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1 Cykel + bus = et godt match 

For at adressere nogle af de udfordringer stat og kommuner står overfor omkring trængsel, klima- og 

miljøpåvirkninger fra transport er det vigtigt at etablere attraktive alternativer til bilen. Både cyklen og 

bussen er eksempler på bæredygtige alternativer til bilen, der samtidig reducerer trængslen på vejene. 

De kan hver især blive endnu mere attraktive at benytte på kortere ture, men i kombination kan de 

også være et rigtigt godt alternativ til bilen på de længere ture og tiltrække kunder til bussen fra et 

større opland.  

Ifølge den nationale cykelstrategi ”Danmark – op på cyklen!” kan man til fods tilbagelægge 700 m på 

10 minutter, mens man på cykel kan tilbagelægge 2 km på den samme tid. Det betyder, at 

cykeloplandet til kollektiv transport er 9 gange så stort som gangoplandet, hvilket øger 

passagergrundlaget for busserne betragteligt.
1
  

Movia arbejder derfor også for at fastholde eksisterende kunder, der kombinerer cykel og bus, men i 

høj grad også på at tiltrække nye kunder ad denne vej – primært i forhold til R-,S- og E-busser. 

For at være et attraktivt alternativ til bilen for brugeren skal kombinationen cykel og bus dog kunne 

konkurrere med bilens direkte-fra-dør-til-dør fordel. Det er således vigtigt, at brugere får en oplevelse 

af, at det er nemt, sikkert og smidigt at kombinere cykel og bus. 

Et vigtigt element i forbindelse med kombinationen bus og cykel er cykelparkering ved 

busstoppesteder og busterminaler. Dette notat samler op på, hvad der findes af eksisterende 

materiale og anbefalinger på området i Danmark, samt præsenterer forskellige erfaringer som danske 

kommuner har gjort sig på området.  

Notatet her er en del af et større projekt, hvor Movia i samarbejde med Furesø, Gladsaxe og 

Københavns Kommuner vil udarbejde konkrete retningslinjer for, hvor og i hvilken udformning 

cykelparkering ved busstoppesteder giver størst udbytte.  

Med udgangspunkt i dette notat skal der gennemføres en et seminar om emnet, hvor kommunale 

trafikplanlæggere, busselskaber, interesseorganisationer og trafikforskere sammen sætter fokus på, 

hvordan man får flere bilister til kombinere cykel og bus og komme med et sæt opdaterede 

anbefalinger omkring etablering af cykelparkering ved busstoppesteder og –terminaler.  

 

2 Konklusion og anbefalinger 

Ifølge Transportvaneundersøgelsen 2010-13 udgør ture, hvor cykel kombineres med kollektiv 

transport (både bus og tog) 1 % på landsplan.
2
 I Movias område generelt kombinerer 4 % af kunderne 

cykel og bus, mens tallet er 2 % i København. I Movias seneste undersøgelse af passagererne på en 

række udvalgte busstoppesteder kombinerede 8 % af kunderne cykel og bus. 

                                                      
1
 ”Danmark – op på cyklen! Den nationale cykelstrategi”. Transportministeriet 2014 s. 18 

2
 Danmark – op på cyklen! Den nationale cykelstrategi”. Transportministeriet 2014 s. 27 
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Der har siden 1990’erne været fokus på at forbedre mulighederne for at kombinere cykel og bus, bl.a. 

gennem etablering af cykelparkering ved busstoppesteder og –terminaler. Der er udarbejdet 

forskellige anbefalinger og draget sporadiske erfaringer med udgangspunkt i mindre projekter 

forskellige steder i Danmark, men det er et område, hvor der i den grad mangler viden om 

brugerbehov og effekter af indsatser.  

Hovedkonklusionen i projekterne er med få undtagelser, at etablering, udvidelse eller opgradering af 

cykelparkeringen betyder, at flere cykler bliver parkeret i stativerne. Der mangler dog viden om, hvem 

de ”nye” cykler tilhører – er det eksisterende buskunder, der er begyndt at cykle, er det nye 

buskunder, der har fået øjnene op for muligheden for at kombinere cykel og bus, eller tilhører cyklerne 

borgere, der har ærinder andre steder, men som benytter den pågældende cykelparkering? 

Gennemgående for evalueringerne af de konkrete projekter og generel praksis omkring indsamling af 

viden i kommunerne og trafikselskaberne er derudover, at man typisk undersøger eksisterende 

kunders behov for eller tilfredshed med cykelparkering ved stoppesteder og terminaler. Der mangler 

således helt generelt viden om hvorvidt og hvilke løsninger, der gør det attraktivt for potentielle kunder 

at skifte bilen ud med en kombination af cykel og buskort, samt hvordan og ad hvilke kanaler man 

markedsfører muligheden.  

