på grund av de långa avstånd som uppstår i dessa områden. 

Personer som har en mer aktiv livsstil i allmänhet är också mer sannolika att 

använda cykeln, medan personer som i allmänhet är mindre aktiva är mer sannolika 

att använda sig av exempelvis bilen.  

Cykeln är i sig inte miljöneutral, utan ligger även den till grund för vissa utsläpp 

(National Geographic, 2014). Dessa samlas främst runt tillverkningsprocessen, där 

fossila bränslen används som främsta energikälla. Vissa av cykelns komponenter 

kan återvinnas och andra deponeras. Kolfiber är ett exempel på material som har 

blivit populära även på cyklar, och har en relativt kort livslängt i förhållande till de 

utsläpp som kopplas till materialet.  

Tillverkningen åsido är koldioxidutsläppen associerade med cykeln väldigt låga i 

jämförelse med andra färdmedel. Cyklar använder sig i drift inte av några fossila 

bränslen och skapar inga luftföroreningar. Därför kan man argumentera för att en 

cyklist aktivt minskar sina utsläpp genom att använda ett miljöneutralt färdmedel i 

motsats till att använda ett färdmedel med negativ inverkan på miljön. 

Att planera en välfungerande stad innebär att ta hänsyn till många aspekter 

(Trafikverket, 2010). En av de viktigaste är människornas hälsa och välbefinnande. 

Därför borde städerna skapas med utgångspunkt i att uppmuntra fysisk aktivitet och 

rörelse hos dess medborgare. Genom att utnyttja denna vetskap kan gator och 

städer i sin helhet anpassas för att uppmuntra rörelse – gatorna måste attrahera 

rörelse. Att skapa en miljö där buller och avgaser undviks är att skapa en miljö som 

är inbjudande, hälsosam och som skapar välbefinnande.  
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Frågan uppkommer ibland om fysisk aktivitet är hjälpsam för folkhälsan även när 

den utövas i stadsmiljö, där avgaser och risken för trafikolyckor ofta är närvarande. 

Stora delar av forskningen visar att svaret är ja (Trafikverket, 2010). En halvtimmes 

daglig gång- eller cykelfärd ska kunna minska den förtida dödligheten med 30 %, 

men ska också kunna förebygga sjukdomar hos individen. Men cyklingens 

inverkan på människan tycks inte bara vara positiv (De Hartog, J. et al (2010). 

Särskilt i större städer (med föroreningskoncentrationer klart mycket högre än 

Växjös) med konstant tung trafik, utsätts cyklister för avsevärda mängder 

luftföroreningar. Dessa föroreningar når dock alla trafikanter och australiensiska 

forskare menar att trafikanter som sitter inuti ett fordon drabbas hårdare än 

exempelvis cyklister i detta avseende (Scientific American, 2010).  

Vad gäller säkerhetsaspekten kan sammandragsvis sägas att cykeln har en mindre 

inverkan på miljön än bilen, medan miljön har en större inverkan på cykeln än den 

har på bilen (De Hartog, J. et al (2010). Cyklisternas position är i en stad alltså mer 

sårbar än bilisternas. Bilen utgör på grund av sin storlek och vikt en fara för sina 

medtrafikanter. Tack vare sin ringa storlek och vikt utgör cykeln vanligen ingen 

större risk för övriga trafikanter. Dödsfall i samband med cykel inträffar, men är 

sällsynta och klart ovanligare än i samband med bil. Säkerhetsåtgärder gör för 

cyklister (liksom bilister) till många människors förvåning stora skillnader för 

olycksstatistiken (Lindsay, G. et al, 2011). Till exempel ökade cykeltrafiken med 

110 % mellan 2000 och 2008, medan olycksstatistiken var nästan oförändrad vilket 

till stora delar tros vara tack vare stadens satsningar på förbättrad infrastruktur för 

cyklister. 

Sammanfattningsvis skapar cyklingen bättre situationer för miljö, folkhälsa och 

trafik (Svensk Cykling, 2014). Satsningar på cykeltrafiken leder också till 

ekonomiska besparingar – på både individuell och samhällelig nivå. Individer 

gynnas av cykeln tack vare dessa låga inköps- och driftkostnader, medan samhället 

gynnas av minskningar i exempelvis sjukvårdskostnader och klimatpåverkningar. 

”Varje [på cykeltrafiken] satsad krona ger många kronor tillbaka kronor tillbaka till 

samhället”. Trots detta satsas på cykeln i Sverige endast 32 kronor per invånare och 

år, i jämförelse med exempelvis Danmark och Holland där liknande satsningar är 

fem-sex gånger större. Under åren 2014-2025 satsas 522 miljarder kronor på 

skötsel, vård och utveckling av den svenska transportinfrastrukturen, varav 3,7 

miljarder kommer att satsas på cykelinfrastrukturen.  

2.8.1 Faktorer som påverkar cykelflöden negativt 

De mest uppenbara faktorer som negativt påverkar cykelns flöden är andra 

transportmedel, och det största hotet av alla är bilen (Zhao, P., 2013). Detta beror 

på att ett färdmedel kan kokurrera ut och ersätta ett annat om dess användning ökar. 

Ett exempel är från Beijing, där cykelns andel i trafiken under de senaste årtiondena 

har minskat kraftigt medan bilens andel har ökat. Mellan åren 1986 och 2010 

minskade cykelns andel av stadens pendlingstrafik från 62,6 % till 17,9 % medan 

(den privata) bilens andel ökade från 5,0 % till 33,5 %. Även ökade flöden av 

kollektivtrafik har visat sig minska flöden av cykeltrafik. Detta leder ibland till 

konfunderingar i exempelvis planeringen av en stad, då fokus på kollektivtrafiken 

kan göra att den (i viss mån) ersätter cykeltrafiken, eller vice versa.  
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Precis som den byggda miljön kan ha en positiv inverkan på cykeltrafiken, finns 

också studier som visar att den kan ha en negativ inverkan, liksom ingen alls (Zhao, 

P., 2013).  

2.8.2 Faktorer som påverkar cykelflöden positivt 

Trafikmiljön borde som mål ge ett intryck av och kännas säker ur en subjektiv 

aspekt, men också vara säker ur en objektiv aspekt (Trafikverket, 2010). Ur dessa 

synvinklar spelar utformning och gestaltning av gaturum och gatans 

fordonshastigheter stor roll. Gång- och cykelvägar måste ha en logisk 

sammankoppling, utan plötsliga och svårberäkneliga svängar eller korsningar med 

varandra. De båda grupperna [gående och cyklister] ska veta hur de ska röra sig och 

samsas.  

Stadens målpunkter borde placeras så att gång och cykling stimuleras. Detta kan 

uppnås genom att skapa en blandad bebyggelse där bland annat bostäder, affärer 

och arbetsplatser har en närhet mellan varandra. Att skapa fördelaktiga och korta 

vägar för fotgängare och cyklister är en faktor som är sannolik att öka dess flöden. 