I den seneste nationale cykelstrategi ”Danmark – op på cyklen!” er der fokus på at fremme 

hverdagscykling og i den forbindelse udarbejdet en ”Dør-til-dør-strategi”, der skal sikre bedre 

sammenhæng mellem cyklen og den kollektive trafik, herunder busser.  

Bedre og mere sikker cykelparkering ved stationer, terminaler og stoppesteder er et af de udpegede 

indsatsområde i strategien. 

Cykelparkering ved busstoppesteder er generelt mest relevant i forstæder, udkanten af byen, i tyndere 

befolkede områder og i tilknytning til regionale busser, S-busser, X-busser osv., hvor der er længere 

mellem busstoppestederne, og hvor brugerne kommer fra et større opland. 

Ved busterminaler er cykelparkering lige så essentielt som ved stationer, og mange kommuner har 

også opgraderet cykelparkeringsfaciliteterne ved disse væsentligt i de senere år.  

I forhold til den fysiske side af sagen – hvordan etablerer man cykelparkering ved busstoppesteder og 

–terminaler -  kan man udtrække følgende anbefalinger af det eksisterende materiale: 

Placering 

 Cykelparkeringen skal være nem at få øje på 

 Cykelparkeringen skal placeres i umiddelbar nærhed af målet, busstoppestedet eller -

terminalen. Jo længere væk, jo bedre forhold skal tilbydes. Fx i form af overdækning eller 

anden service. 

 Cykelparkeringen skal placeres på cyklistens naturlige rute mod målet – ikke efter. 

 Vigtigt at have fokus på, hvor cyklisterne kommer fra, og hvor de skal hen, når de kommer 

tilbage med bussen. Det kan fx være bedre at placere cykelparkeringen i tilknytning til en 

cykelsti på den modsatte side af afgangsstoppestedet. 
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 Gode adgangsforhold er vigtigt, da man har travlt og skal nå en bus 

 Vigtigt at tænke på trafiksikkerhed og oversigtsforholdene generelt ved design af løsningen 

 

Stativløsning 

 Der skal etableres tilstrækkeligt med pladser. Nye stativer bliver hurtigt fyldt op, og det 

anbefales derfor at etablere minimum 25 % flere pladser end det eksisterende behov. Den 

anbefalede norm for busstoppesteder og –terminaler er 1 plads pr. 10 passagerer i 

spidstimerne 06.00 til 09.00. Sørg også gerne for, at kapaciteten kan udvides i takt med at 

behovet øges. 

 Cyklen skal kunne sikres mod tyveri – enten gennem aflåste cykelparkeringspladser eller ved, 

at cyklen kan låses fast til et stativ. Graden af sikkerhed og service skal stå i forhold til afstand 

til målet, og hvor lang tid cyklen skal stå parkeret. Jo længere afstand og tid, jo bedre løsning 

 Det er vigtigt at vælge stativer og løsninger, der udnytter den begrænsede plads optimalt 

 Det er vigtigt at vælge stativer, der passer til forskellige typer cykler / dæktykkelser, og som 

støtter hjulet (forhjulsparkering) eller cyklen (lænestativ) ordentligt. 

 Sørg for, at der er ordentlig plads til de parkerede cykler og til at manøvrere med cyklen. Ved 

vinkelret forhjulsparkering anbefales det, at der er 60 cm mellem stativerne samt et samlet 

manøvreareal på 2,25 m2 pr. cykel. Ved forhjuls 45 graders skråparkering kan man nøjes med 

en afstand på 40-50 cm mellem stativerne samt et samlet manøvreareal 1 m2 pr. cykel. 

 Hvis behovet er stort og arealet småt anbefales parkering i to etager. Det er vigtigt at vælge 

stativer af høj kvalitet, hvor designet gør det nemt og enkelt for brugeren at benytte 

overetagen. 

 Hensyn til den daglige renholdelse og vedligehold bør også indgå i overvejelserne om 

stativvalg. Stativer med få forankringspunkter (i jord eller væg) er lettere at renholde. 

 Der bør laves pladser til specialcykler, f.eks. ladcykler, cykler med anhængere og el-cykler. 

 Vælg standardudstyr og gennemafprøvede produkter.  

 Vær opmærksom på tilgængelighed i forhold til handicappede og synshæmmede 

 

Øvrige faciliteter 

 Overdækning signalerer, at der bliver sat pris på cyklisterne som kunde. Er man pendler og 

har sin cykel til at stå parkeret hele dagen, vil man alt andet lige sætte stor pris på at cyklen 

står i læ for vejr og vind. Overdækninger med lukkede sider beskytter mod stærk blæst, men 

kan virke dominerende i byrummet. 

 Man kan med fordel etablere mulighed for forskellige typer af cykelservice som luftpumpe, 

cykelservicestander eller lignende ved større busstoppesteder og -terminaler 
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 Der skal være god og tilstrækkelig belysning af hele anlægget – også arealet mellem 

cykelparkering og busstop for at sikre tryghed. Solceller kan være en god og bæredygtig 

løsning på landet, hvor der ikke er trukket strøm. 

 Vigtigt at vælge belægning med god afvanding 

 Vigtigt at vælge beplantning, der skaber tryghed og sikkerhed for brugerne 

 Sørg generelt for komfortable venteforhold 

 Sørg for god information og service i forhold til bussen – realtidsinformation, count-down osv. 

 Hav fokus på, at løsningerne arkitektonisk hænger sammen med helheden 

 

Vedligeholdelse og renholdelse 

 Husk at tænke drift og vedligehold ind fra starten 

 Sørg for jævnlig renholdelse og vedligeholdelse af faciliteterne – både udstyr og beplantning. 

Rod og kaos avler mere rod og kaos. 

 Sørg for jævnlig fjernelse af ”døde” cykler”, så pladserne er fri til de, der har behov 

 Reklamefinansiering kan evt. finansiere drift og vedlige hold 

 

Markedsføring 

 Markedsfør muligheden for at kombinere cykel og bus, når der er etableret gode faciliteter 

 

Politik, manual  

 Udarbejd retningslinjer/normer/politikker for etablering af cykelparkering ved busstoppesteder 

og terminaler i forbindelse med udarbejdelse af relevante politikker, strategier og planer 

(parkerings-, kollektiv-, cykel- og mobilitetspolitikker og –strategier). Fx kan man have 

forskellige normer for cykelparkering og øvrigt serviceudstyr ved forskellige typer af 

stoppesteder. 

 Vigtigt at kommuner og trafikselskaber arbejder sammen omkring etablering af gode løsninger 
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3 Eksisterende anbefalinger 

”Fra dør til dør – med cykel, tog og bus”. Hæfte udgivet af Dansk 

Cyklistforbund, HT og DSB S-tog 1997 som opsamling på konferencen 

”CykelTogBusBy” okt. 1997 
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s. 4-6  
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”Cykel Parker og Rejs. Idékatalog for udformning og indretning af Cykel Parker 

og Rejs anlæg ved trafikterminaler og busstoppesteder i Hovedstadsregionen”. 

HUR, Hovedstadens Udviklingsråd 2003 

 

s. 6  



 enriching urban life 

SIDE  11  94 

s. 7 og 10 
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s. 20 
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”Cykelparkering ved Metrostationer. Bilag 1 til orientering om cykelparkering 

omkring metrostationerne” 2004 

 

s. 1 og 2 
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”Cykelparkeringshåndbogen” Dansk Cyklistforbund 2007 

s. 26 
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s. 27 

s. 28  
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s. 29 
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s. 33 
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s. 34 
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s. 35 
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s. 41 og 59 
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”Bedre samspil mellem cyklen og den kollektive trafik. Idekatalog” 

Trafikstyrelsen 2009 
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s. 7 og s. 49 
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”Bussen på vej” Movia 2011 

 

s. 13 
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”Idekatalog for cykeltrafik ’12”, Cycling Embassy of Denmark 2012 

 

s. 109  
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Stoppesteder. Vejledning for kommuner. Midttrafik 2012 

S. 7 
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s. 8 
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s. 9 
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s. 10 
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s. 12 
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”Idékatalog. Cykelmedtagning i busserne i Nordjylland”, COWI 2013 

s. 27  
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”Bycirklen, Cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. Erfaringsopsamling” 

Bycirklens sekretariat 2014 
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”Danmark – op på cyklen! Den nationale cykelstrategi”. Transportministeriet 
2014  

 

s. 10 
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s. 13 
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s. 15 
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s. 16 
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s. 17 
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s. 18 
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s. 19 
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s. 22 
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s. 24  
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”Best practice cykelparkering” Best practice cykelparkering. Præsentationer 
fra cykelparkeringsseminar LOOP City 10. dec. 2015  

Hovedstaden: 
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Aarhus: 
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Odense: 
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DCF: 
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”Cykelparkering vid kollektivtrafikhållplatser. Rekommendation, utvärdering 
och förslag till utformning”. Hampus Ekblad, Trafik och Väg, Institutionen för 
Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universite 2014 

s. 32  
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4 Hvad siger brugerne? 