En undersökning gjord i Stockholm där 700 cyklister svarade, framgick att de 

skulle cykla oftare om ”cykelbanor var bredare, bättre underhållna och säkrare” 

(Stockholms stad, 2012b, s. 9). De uppskattade också tydlig skyltning och 

trafiksignaler som anpassas efter cyklisterna.  

Under oktober 2012 genomfördes en enkät som undersökte intresset för elcyklar 

och cykelgarage i Växjö, punkter bundna till ELMOS-projektet (Växjö kommun, 

2012). Resultatet (citerat från Växjö kommun, 2012) av undersökningen visar att:  

 91,6 % av dem som regelbundet cyklar till/från stationsområdet i Växjö är 

intresserade av en plats i ett cykelgarage. 

 63,4% av dem som inte cyklar regelbundet till/från stationsområdet skulle 

överväga att göra det om det fanns tillgång till ett säkert cykelgarage med 

plats för såväl vanliga cyklar som elcyklar på stationsområdet. 

 7,0 % av dem som inte regelbundet cyklar till/från stationsområdet skulle 

överväga att göra det om de hade tillgång till elcykel och ett säkert 

cykelgarage med laddningsmöjligheter på stationsområdet. 

 62,7 % av samtliga svarande är intresserade av att kostnadsfritt få låna 

elcykel som komplement till kollektivtrafiken. 

Svarsresultat av denna typ är ofta högre än verklig respons, men kan användas som 

riktlinjer för intresset för frågeställningen. 

Följande sammanfattande parametrar nämns av Vägverket (2010) som viktiga att 

prioritera för att främja gång och cykling i städer: 

 Genomtänk stadsplanering 

 Trafiksäkerhet 
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 Trygghet  

 Närhet 

 Tilltalande estetik  

 Avsaknad av buller och avgaser 

2.9 Cykelns mått 

I bilaga C finns ordförklaringar för ovanstående begrepp (hämtade från Malmö 

stad, 2001b, s. 29 samt Malmö stad, 2001a, s. 51). 

Längden på en vanlig cykel (se figur 6) varierar beroende på om det är en dam- 

eller herrcykel (Bodin et al, 2011). Standardmått för bredden på cykeln är 0,6 meter 

men det kan skilja beroende på vad det är för märke eller för sorts cykel. De 

vanligaste två typerna är sport- och komfortcyklar. Sportcyklar delas upp i tre 

underkategorier: ’dirtcyklar’, ’mountain bikes’ och ’racercyklar’ (Kwm, 2011). En 

blandning av sport- och komfortcyklar kallas för hybridcykel, och är ämnad att 

kombinera användbarheten från de två. En cykel parkerad i ett cykelställ kräver 2,0 

m i längden och 0,6 m i bredden (Bodin et al, 2011, s. 115).  

 

Figur 6: Längd respektive bredd på en vanlig cykel. Sofia Alfsson och Nils Jensén. 

För att få plats med fler cyklar vid ett vanligt cykelställ fastställs ofta varannan 

cykel mot marken (se figur 6a) och varannan upphöjd (se figur 7b). Höjden på en 

upphöjd parkerad cykel blir 1,3 m medan längden är den samma vid ett vanligt 

cykelställ. 

 
 

a) b) 

Figur 7: Längd respektive höjd för en parkerad cykel och där a) visar cykeln mot marken och där b) 

visar en upphöjning av framhjulet vid parkering. Sofia Alfsson och Nils Jensén. 
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Med en cykelbarnstol på pakethållaren behövs en fri höjd på 1,5 m (se figur 8).  

 

Figur 8: Cykelns höjd med en cykelbarnstol. Sofia Alfsson och Nils Jensén. 

De traditionella cykelställen är de mest bekväma men ger inte den mest yteffektiva 

parkeringen. Ett enkelsidigt cykelställ med 90˚ parkering (se figur 9a) rymmer cirka 

tio cyklar på en längd på fem meter. För att cyklar ska få plats krävs en längd på två 

meter. Ett annat alternativ är cykelställ med 45° (se figur 9b), som rymmer lika 

många cyklar som ett cykelställ med 90°. Däremot blir platsen för cyklarna mindre. 

Dessa parkeringar kan även utföras med infallsvinklarna 30° och 60°. En 

cykelparkering ska vara bekväm och lättillgänglig. För att man lätt ska kunna ta ut 

sin cykel från parkeringen behöver man ett friutrymme på 2,0 m bakom cykeln. 

 
 

a) b) 

Figur 9: Där a) visar cykelparkering med 90° och där b) visar cykelparkering med 45°. Sofia Alfsson 

och Nils Jensén. 

Ett ytterligare alternativ (se figur 10) är att ha dubbelsidig parkering. Ett fem meter 

långt enkelsidigt cykelställ rymmer cirka tio cyklar och ett dubbelsidigt för samma 

längd rymmer 19 cyklar. Om cykelhållarna är placerade omlott blir längden mindre. 

Avståndet mellan cykelhållarna bör vara minst 0,6 m på respektive sida, det vill 

säga 0,3 m mellan cykelhållarna.  

 

Figur 10: Längd respektive höjd för cyklar parkerade mot varandra med framhjulen bredvid 

varandra. Sofia Alfsson och Nils Jensén. 
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Cykelhållare som är förskjutna längre fram eller till en annan höjd (se figur 11) 

rymmer fler cyklar. Ett 5 meter långt enkelsidig cykelställ rymmer cirka 14 cyklar 

medan ett dubbelsidigt cykelställ rymmer 27 cyklar, då varannan cykel är upphöjd.  

 

Figur 11: Cykelparkering med varannan cykelhållare framskjuten eller upphöjd. Sofia Alfsson och 

Nils Jensén. 

Ett alternativ för cykelparkering i trånga och cylinderformade utrymmen är att ha 

cykeln hängande i framhjulet, se figur 12. Nackdelen är att det behövs en fysisk 

styrka och skicklighet för att hänga upp cykeln.  

 

Figur 12: Längd respektive höjd för en cykel hängande i framhjulet. Sofia Alfsson och Nils Jensén. 

I ett garage rekommenderas cykelparkering i två plan (se figur 13) för att 

yteffektivitera. Ett cykelställ i två plan rymmer 11×2 cyklar för enkelsidig 

parkering på en sträcka på fem meter. Vid användning av dubbelsidigt cykelställ 

för samma längd rymmer 21×2 cyklar. Skenornas standardbredd är 50 mm men kan 

göras bredare för exempelvis mountain bikes. De är placerade i olika höjder för att 

rymma fler cyklar och mellan skenorna behövs ett avstånd på minst 450 mm. 

Gången mellan cykelställen bör vara upphöjd med 300 mm för att underlätta 

parkering av cyklar i det övre planet och vinklat 45˚ ner mot det undre planet. 