Movia gennemførte i august 2015 en undersøgelse af passagernes ønsker til cykelparkering ved 

stoppesteder. Undersøgelsen blev foretaget ved busstoppesteder i Furesø, Gladsaxe og København. 

Antal 407 

Køn 58 % kvinder 

42 % mænd 

Geografi 91 i Furesø (supercykelsti, erhverv, bolig, landligt) 

125 i Gladsaxe (bolig, udkant af by, erhverv) 

191 i København (tæt by, uddannelse) 

Busstoptyper 49 % R-, S- eller E-bus 

32 % A-bus 

13% Gul bus 

 6 % ikke angivet 

Alder <18 19 % 

19-25 19 % 

26-40 25 % 

41-65 22 % 

 + 66 14 % 

Anvendt cykel til stoppested 8 % - resten går (gennemsnitligt 5 min) 

Kombination med andre transportmidler 34 % kombinerer bus med anden bus 

26 % kombinerer bus med tog eller Metro 

9 % kombinerer med cykel fra station i den 

anden ende 

1 % kombinerer bus med bil 

Formål med turen 38% arbejde 
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23 % skole/Uddannelse  

17 % fritidsinteresse 

  8 % indkøb 

13 % andet (hospital/lægebesøg) 

  

 

Undersøgelsen er gennemført blandt eksisterende buskunder ved stoppesteder på forskellige 

geografier.  

8 % af disse kom til stoppestederne på cykel. I forhold til Movias seneste 

kundepræferenceundersøgelse er dette dog væsentligt flere end gennemsnittet. I København er det 

på nuværende tidspunkt 2 %, der samlet set kombinerer cyklen med bussen, mens tallet for resten af 

Movias område er 4 %. 

Resultaterne af undersøgelsen er følgende: 

14% 

1% 

7% 

15% 

4% 
1% 2% 

4% 
1% 0% 

31% 

47% 

Hvad kan i følge eksisterende kunder få dem til at 
kombinere cykel og bus (alle) 
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Næsten halvdelen af respondenterne har ikke noget svar på spørgsmålet, hvilket man må formode er 

fordi, de ikke finder spørgsmålet relevant for dem. 

31% har øvrige kommentarer. De handler primært om: 

 at respondenten ønsker bedre mulighed for cykelmedtagning i bussen 

 at respondenten enten cykler eller kører med bus hele vejen (muligheden for at kombinere 

falder ikke mange ind) 

 at respondenten bor for tæt på til, at det giver mening  

 at respondenten frygter for tyveri  

15 % mener, at mulighed for at låse cyklen fast, kunne få dem til at cykle til bussen, mens 14% 

angiver, at et cykelstativ ville kunne få dem til at cykle til bussen. 7 % angiver overdækket 

cykelparkering. 

Samlet set giver svarene over 100 %, da der var mulighed for at give flere svar. 

Der er således ikke overvældende interesse blandt de eksisterende kunder for faciliteter, der 

understøtter cykel/bus kombination.  

Splitter man besvarelser ud på busstyper, ser billedet således ud: 

 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Hvad kan i følge eksisterende kunder få dem til at 
kombinere cykel og bus (efter bustype) 

R-, S- eller E-bus A-bus Gul bus
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Som grafen viser, er interessen for faciliteter, der understøtter cykel og bus kombination, er størst 

blandt R-, S- og E-buskunderne, og disse peger primært på ”Mulighed for at låse cyklen fast”, og ”Et 

cykelstativ at stille den i” og ”Overdækket cykelparkering”. 

Brugerne af gul bus peger også på ”Mulighed for fastlåsning” og ”Cykelstativ”, mens overdækning ikke 

har den store betydning. 

Interessen for at parkere cyklen ved stoppestedet er lavest blandt brugere af A-busserne.  

Besvarelserne afspejler således, hvad man kunne forvente, idet R-, S- og E-busserne kører længere 

ture og har færre stoppesteder og har dermed et større opland, hvorfra cyklen er interessent som 

tilbringer. 

Kigger man på svarene ud fra lokalitet ser billedet således ud: 

 

Interessen for cykelparkering og muligheden for at låse cyklen fast er størst ved busstoppesteder ved 

uddannelse og ved supercykelstier. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hvad kan i følge eksisterende kunder få dem til at kombinere 
cykel og bus (efter lokalitet) 

Bolig Erhverv Supercykelsti Tæt by Uddannelse
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Kigger med på respondenterne pr. kommune ser det ud som følger: 

 

Der er ikke de store forskelle på respondenterne i de tre kommuner. Cykelstativ og mulighed for at 

låse cyklen fast er de primære drivere. Dog er interessen mindre i Gladsaxe end i de øvrige. 

Undersøgelsen er gennemført blandt eksisterende kunder, hvoraf flertallet ikke betragter muligheden 

for at kombinere cykel og bus som en mulighed. Nok primært fordi over 90% af respondenterne går til 

bussen og har mindre end 5 minutters gang til stoppestedet. 

Det kunne være interessant at undersøge, hvorvidt cykelparkering har betydning for bilister lyst til at 

udskifte bilen med en cykel og bus komninationsrejse. 

Wi-Fi og mulighed for at oplade sin telefon er de absolutte topscorere blandt ønskerne til 

stoppestedudstyret i øvrigt – de overgår endog ønsker om bedre læskure og flere siddepladser. A-bus 

passagerne har et særskilt udtalt ønske om count-down moduler ved stoppestederne og en generel 

forskønnelse af byrummet omkring stoppestedet: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hvad kan i følge eksisterende kunder få dem til at kombinere 

cykel og bus (efter kommune)  

Furesø Gladsaxe København
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Samlet set giver svarene over 100%, da der var mulighed for at give flere svar. 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Eksisterende kunders ønsker til faciliteter ved 
stoppestederne (alle) 

R-, S- eller E-bus A-bus Gul bus
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5 Projekter   

Ballerup Kommune 

Cykelparkering ved Hold-an vej/Ballerup Boulevard/Agedrupvej Foto: Ballerup Kommune 

Generelt har Ballerup Kommune fokus på at opgradere cykelparkering ved større busstoppesteder og 

stationerne. Cykelparkering ved busstoppesteder er de seneste år blevet finansieret over kollektiv 

trafik driftsmidler, typisk når de har haft gang i andre ting. Pt. er det også anlæg af supercykelstierne, 

som giver anledning til at kigge på stoppestedsforholdene (fremskudt busperron mm.)  

Ballerup Kommune har ikke en egentlig politik eller strategi på området, men har fokus på det. I 

kommuneplanen står der dog, at man ønsker ” gang, cykling og kollektiv trafik skal være attraktive 

alternativer til bilen”. 

Ballerup Kommune har fået midler fra Region Hovedstadens cykelparkeringspulje til at lave en 

erfaringsopsamling vedr. cykelparkering og til at opgradere cykelparkeringen ved Hold-an vej/Ballerup 

Boulevard/Ågerupvej. 
3
 

 

 

                                                      
3
 Kilde: Tina Wexøe Ertbjerg, trafikplanlægger i Ballerup Kommune. Idekatalog: ”Bycirklen, Cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. 

Erfaringsopsamling” Bycirklens sekretariat 2014 



 enriching urban life 

SIDE  57  94 

 

Hold-an vej/Ballerup Boulevard/Ågerupvej 

Hold-an vej/Ballerup Boulevard/Ågerupvej er et centralt busknudepunkt i Ballerup med 9 buslinjer og 

800 daglige buspassagerer.
4
 

Før renoveringen var der opstillet 24 pladser, men faciliteterne var nedslidte og der var mange 

parkerede cykler uden for stativ. Ballerup Kommune fik tilskud fra Region Hovedstadens 

cykelparkeringspulje til at opgradere faciliteterne for at gøre det mere attraktivt at kombinere cykel og 

bus. 

Der blev etableret 48 nye pladser, hvoraf de 40 var overdækkede. Stativerne er lænestativer, som 

giver brugeren mulighed for at låse cyklens stel fast til stativet med egen lås. Inventaret er fra Byform 

og projektet kostede samlet godt 300.000 kr.  

Erfaringer og resultater 

Evalueringen af projektet viser, at der i vinterhalvåret er sket en stigning fra 21 til 30 fast parkerede 

cykler efter etablering af de nye faciliteter. 

Derudover viser tællingerne også, at der ikke længere er cykler parkeret uden for stativ ved 

Agedrupvej.
5
 

  

                                                      
4
 Ballerupbladet 24. feb. 2015 

5
 ”Slutrapport. Opgradering og udvidelse af cykelparkering ved busknudepunkt Hold-an vej/Ballerup Boulevard/Ågerupvej”. Ballerup Kommune 

2015 
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Ring 4 – O4-Nordbuen/Klausdalsbrovej 

Fotos: Bycirklen, Cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. Erfaringsopsamling” Bycirklens sekretariat 2014 

I 2012 anlagde Ballerup Kommune en overdækket cykelparkering på stoppestederne for buslinjerne 

400S og 165 på begge sider af O4 i krydset O4/-Nordbuen/Klausdalsbrovej. 

Før opgraderingen bestod cykelparkeringen af ca. 20 nedslidte og utidssvarende pladser.  