Modulen är 1 650 mm djup, 1 950 mm hög och kräver ett friutrymme på 1 920 mm 

bakom cykelställen och den totala installationshöjden är minst 2 350 mm . Om 

cykelgaraget inte är bemannat med personal som kan hjälpa till att parkera cykeln 

finns risk för att endast cykelställen på undre plan används.  
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Figur 13: Tvåplansparkering för cyklar, med en delautomatisk utdragbar skena. Sofia Alfsson och 

Nils Jensén. 

2.10 Modellering och rendering 

Det cykelgarage som skapas i detta arbete kommer att ritas upp med digitala 

hjälpmedel. Dessa program kallas för ”CAD-program”, där ”CAD” står för 

”computer-aided design” – eller datorstödd ritning (Wisegeek, 2014). Dessa 

program används främst av ingenjörer och arkitekter, och har till uppgift att 

visualisera exempelvis konstruktioner och byggnader. 

Detta arbete använder sig av AutoCAD och Revit från Autodesk. AutoCAD är ett 

ritningsprogram som arbetar i två plan (eller dimensioner) – X och Y – och 

använder sig således av 2D-teknik (Autodesk, 2014). Revit är ett ritningsprogram 

som använder sig av 3D-teknik, där tre plan (X, Y och Z) används. Google 

Sketchup används i arbetet för att skapa en modell av kringliggande miljöer i 

området där garaget är tänkt att placeras. 

Vidare används görs i arbetet även i Revit. Denna funktion används för att 

visualisera högkvalitativa bilder med avsikt att skapa tilltalande, lättillgängliga och 

översiktliga avbildningar även för den som är mindre insatt. 
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3. Metod 

I detta kapitel förklaras och motiveras de vetenskapliga metoder som har använts 

för att på bästa sätt fullfölja rapportens syfte. Rapporten använder sig av kvalitativa, 

kvantitativa och komparativa metoder.  

Informationsinsamlingen till rapporten görs främst med hjälp av internet. Då 

betydande delar av forskningen inom rapportens arbetsområde är gjord under 

senare tid är också stora delar av denna redovisad på internet. Området anses ännu 

inte vara någon exakt vetenskap, utan utvecklas ständigt av tillkommande 

forskning. Den mesta av informationen som är relevant för arbetet är dokumenterad 

i rapportform snarare än som litteratur. Detta är en bidragande faktor till att den 

framförs på internet snarare än i fysisk form. 

För att på bästa sätt utforma arbetets formalia och struktur har Linnéuniversitetets 

material tillsammans med diverse litteratur- och Internetkällor använts.  

3.1 Kvalitativ metod 

Data insamlade med hjälp av kvalitativa metoder, även kallade ”mjukdata”, innebär 

användandet av värden som är svåra att kvantifiera, vars uppfattade egenskaper 

snarare är i fokus (Ejvegård, 2009, s. 39). Mjukdata skapar ibland svårigheter att ge 

en överblick över de slutsatser författaren vill att läsaren ska dra, vilket ofta leder 

till att författaren föredrar kvantitativa data.  

Denna rapport använder sig till stora delar av en kvalitativ metod. Detta beror på att 

den [rapporten] främst behandlar och använder sig av värden som inte är mätbara 

eller beräkneliga, utan som snarare bedöms enligt tendenser och upplevelser. Stora 

delar av den teori som ligger till grund för rapporten har använt sig av kvantitativa 

metoder som sedan har analyserats och översatts till mer kvalitativa värden. Detta 

innebär att induktiv logik bidrar till slutsatser som dras i rapporten. Induktiv logik 

innebär att slutsatser och prognoser dras inför framtiden genom observationer av 

tidigare forskning (Rosing, 2006). Med hjälp av denna forskning kan slutsatser dras 

genom en undersökning av den aktuella platsen (Växjö stationsområde). Detta 

innebär att även den deduktiva logiken blir en del av rapporten. Deduktiv logik 

innebär att slutsatser dras utifrån egen forskning, med exempelvis undersökningar 

och experiment.  

Den kvalitativa delen av arbetet behandlar de mjuka värden och faktorer som spelar 

roll vid utformningen av ämnet att skapa goda förutsättningar för ökade flöden av 

cykeltrafik. Här har aktuell forskning och exempelvis enkätundersökningar har 

använts då dessa kan användas som vägledning för utformningen av rapportens 

specifika fall vad gäller Växjö station som område.  

För det cykelgarage som utformas används både kvalitativa och kvantitativa 

värden. Utformningen av detta sker utifrån både induktiva och deduktiva tankesätt: 

dels tas inspiration och idéer från andra byggnader (exempelvis Malmös 

cykelgarage) och dels används egen kunskap och kreativitet för denna utformning.   
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3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativa data är vanligen sådana som går att kvantifiera, att beräkna och som 

kan skrivas i siffertermer (Ejvegård, 2009, s. 38f). Kvantitativa data kallas för 

”hårddata”, då de behandlar mer fasta värden än kvalitativa. En av de stora 

fördelarna med hårddata är dess överskådlighet och användbarhet som 

presentationsmaterial. Om författaren själv inte berättar vilka slutsatser som 

”borde” dras finns emellertid risken att läsaren drar slutsatser som avviker från och 

är irrelevanta för syftet.  

Den kvantitativa metoden används i detta arbete främst för flödesuppskattningar 

som görs för Växjö stationsområde. Vid utformningen har tidigare kvalitativa 

studier legat till grund, med beräkning och dimensionering av exempelvis 

cykelparkeringar. 

3.3 Komparativ metod 

En komparativ, jämförande metod ser på likheter, skillnader och företeelser mellan 

ett antal platser, föremål, samhällen eller någonting annat (Ejvegård, 2009, s. 44). 

För att dessa jämförelser ska vara trovärdiga och användbara krävs att de faktorer 

som jämförs är relevanta för målsättningen. Faktorerna, ändamålen emellan, måste 

”generaliseras” så att likheter och olikheter enkelt kan analyseras. För att kunna dra 

jämförelser mellan enheter krävs att skillnader i volym, exempelvis 

befolkningsmängd, tas hänsyn till.  

En komparativ studie kommer att utföras där Växjö och Malmö stad jämförs 

gällande de båda städernas tankesätt kring utvecklingen av cykeltrafiken. Denna 

studie kommer att genomföras för att ge en bild av hur Växjö kan ta idéer och 

inspiration utifrån Malmö stad. Värderingar från andra länder och svenska orter 

kommer också att vägas in. 
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4. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs arbetets genomförande, det vill säga de arbetsmoment som 

leder till arbetets resultat. 

4.1 Goda förutsättningar för cykeltrafik 

Vad som är goda förutsättningar för ökade flöden av cykeltrafik på Växjö 

stationsområde arbetas fram utifrån fall från andra orter och forskning på 

internationell nivå. Utifrån tidigare forskning formas idéer som anpassas för det 

särskilda fallet. Idéerna är av kvalitativ art och är uppskattningar av vad som bäst 

skulle fungera för Växjö stationsområde. 