Efter opgraderingen er cykelparkeringen på de to lokaliteter udvidet til hhv. 20 pladser på vestsiden og 

10 pladser på østsiden. Da hovedparten af cyklisterne kommer fra Egebjergområdet (fra vest 

(Nordbuen)) flyttede kommunen 10 af de gamle cykelstativer rundt om hjørnet til Nordbuen. En 

dobbeltrettet cykelsti løber mod Egebjerg, hvilket gør det oplagt at cyklister i højere grad anvender den 

vestlige cykelparkering, uanset om de skal med bussen nordpå eller sydpå. 

De gamle stativer er udskiftet med trekantede lænestativer fra Byform. Taget på overdækningen er 

holdt i samme blå farve som de gængse buslæskærme for at skabe en gennemgående tråd i 

udtrykket. Overdækningerne er udstyret med hver 5 lænestativer med 50 cm. afstand. 

Anlægsomkostningerne til cykelparkeringen har været ca. 210.000 kr.  

Opgraderingen blev markedsført i en omdelt folder til de deltagende virksomheder i Ballerup 

Kommunes mobilitetsnetværk. 

 

Erfaringer 

Det er kommunens erfaringer, at placering af ny / udvidelse af eksisterende cykelparkering skal 

tænkes sammen med stiforholden for at blive brugt optimalt. Brugen af cykelparkeringen på østsiden 

af Ring 4 (ved Klausdalsbrovej) er begrænset, hvilket sandsynligvis er begrundet i en lidt 

uhensigtsmæssig placering ift. krydsningsmuligheder af O4. Optimalt burde den østlige cykelparkering 

ligge før krydset, men dette har pga. fredningsmæssige forhold ikke været muligt. 

Den korte afstand på 50 cm mellem bøjlerne betyder, at brugerne først begynder at presse cykel nr. 2 

ind mellem bøjlerne, når alle bøjlerne er optaget af én cykel. 4 bøjler pr. overdækning medfører en 

afstand på 60 cm mellem bøjlerne, hvilket vil gøre det nemmere at parkere. Dette reducerer dog 

antallet af pladser pr. overdækning fra 12 til 10. 
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Til gengæld bruges bøjlerne i stort omfang til at låse cyklerne fast, hvilket er en fordel i forhold til 

forhjulsstativer.
6
 

Skovvej/Egebjergvej 

Fotos: Bycirklen, Cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. Erfaringsopsamling” Bycirklens sekretariat 2014 

 

I 2012 etablerede Ballerup Kommune en overdækket cykelparkering ved stoppestedet for 500S på 

Skovvejen, umiddelbart nord for krydset Skovvejen/Egebjergvej. 

Før opgraderingen bestod cykelparkeringen af ca. 20 nedslidte og utidssvarende pladser.  

De gamle stativer blev udskiftet med trekantede lænestativer fra Byform og disse blev overdækkede. 

Taget på overdækningen er holdt i samme blå farve som de gængse buslæskærme for at skabe en 

gennemgående tråd i udtrykket. 

Cykelparkeringen blev ”vendt om”, så cykelstativerne er orienteret i retning mod cykelstien og den 

retning, cyklisterne kommer fra. Cyklerne er således parkeret med front mod vejen, modsat de fleste 

andre. Anlægsomkostningerne til cykelparkeringen har været ca. 130.000 kr. 

Erfaringer 

Det er kommunens erfaringer fra dette stoppested, at en tilstrækkelig bredde mellem lænestativerne er 

meget vigtig for en optimal brug af parkeringen. Mere pladskrævende cykler (eksempelvis cykler med 

barnestole) gør det vanskeligt at udnytte parkeringen helt.
7
 

 

  

                                                      
6
 Bycirklen, Cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. Erfaringsopsamling” Bycirklens sekretariat 2014 s. 7-8 

7
”Bycirklen. Cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. Erfaringsopsamling” Bycirklens sekretariat 2014 s. 8-9 
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Herlev Kommune 

Herlev Bygade 

Fotos: Bycirklen, Cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. Erfaringsopsamling” Bycirklens sekretariat 2014 

 

Herlev Kommune anlagde i 2012 en overdækket cykelparkering i krydset Herlev Bygade/Ringvejen. 

Før opgraderingen bestod cykelparkering af nogle slidte og utidssvarende vægstativer. 

Efter opgraderingen omfatter cykelparkeringen 32 overdækkede pladser ved Herlev Bymidte i tæt 

tilknytning til fodgængerfelterne over Herlev Bygade og Herlev Ringvej. Cykelparkeringen ligger ikke i 

direkte relation til et busstoppested; der er ca. 100 m til stoppestedet for 300S på Herlev Ringvej, og 

ca. 150 m til stoppestedet for 350S på Herlev Hovedgade. Cykelparkeringen er udstyret med 

cykelpumpe, infostander med realtidsoplysninger for bus og tog samt en bænk. 

Anlæg af cykelparkeringen har beløbet sig til ca. 230.000 kr. 

Erfaringer 

Projektet er ikke egentligt evalueret, men den fulde belægning på stoppestedet indikerer, at brugerne 

er tilfredse.  

Det er kommunens erfaringer fra dette stoppested, at cykelparkering ikke nødvendigvis skal anlægges 

i direkte relation til et busstoppested for at være attraktivt for buspassagerer. Placeringen her i tæt 

tilknytning til et centralt krydsningspunkt i Herlev benyttes af mange buspendlere, fordi 

cykelparkeringen ligger bedre ift. ”hjemkomst-busstoppestedet” end ”afgangs-busstoppestedet”. Det 

kan således være mere hensigtsmæssigt at placere cykelparkering tæt på et krydsningspunkt, fremfor 

ved stoppestedet. 

Den udvidede cykelparkering har ikke givet anledning til øgede drifts- og renholdelsesomkostninger. 

Faktisk tværtimod, da cyklerne – modsat tidligere – nu er koncentreret på ét sted.
8
 

  

                                                      
8
 ”Bycirklen. Cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. Erfaringsopsamling” Bycirklens sekretariat s. 9-10 
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Helsingør Kommune 

Superstoppesteder 

Fotos: Superstoppesteder i Helsingør Kommune. Trafik og Veje, december 2012. Simon Wrisberg, Helsingør Kommune og 

Simon Peter Spanggaard, Moe og Brødsgaard 

I Helsingør Kommune blev der i 2012 etableret fire ”superstoppesteder”. Formålet med 

superstoppestederne var at forbedre passagerernes oplevelse af service og faciliteter for derigennem 

at øge antallet af passagerer til bussen. Især var der fokus på at tiltrække nye passagerer, der 

kombinerer cykel og bus.  

Det samlede budget var 2 mio. kr. Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje har givet halvdelen af 

udgifterne i tilskud. 

Inden egentlig etablering af superstoppestederne blev der udarbejdet et idékatalog med fokus på 

forskellige former for udstyr.
9
 

De fire udvalgte stoppesteder er en del af kommunens A-busnet og ligger på: 

 Erhvervsskolen nord på Esrumvej i Helsingør 

 Erhvervsskolen syd på Esrumvej i Helsingør 

 Hestens Bakke Øst på Borgmester P. Christensens Vej i Helsingør (ved Vapnagård) 

 Tikøb Skole på Harreshøjvej i Tikøb 

Alle stoppestederne har et genkendeligt ensartet arkitektonisk udtryk. De er udstyret med følgende 

faciliteter: 

 Informationsstandere med realtidsinformation 

 Wifi 

 Regionale trafikkort med skiftemuligheder til bus og tog samt cykelkort over de anbefalede 

pendlerruter i kommunen 

                                                      
9
 Superstoppesteder i Helsingør Kommune. Idékatalog. Moe og Brødsgaard. 2011 
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 Rummelige læskærme med LED-lys ind- og udvendige plinte (Inventarum) 

 Cykeloverdækninger med LED-lys (Inventarum) 

 Drikkevandsfontæner (Water Sculpture) 

 Aktivitetsredskaber (Urban Design Berlin, Uno Koncept) 

 Taktile belægninger og belyste køreplaner 

 Cykelpumper, kompressor (Flexys) 

 Clear Channel står for drift og vedligehold mod opstilling af reklamevitriner
10

 

Fotos: Superstoppesteder i Helsingør Kommune. Trafik og Veje, december 2012. Simon Wrisberg, Helsingør Kommune og 

Simon Peter Spanggaard, Moe og Brødsgaard 

Evaluering og anbefalinger 

Helsingør Kommuner skønnede inden, at der ville ske en passagertilvækst på 2 % efter projektets 

gennemførelse. Eftertællinger 3 måneder efter ibrugtagning viser dog et fald i passagertallet på 3 af 

de 4 busstoppesteder. Etableringen af superstoppestederne faldt dog sammen med gennemførelse af 

store ændringer i busstrukturen i A-busnettet, hvorfor tællingerne nok mere er et udtryk for disse 

ændringer end etablering af de nye stoppesteder. Helsingør Kommune forventer at effekterne af 

etablering af superstoppestederne først kan ses på længere sigt. 