4.2 Cykelflöden för Växjö stationsområde 

I detta avsnitt beskrivs de beräkningar och arbetsmoment som berör 

flödesuppskattningar av cykeltrafik på Växjö stationsområde.  

För att kunna uppskatta cykelflöden för Växjö stationsområde används siffror över 

stadens befolkningsmängd hämtade från Växjö kommun (2013). Dessa är 

uppdelade mellan Växjös stadsdelar och utifrån dem kan flöden för Växjös centrala 

delar uppskattas.  

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 ×
% 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑉ä𝑥𝑗ö% 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑉ä𝑥𝑗ö  

(1) 

beräknar antalet cyklister i Växjö under en vardag respektive helgdag, beroende på 

andelen cyklister (ekvation 1). 

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 × 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣. (2) 

beräknar antalet resor som görs på cykel i Växjö varje dag under en vardag 

respektive helgdag (ekvation 2). 

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔= 

(𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔 × 5) + (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟ℎ𝑒𝑙𝑔𝑑𝑎𝑔 × 2)

7
 

(3) 

beräknar ett snitt av antalet cyklister i Växjö varje veckodag, inklusive veckans fem 

vardagar och två helgdagar (ekvation 3).  

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑑𝑎𝑔= 

(𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔 × 2,7) + (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟ℎ𝑒𝑙𝑔𝑑𝑎𝑔 × 2,2)

7
 

(4) 

beräknar ett snitt av antalet resor som görs varje veckodag, inklusive veckans fem 

vardagar och två helgdagar. 2,7 är värdet för antalet resor som görs per person och 

vardag, och 2,2 är värdet för antalet resor som görs per person och helgdag 

(ekvation 4). 
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4.3 Placering av cykelparkeringar på Växjö stationsområde 

Utifrån Växjös ambitiösa miljömål och vilja att skapa goda förutsättningar för 

cyklister (tillsammans med projektledningens önskemål om förslag på detta) 

bedöms ett stort behov finnas av att hitta lämpliga platser för nya cykelparkeringar. 

Placeringen kommer att utgå från de visioner och planer som finns för tidigare 

nämnd ombyggnation på Växjö stationsområde. Tre platser på stationsområdet är 

enligt David Johansson särskilt intressanta, och är markerade med nummer sex (6) i 

figur 4.  

4.4 Att skapa ett cykelgarage 

Det förslag på ett cykelgarage som skapas i detta arbete utformas enligt nedan 

beskrivna punkter.  

4.4.1 Formgivning 

Det finns flera faktorer som avgör vilken form som bäst lämpar sig för en produkt 

eller byggnad, som i detta arbete är ett cykelgarage. Den form som är mest effektiv 

för ett ändamål måste inte vara det för ett annat (Mad SciNetwork, 1997). Ofta 

spelar andra faktorer roll, exempelvis (som i detta fall) den estetiska aspekten.  

Intressant för denna rapport är vilka former som är mest effektiva vad gäller 

omkrets, area och volym. Cirkeln nämns ofta som den mest areaeffektiva formen 

(Byrdseed, 2014), men är den minst praktiska för exempelvis förvaring (New 

Scientist, 2012). Inom arkitekturen är ofta utformningen en fråga om 

energieffektivt byggande (Google Sites, 2014). Kuben (en tredimensionell kvadrat) 

nämns som den optimala formen för energieffektivt byggande. Den [kuben] 

bibehåller en förhållandevis hög byggnadsarea och låg ytarea i förhållande till dess 

volym. Även oktogonformade byggnader är populära inom energieffektivt 

byggande (Absolute Remodeling, 2014). Oktogonen, en åttasidig form, kan 

omfamna 20 % större area med samma omkrets. Uppenbart blir att ju flersidor en 

liksidig figur har, desto mer areaeffektiv blir den i förhållande till omkretsen – med 

tidigare nämnd höjdpunkt i cirkeln. 

4.4.2 Materialval 

Materialvalen för cykelgaraget görs med hänsyn till det intryck garaget är tänkt att 

ge, utan särskilda uttryckta krav från annat håll än skaparens. Varje material ska 

vara funktionsdugligt och hållbart för sin respektive plats. Exempelvis måste golvet 

beläggas med ett material som klarar de påfrestningar som uppstår i en byggnad av 

denna typ. 

4.4.3 Dimensionering 

Dimensioneringen av cykelgaraget utgår ifrån önskemål och standardkrav, men 

också ifrån skaparens intensioner och preferenser. Nedan listas de faktorer som 

utgör grunden för dimensioneringen av cykelgaraget.  
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 Antalet cykelparkeringar som krävs 

Antalet cykelparkeringar som ingår i cykelgaraget beräknas utifrån Växjö 

kommuns önskemål, dimensionering enligt antalet användare av cykel i 

Växjö och enligt skaparens egna uppskattningar. 

För att kunna dimensionera cykelparkeringarna och tillhörande cykelställ 

undersöktes vilka leverantörer som finns vars cykelställ är lämpade för 

arbetet. Intressant var att se på vilken typ av cykelställ som var mest 

relevant för detta cykelgarage. Den leverantör som valdes är ”Trafik och 

Miljöinnovationer” (TMI), då de erbjuder ett brett sortiment av cykelställ, 

inklusive ställ med två våningar.  

 Funktioner som önskas 

Exempel på vanliga funktioner i cykelgarage är verkstad med 

servicestation, cykelpumpar, café och biljettautomater. Vissa av dessa tar 

stor plats och påverkar cykelgaragets dimensioner. Genom att se på 

liknande fall från andra orter, samt genom diskussioner bestäms vilka 

funktioner som är aktuella i detta arbete. Hänsyn tas också till de planer 

som finns för Växjö stationsområdes ombyggnation. De behov som anses 

täckas av denna kommer inte att ingå i cykelgaraget. 

 Mått enligt regelverk och produkter 

Cykelgaragets dimensionering utgår huvudsakligen från Arkitektens 

Handbok (och indirekt Svensk Standard) (Bodin et al, 2011), Malmös 

förslag till utformning och dimensionering av cykelparkeringar inomhus 

(Malmö stad, 2001b) och mått definierade av TMI och deras produkter.  

Garagets yttermått påverkas av materialval och tjocklekar på väggar, såväl 

som av innermått i form av exempelvis cykelställ och krav på friytor. 

 Yttre restriktioner 

Utifrån diskussioner med Växjö kommuns David Johansson och Pär Wallin 

anges den plats för placeringen av cykelgaraget som föredras, se punkt 

4.3.4. Den tillgängliga ytan är (då den för tillfället inte är helt använd i 

områdets visioner) generöst tilltagen och tillåter att placeringen anpassas 

till garagets fördel. 

4.4.4 Placering 

Placeringen av cykelgaraget kommer efter diskussion med Växjö kommun att bli 

någonstans på stationsområdets östra del (se rödmarkerat område i figur 14). Den 

exakta placeringen på detta område kommer att göras med utgångspunkt i att skapa 

så goda förutsättningar för garagets användning som möjligt.  
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Figur 14. Vision över Växjö stationsområdes östra del. Källa: Växjö kommun, 2014e 

4.4.5 Visualisering och uppritning 

Google Sketchup används i projektet som hjälpmedel till att skapa kringliggande 

miljöer runt cykelgaraget. Autodesk AutoCAD används tillsammans med Revit 

bland annat för att skapa modeller av de cykelställ som placeras inuti och utanför 

garaget. Revit används också för att modellera möblemang och liknande detaljer.  

Med hjälp av renderingsprogrammet Revit visualiseras det färdiga resultatet av 

cykelgaraget och dess omgivning i form av högupplösta bilder. 

4.5 Jämförande studie 

Den jämförande studie som görs mellan Växjö och ett antal svenska städer med 

fokus på cykeltrafiken har utgångspunkt i den teori och information som förmedlas 

av respektive stad. Idéer hämtas bland annat från de tre cykelgaragen i Malmö stad. 

Utifrån den insamling av information som har gjorts analyseras hur dessa idéer och 

initiativ kan tillämpas i Växjö. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de resultat som är produkten av det arbete som har 

utförts. Kapitlet beskriver övergripande vilka åtgärder som kan göras för att 

förbättra förutsättningarna för ökade flöden av cykeltrafik på Växjö stationsområde.  

I kapitlet ingår de beräkningar som har gjorts för uppskattningar av flöden av 

cykeltrafik på Växjö stationsområde. Vidare redovisas placering av 

cykelparkeringar och resultatet av det cykelgarage som har skapats för arbetet. 

5.1 Att skapa goda förutsättningar för ökade flöden av cykeltrafik 

Detta avsnitt beskriver grundläggande vilka förbättringar som kan göras på Växjö 

stationsområde för att främja cykeltrafiken på området, och som därmed förutsätter 

förbättrade flöden av. Jämförelser görs utifrån situationer från andra håll, och 

särskilt fokus på Malmö. 

I och med ombyggnationen av Växjö stationsområde kommer förutsättningarna för 

cykeltrafiken att förbättras. Ombyggnationen innebär att den biltrafik som idag är 

på området kommer att förflyttas till vägar i närheten. Då bil- och cykeltrafik ofta 

konkurrerar om platsen (de fungerar ej särskilt väl när de samsas om samma yta) 

innebär detta att cykeln borde få mer platsa på stationsområdet efter 

ombyggnationen. De trafikanter som (när ombyggnationen är färdigställd) kommer 

att samsas på området är fotgängare, cyklister och kollektivresenärer – främst i 

form av bussresenärer.  

Då Växjö stationsområde är en knutpunkt mer än en genomfart kommer inte 

cykeltrafiken att påverkas av kollektivtrafiken avsevärt vad gäller dess andel av 

trafikflödet. För staden som helhet påverkas cykeltrafikens flöden av 

kollektivtrafiken, och vice versa, men fallet för stationsområdet är annorlunda. 

Detta beror på att stationens främsta funktion – den att agera samlingspunkt för 

tågresenärer – är ett ändamål som utnyttjas av både cykel- och kollektivtrafikanter 

(såväl som bilister och fotgängare). Alltså är en god förutsättning för både cykel- 

och kollektivtrafiken på området att samsas istället för att konkurrera. Detta innebär 

dock inte att de två borde beblandas i större utsträckning än nödvändigt.  

Växjö borde satsa på att bedriva marknadsföring (likt Malmö) som cykelstad. Detta 

har visat sig vara ett lyckat sätt att öka intresset för och uppmärksamma cykels roll 

i en stad eller ett samhälle. Genom att satsa på exempelvis cykelvägnätet visar man 

att satsningarna på ett ’Fossilbränslefritt Växjö’ är seriösa. Det är att föredra, om 

möjligt, att locka invånarna till att öka användningen av cykeln snarare än att 

påtvinga denna ökning. Malmö är framgångsrika mycket på grund av sina 

satsningar på att integrera cykelinfrastrukturen i miljöer med övrig trafik, istället 

för att skilja de två åt och skapa ofördelaktiga förutsättningar för cyklister. Det som 

gör Malmö starkt inom området är att man här behandlar cykeltrafiken med ett 

synsätt som skiljer sig från de flesta andra städer. Staden utformas med 

utgångspunkt i att cyklister ska ha samma (eller till och med bättre) förhållanden i 

trafiken som övriga trafikanter, medan Växjö (liksom många andra städer) 

bearbetar exempelvis bil- och kollektivtrafiken i första hand och har cykeltrafiken 

som en lägre prioritering. Detta leder till kompromisser som försämrar 
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förutsättningarna för en fungerande cykelinfrastruktur. Då Växjö kommun i första 

hand vill investera i cykelvägnätet där det har mest nytta borde dessa satsningar i 

första hand behandla Växjö stationsområde.  

Miljöer som är trivsamma används i större utsträckning av cyklister än miljöer som 

inte är det, vilket syns på flera orter i Sverige. Grönområden och vacker bebyggelse 

är exempel på faktorer som skapar trivsamma miljöer för cyklister, och det är 

därför viktigt att skapa inslag av grönt även på Växjö stationsområde. En mer 

varierande miljö skulle skapa en mer positiv bild av området i allmänhet.  

5.2 Cykelflöden för Växjö stationsområde 

Utifrån Växjö kommuns (2013) siffror över befolkningsmängd kunde antalet 

resande varje vardag för stadens stadsdelar beräknas. Beräkningarna utgår från 

andelen resande varje vardag (80 % av Växjö stads invånare) och andelen av dessa 

som är cyklister (19 %), och är redovisade i bilaga D.  

De värden som har tagits fram i bilaga D visar att 9 645 trafikanter varje dag 

uppskattas färdas på cykel i Växjö stad. Då Växjöbon i snitt gör 2,7 resor per 

vardag blir antalet dagliga resor gjorda på cykel cirka 26 041. 

Med hjälp av kommunens siffror kunde också antalet resande varje helgdag 

beräknas. Beräkningarna utgår från andelen resande varje helgdag (72 % av Växjö 

stads invånare) och andelen av dessa som är cyklister (19 %), och är redovisade i 

bilaga E. 

De värden som har tagits fram i bilaga E visar att 8 681 trafikanter varje dag 

uppskattas färdas på cykel i Växjö stad. Då Växjöbon i snitt gör 2,2 resor per 

helgdag uppskattas antalet dagliga resor gjorda på cykel bli 19 098. 

Utifrån de värden som har tagits fram för vardagar respektive helgdagar användes 

sedan för att ta fram genomsnittliga siffror över användningen av cykeln i Växjö 

under veckans alla dagar. Genomsnittet över antalet cyklister som cyklar i Växjö 

över veckans alla dagar är 9 370 per dag, med ett genomsnitt på 2,56 resor per dag. 

Detta innebär att antalet cykelresor som görs i staden varje dag uppskattas vara 

23 987.  

Utav de 9 370 cyklister som cyklar i Växjö varje dag rör sig cirka 30 % inom 

centrum, vilket uppskattas bli 2 811 cyklister (Växjö kommun, 2013, s. 8). Av alla 

resor som görs med kollektivtrafik går 20 % till andra orter. Utifrån dessa siffror 

uppskattas att 562 cyklister (som också är kollektivresenärer) dagligen har intresse 

av att parkera på stationsområdet. Utöver dessa tillkommer ett stort antal cyklister 

som parkerar på stationsområdet i andra intressen, exempelvis handel och arbete.  

5.3 Placering av cykelparkeringar 

I detta avsnitt redovisas vilka av de tre föreslagna ytorna på Växjö stationsområde 

(enligt figur 5) som är intressanta att anlägga cykelparkeringar på.  
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De kollektivresenärer som till störst andel använder sig av cykel är de som också 

reser med tåg. Detta beror på att sträckor som färdas med tåg inte ofta kan ersättas 

med busstrafik – av flera anledningar – medan sträckor som färdas med cykel ofta 

kan ersättas med buss. De tågresenärer som cyklar till tåget söker cykelparkeringar 

så nära tågperrongen som möjligt. Centralt i vad som krävs av cykelparkeringar är 

dess närhet till målet och hur säkra de är.  

Nedan listas de tre platserna som har diskuterats vara intressanta att anlägga 

cykelparkeringar på. De tre platserna har samma numrering i figur 5 och bilaga A. 

1. Denna yta skulle vid anläggning få hantera den cykeltrafik som kommer 

västerifrån. Dessa flöden är lägre än de som skapas av cykeltrafik från 

exempelvis östligt och sydligt håll. Detta beror till stor del på det ofördelaktiga 

stråk (Sandgärdsgatan, markerad i rött, via Norra Järnvägsgatan, markerad i 

blått) som leder till stationsområdet rakt västerifrån (se figur 15). Stråket 

domineras av biltrafik men används också av gång- och kollektivtrafik. Istället 

för att ta sig via detta stråk använder cyklister ofta hellre Storgatan (markerad i 

grönt) för att ta sig till området, särskilt vid resor med tåg. Cyklister som 

kommer från sydväst kan ta sig via ett cykelstråk markerat i gult. 

 

  Figur 15. Vägar på Växjö stationsområde. 

Trots sin ofördelaktiga placering (idag) i förhållande till gatorna som omsluter 

den uppskattas ytan bli alltmer användbar då ombyggnationen av området är 

färdigställd. Särskilt beror detta på att områdets mest centrala delar kommer att 

förstoras och ”förflyttas” närmare ytan. Ytan anses vara intressant att användas 

för anläggning av cykelparkeringar efter ombyggnationen, men ligger idag på 

en plats som innebär långa avstånd till bland annat stationsbyggnaden, och 

kräver att man som gångtrafikant korsar en biltrafikerad väg. Platsen redovisas 

även i bilaga A, bild 1. 

2. Av alla som cyklar till stationsområdet tar sig många från närliggande 

stadsdelar och områden belägna söderut, exempelvis Teleborg. Denna yta är 

placerad närmast stationsområdets smidigaste passage för den som tar sig till 

stationsområdet via cykel söderifrån. I och med detta ses ett starkt behov av en 
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praktisk och bekväm passage från detta håll, kombinerad med säkra och 

generösa cykelparkeringar. En vy från denna plats finns i bilaga A, bild 2, där 

situationen tydligt talar för det behov av cykelparkeringar på platsen som finns. 

Platsen nyttjas också av cyklister som arbetar i närheten, exempelvis på 

Smålands Museum. Ytan anses vara mycket intressant att användas för 

anläggning av cykelparkeringar, och kommer att vara det i större utsträckning 

efter stationsområdet ombyggnation.  

3. Denna yta är densamma som är intressant för anläggningen av ett nytt 

cykelgarage (se figur 14). Detta är en faktor som spelar roll vid avgörandet av 

platsens användning och funktion som passage österifrån till stationsområdet. 

Idag är denna yta belagd med bilparkeringar, och cykelparkeringar är placerade 

på ett antal platser i närheten av ytan. Det finns ett tydligt behov av fler 

parkeringar än de som är placerade på stationsområdets östra del idag, då dessa 

delar har uppmätts omfamna långt fler cyklar än parkeringarna är 

dimensionerade för. Även ytor som inte har några cykelställ används flitigt för 

parkering av cyklar. En bild från platsen redovisas i bilaga A, bild 3. 

Ytan anses vara mycket intressant att användas för anläggning av 

cykelparkeringar. Dessa parkeringsplatser skulle gynnas av sin centrala, öppna 

placering, då detta ofta skapar ytor med lägre sannolikhet av exempelvis stöld. 

Parkeringarna borde placeras så nära stationsbyggnaden som möjligt, då närhet 

är en hög prioritet. Den yta som bäst lämpas för att anlägga dessa 

parkeringsplatser är ytan precis norr placeringen av det cykelgarage som skapas 

i denna rapport. I figur 16 visas cykelgaragets placering markerad i rött och 

cykelparkeringen placering markerad i grönt. 

 

Figur 16. Växjö stationsområdes västra del. 

Att anlägga dessa tre ytor är en fullt relevant åtgärd för att skapa förbättrade 

förhållanden vid parkering av cyklar på Växjö stationsområde. Relevansen för 

ytorna kommer att öka i samband med ombyggnationen. Detta gäller särskilt för yta 

1, som är belägen i närheten av de linjer för regional- och stadsbusstrafik som redan 
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idag finns anlagda, och som kommer att byggas om under kommande år. Dessutom 

tillkommer centra för diverse ändamål i närheten av platsen. 

5.4 Skapandet av ett cykelgarage 

Byggnaden i detta arbete fungerar bäst formad nästan som en kvadrat. Detta beror 

på att de cykelställ som installeras i garaget är av enskilda längder som gör att 

exempelvis en oktogon skulle vara mindre optimal för dess [garagets] form. 

Cykelgaraget får ett plan, då cykelgarage i två plan eller fler ofta har plan som står 

oanvända. Garaget består huvudsakligen av två delar, där en är ”öppen” och den 

andra är ”sluten”. Planlösningen redovisas i figur 17. Den öppna delen är gratis att 

använda och erbjuder 44 parkeringsplatser, medan den slutna delen kräver 

betalning för att användas och erbjuder 88 platser. De platser som kräver betalning 

tillåter att cykeln låses in. Det erbjuds också parkeringsplatser för fyra hyrcyklar 

och två lådcyklar. Sammanlagt finns i garaget 128 förvaringsskåp, varav 64 är 

tillgängliga i garagets öppna del. 

 

Figur 17. Planlösning över cykelgaraget. 

Cykelgaraget omsluter en total utvändig area på 188 m2 och en total invändig area 

på 177 m2. Den låsta delen omsluter 78 m2 och den öppna delen omsluter 98 m2. 

Garagets öppna del avdelas i två ytor, där den ena utgörs av de parkeringsplatser 

som är ämnade för vanliga cyklar medan den andra omsluter garagets verkstad, 

toalett, biljettautomater och ett antal parkeringsplatser för hyr- och lådcyklar. Dessa 

funktioner är inte placerade här endast för sin användbarhet, utan också för att 

skapa en trivsam miljö som bryter mot cykelställens monotonitet. Denna del ska 

uppmuntra umgänge användarna emellan. På ytan finns också möjlighet att 

installera en snacksautomat eller placera en bänk. Ett café eller fik bedöms inte vara 
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intressant för cykelgaraget då flertalet sådana troligtvis kommer att bedrivas i de 

byggnader som skapas i samband med ombyggnationen av stationsområdet. 

Den slutna delen av cykelgaraget använder sig av dubbelsidig parkering för att 

optimera utrymmesanvändningen. Dubbelsidig parkering innebär att cykelställ 

placeras på båda sidor om en mittgång. Förvaringsskåpen är placerade så att de 

skyms något (särskilt utifrån) i jämförelse med garagets mer prioriterade 

möblemang. I och med detta ser inredningen mindre ful och stökig ut från utsidan. 

Garaget erbjuder en verkstad med uppgift att användas för självservice. I 

verkstaden finns cykelpumpar och verktyg för reparation av cyklar, toalett samt 

realtidsinformation och biljettautomater för kollektivtrafiken. 

De cykelparkeringar som placeras i cykelgaraget utgörs av cykelställ från 

leverantören TMI. Cykelställen dimensioneras enligt sektioner, uppdelade i ’starter-

sektioner’ (eller grundsektioner) och ’add-on-sektioner’ (eller tilläggssektioner). 

Detta garage använder sig av följande cykelställ, där numret indikerar antalet cyklar 

som ryms i respektive typ av ställ: 

 6 ställ av typen starter-sektion 14 

 1 ställ av typen starter-sektion 4 (vilka är tänkta att användas för hyrcyklar) 

 3 ställ av typen add-on-sektion 12 

 3 ställ av typen add-on-sektion 4 

De olika typerna av cykelställ som används visas i figur 18. Alla ställ håller en 

bredd på 1 650 mm och en höjd på 1 950 mm. Ett fritt utrymme bakom ställen på  

1 920 mm behövs och den totala installationshöjden är minst 2 350 mm. 

 

Figur 18. Fyra typer av cykelställ från TMI. 

Cykelgaragets öppna del är tänkt att fungera som intresseväckare för cyklister som 

gärna parkerar mer säkert än i nuläget. Förhoppningen är de sedan ska inse 

fördelarna med att dessutom låsa in sina cyklar i säkra lokaler. Vinsten av de 

intäkter som görs i samband med de låsta parkeringarna kan sedan användas för att 

retroaktivt finansiera cykelgaraget. Detta är en uppskattad idé särskilt hos Växjö 

kommun. Av denna anledning är antalet inlåsta parkeringsplatser fler än de som är 
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öppet tillgängliga. Parkeringsgarage som erbjuder parkeringsplatser som är både 

gratis och kräver betalning för att används visar sig vara mer populära än de som 

endast erbjuder en av typerna. I de garage som erbjuder parkeringsplatser av båda 

typer är sannolikheten att de som kräver betalning används än i de garage som 

endast erbjuder parkeringsplatser som kräver betalning.  

Cykelgaragets golv är belagt med sten för en slitstark, lättskött yta lämplig för 

användning i en offentlig byggnad som denna. Stenbeläggningen ska också skapa 

en naturskön, exklusiv yta och som behåller en ekonomiskt positiv status. Garagets 

toalett är hel belagd med klinker. Även detta material är slitstarkt och är lätt att 

hålla rent och fräscht. 

Fasadytorna i garaget utgörs till stora delar av glaspartier som är tänkta att ge ett 

modern intryck och gott om ljusinsläpp och god sikt in och ut genom byggnaden. 

De väggpartier som inte är gasbelagda går i trä både ut- och invändigt. Detta följer 

en del av Växjö ”standard” som signaleras av just träfasader. Träet är också ämnat 

att bryta all den betong som gärna uppstår i ett område som detta. Träet ska 

påminna om att Växjö är Europas grönaste stad.  

Placeringen av cykelgaraget gjordes med utgångspunkt att skapa närhet till 

stationens spårområde och övriga byggnader. Därför placerades garaget så långt 

mot sydväst (se röd pil i figur 15) inom det förfogade området som möjligt. Då ytan 

är omringad av vägar för busstrafik (se gröna markeringar i figur 19) krävs också 

att viss yta frigörs för att avskilda cykelgaraget från dessa vägar. 

 

Figur 19. Stationsområdets östra del med planerade vägar för busstrafik markerade. 

Med ett cykelgarage ses Växjö stad mer som är cykelstad. Garaget blir den 

parkeringspalts för cyklar som är beläget närmast tågtrafiken. Resenärer som ”åker 

iväg ett längre tag” kan säkert parkera sin cykel i garaget.  I med dess närhet till 

kollektivtrafiken kommer cykelgaraget vara väl använt och detta gör att cyklar som 

parkeras där de vill kommer att minimeras. Det blir Växjös första självverkstad för 

cyklar som blir beläget mitt i centrala Växjö.  
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Samtidigt som Växjö kommun vill göra vissa intäkter i samband med cykelgaraget 

borde åtminstone fler av dess parkeringsplatser erbjudas utan avgift. Eftersom 

cykelgarage med fler gratisparkeringar än betalningsparkeringar redan erbjuds i 

flera orter i landet borde även Växjö göra det. I Malmö Stad används betydlig fler 

gratisparkeringar än betalningsparkeringar och för Växjös del kommer det leda till 

att fler använder garaget och cyklar parkerade utan ställ kommer att minimeras.  

En visualisering av cykelgaraget redovisas i figur 20.  

 

Figur 20. Visualisering av cykelgaraget söderifrån. 

Fler visualiseringar av garaget redovisas i bilaga F. 



  
 

 

 

35 

Sofia Alfsson, Nils Jensén 

6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras rapportens metodval, genomförande och utfall. 

Valet att arbeta med kvalitativa värden anses i efterhand ha varit gott, då arbetet 

behandlar ämnen som miljö- och byggnadsutformning. Metoden visade sig vara 

lämplig för det ämne som behandlar i rapporten. 

De resultat som togs fram i detta arbete är på grund av sin kvalitativa art (som så 

ofta) inte lika lätta att se svart på vitt som resultat av en mer kvantitativ art. Detta är 

inte nödvändigtvis en negativ aspekt för själva arbetet, men gör att resultatet av 

detta kan uppfattas som svårtydligt i jämförelse med bas i kvantitativ metodik. En 

viss tyngdpunkt i rapporten ligger i teorin, särskilt då en utvärdering och analys av 

denna utgör framtagningen av resultatet. Kanske borde arbetet ha fokuserats mindre 

på redan framtagen teori och i större grad på att på egen hand göra undersökningar 

över det aktuella arbetsområdet.  

Den jämförande studie som genomfördes mellan Växjö och framförallt Malmö stad 

har visat sig vara mycket användbar för att få perspektiv på ämnet som helhet i 

Sverige och för arbetet som har utförts. Dels var viktigt att få en inblick i hur andra 

städer med likasinnat tänk arbetar inom området, och dels kunde idéer och 

inspiration från dessa städer uppkomma. Studien känns i efterhand relevant för 

arbetet. Emellertid kunde något mindre fokus placerats på insamling av information 

till studien, och mer fokus placerats på djupare analys av denna.  

Under en tid diskuterades huruvida intervjuer med trafikanter skulle främja arbetets 

målsättning. Intervjuer beprövades och beslöts ej vara lämpliga för arbetet. Om 

arbetet hade utförts under en längre, mer varierande period (exempelvis ett helt år) 

skulle kanske intervjuer av detta slag vara mer lämpliga. Istället ansågs att 

rapporten skulle få en stadigare bas och främjas mer av att ha en utgångspunkt i 

redan framtaget material, och göra en analys av detta. 

Flöden av cykeltrafik på Växjö stationsområde skulle kunna undersökas med hjälp 

av mätinstrument. Ett vanligt problem med denna typ av mätningar är att resultaten 

kan bli något diffusa. Placeringen av mätpunkterna är ytterst viktig och påverkar 

resultaten avsevärt. Felplaceringar innebär att de värden som registreras är felaktiga 

för det aktuella fallet. Antalet mätpunkter som tillgås påverkar också resultatet, 

liksom väderlek och årstid. För att skapa ett representativt underlag måste 

mätningar utföras under hela året. Då flöden varierar med årstid kan de under 

kortare perioder bli missvisande. Med hjälp av dessa instrument skulle flöden 

emellertid kunna säkerställas i mer precisa värden.  

De åtgärder som föreslås i detta arbete skapar ett lämpligt tillfälle för Växjö 

kommun att visa sitt intresse för miljöpolitiken – särskilt med tanke på stadens 

ambitiösa slogan [Europas grönaste stad]. Att så pass lite pengar satsas på 

cykeltrafiken på de flesta håll är förvånande. Kanske känner inte alla till cykelns 

långsiktiga fördelar för ett samhälles ekonomi och folkhälsa – kanske tycker vissa 

att dessa fördelar är för långsiktiga. Med detta menas att eftersom satsningar görs 

på cykeltrafiken inte omedelbart visar svarta siffror (en indikation på vinstdrivande 

investeringar) uppstår ibland osämja huruvida cykeltrafiken faktiskt är lönsam. Det 

vi anser är viktigast inom detta ämne är att fler borde inse vilken inverkan cykelns 



  
 

 

 

36 

Sofia Alfsson, Nils Jensén 

roll faktiskt kan ha på städer och samhällen. Fler borde inse att en ändrad roll för 

cykeln i samhället inte bara leder till långsiktiga ekonomiska vinster, utan också 

ökad trivsel genom förbättrad infrastruktur.  

Detta arbete innehåller lösningar som tros kunna förbättra förutsättningarna för 

ökade cykelflöden på Växjö stationsområde. Beläggning av cykelparkeringar 

bedöms vara intressant för alla av områdets tre undersökta ytor. Dessa ytor skapar 

tillsammans närhet till stationens ändamål, särskilt med hänsyn till den 

ombyggnation som just nu utförs på området. Att anlägga ett större cykelgarage 

tros kunna locka fler cyklister till at cykla till stationen, mycket tack vare den låsta 

del som föreslås. Dimensioneringen är flexibel och antalet platser kan utökas efter 

önskemål. Flödesberäkningar har gjort över det genomsnittliga antalet cyklister 

som beräknas cykla på området dagligen. Antalet cyklister som beräknas cykla på 

området varje dag är 9 370 stycken. 
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Bilaga A. Platser för placering av cykelparkeringar på Växjö 

stationsområde.  

 1.

 2.

 3. 
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 Bilaga B. Bilder från Bike & Ride på Malmö Centralstation. 
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Bilaga C. Begrepp över parkering av cyklar 

Cykelparkering: Platsen där cykeln parkeras och som innehåller mark, cyklar och 

cykelställ 

Cykelställ: Hela konstruktionen  

Cykelhållare: Konstruktionen som stödjer cykeln 

Låsbara cykelställ: Cykelställ som gör det möjligt att låsa fast cykelns ram till 

cykelstället 

Korttidsparkering: mindre än två timmar 

Långtidsparkering: mer än två timmar 

Manuella cykelförvaringssystem: Förvaringssystem utan automatik där man själv 

parkerar och hämtar cykeln i garaget 

Delautomatiskt cykelförvaringssystem: Förvaringssystem där man själv parkerar 

och hämtar cykeln, men med en viss automatik för att underlätta parkering av 

cykeln i cykelstället 

Helautomtiska cykelförvaringssystem: Förvaringssystem där cykelns parkering och 

hämtning helt styrs av automatik 
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Bilaga D. Cyklister under en vardag i Växjö 2013.  

Stadsdel Befolkning Resande (80 %) Cyklister (19 %) 

Teleborg 11 528 9 222 1 752 

Hovshaga  9 277 7 422 1 410 

Hov 7 834 6 267 1 190 

Araby 6 386 5 109 970 

Norr 4 552 3 642 692 

Väster 4 553 3 642 692 

Öster 4 191 3 353 638 

Söder 3 631 2 905 552 

Sandsbro 3 093 2 474 470 

Högstorp 2 668 2 132 405 

Öjaby 2 175 1 740 330 

Centrum 2 027 1 622 308 

Räppe 1 177 942 180 

Kronoberg/Evedal 181 145 28 

Regementstaden 97 78 15 

Västra Mark 81 65 12 

Norremark 4 3 1 

Summa 63 455 50 764 9 645 
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Bilaga E. Cyklister under en helgdag i Växjö 2013. 

 

Stadsdel Befolkning Resande (72 %) Cyklister (19 %) 

Teleborg 11 528 8 300 1 577 

Hovshaga  9 277 6 679 1 270 

Hov 7 834 5 640 1 072 

Araby 6 386 4 598 874 

Norr 4 552 3 277 623 

Väster 4 553 3 278 623 

Öster 4 191 3 018 573 

Söder 3 631 2 614 497 

Sandsbro 3 093 2 227 423 

Högstorp 2 668 1 922 366 

Öjaby 2 175 1 567 299 

Centrum 2 027 1 460 277 

Räppe 1 177 847 161 

Kronoberg/Evedal 181 130 25 

Regementstaden 97 70 13 

Västra Mark 81 58 11 

Norremark 4 3 1 

Summa 63 455 45 688 8 681 

    



  
 

 

  

Bilaga F, 1: (1) 

Sofia Alfsson, Nils Jensén 

Bilaga F. Renderingar av cykelgarage. 
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