I forbindelse med en evaluering af A-busnettet som helhed er buskunderne blevet spurgt om deres 

tilfredshed med stoppestedsforholdene. Generelt er 77% af buskunderne tilfredse med 

stoppestedsforholdene i A-busnettet, men kigger man specifikt på kunderne ved superstoppestederne 

er tilfredsheden med disse på 87%.  

 

                                                      
10

 Superstoppesteder i Helsingør Kommune. Trafik og Veje, december 2012. Simon Wrisberg, Helsingør Kommune og Simon Peter Spanggaard, 

Moe og Brødsgaard 
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Helsingør Kommune anbefaler derudover: 

 Vælg standardudstyr – lettere at håndtere udbud. Driftsikre produkter. 

 Bestil udstyr i god tid, da der er lang leveringstid på produkterne 

 Vær særlig opmærksom ved indkøb af drikkevandsfontainer 

 Sørg for at stoppestederne etableres i tilknytning til kommunens cykelstinet, så de etablerede 

faciliteter også kan tjene andre end buskunderne. 

 Husk at tænke på vandalsikring og vedligehold efter etablering 

 Reklamer kan evt. finansiere drift og vedligehold 

 Hav fokus på trafiksikkerhed og oversigtsforhold ved design af løsningen
11

 

  

                                                      
11

 Superstoppesteder i Helsingør Kommune. Afrapportering af det afsluttede projekt. Trafikstyrelsen, september 2012 
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Furesø 

S-busholdepladsen ved krydset mellem Frederiksborgvej/Stavnsholtvej 

 

Furesø Kommune arbejder målrettet med at gøre det mere attraktivt for kommunens pendlere at 

kombinere cykel og kollektiv transport i stedet for at tage bilen. 

Kommunen gennemførte i 2014 et projekt støttet af Vejdirektoratets og Region Hovedstadens 

cykelpuljer, som bl.a. indeholdt etablering af cykelparkering ved S-busholdepladsen ved krydset 

mellem Frederiksborgvej/Stavnsholtvej som også er supercykelstien Farumrutens endepunkt. 

Inden projektet bestod den eksisterende cykelparkering af en række ældre forhjulsstativer uden 

overdækning, som var placeret bag en hæk, der spærrede den direkte adgang til busstoppestedet. 

Efter opgraderingen består cykelparkeringen af: 

 96 specialudviklede overdækkede lænestativer med indbygget låsemulighed samt 3 

ladcykelpladser 

 Service i form af siddepladser, cykelservice og vandpost under overdækningen 

 Plads med bede, beplantning og siddemuligheder  

 Højresvingsbane for cyklister, der kommer af Stavnsholtvej 

 Cyklisttæller, som viser antal cyklister pr. dag og år, temperaturen, klokken og næste 

afgangstider for S-toget (næste afgangstid for busserne vises på Movias stander ved 

busstoppet). 
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Der er brugt ca. 1. mio. kr. på cykeloverdækning, cykelstativer, plantekummer, planter, cykelservice, 

vandpost, rådgivere mm. Dertil kommer belægningsarbejde og fjernelse af eksisterende 

cykelparkering og beplantning.   

 

Markedsføring 

Furesø Kommune har gjort en del for at inddrage brugerne i en testfase, markedsføre den nye løsning 

gennem flyers, lokalpressen, hjemmeside og Facebook og givet mulighed for feedback via Facebook.  

Derudover er der lavet en video, som viser, hvordan man bruger stativet. Videoen ligger på YouTube 

og på kommunens facebookside, hvor den blev set af 22.000 den først uge. 

https://www.youtube.com/watch?v=9l-pUTMxbNY 

 

Resultater 

Projektet er evalueret gennem registreringer af antal cykler og af hvorvidt stativets låsesystem 

anvendes af brugerne samt gennem brugerinterviews. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9l-pUTMxbNY
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 Andelen af parkerede cykler er steget med 30% 

 Knap 60% af brugerne anvender den indbyggede låsemulighed i stativet 

 Der er stor tilfredshed med det nyudviklede stativ, og 64% synes, at det er blevet hurtigere og 

nemmere at parkere. Brugerne mener, at de sparer over 2 minutter 

 52% føler sig trygge ved at parkere 

 24% angiver, at løsningen gør, at de bruger cyklen oftere end før
12

 

Hvor stor en andel af de 30% flere parkerede cykler, der er nye brugere af bussen, siger evalueringen 

ikke noget om. 

  

                                                      
12

 Evalueringsrapport. CykelP i Furesø Kommune. Furesø Kommune 2015. 
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Roskilde 

Superstoppesteder 

Holbækvej før og efter. Foto: Movia 

Etablering af superstoppesteder i Roskilde var en del af projektet ”Roskilde – Danmarks bedste 

trafikby”, som var et partnerskab mellem Movia, Arriva og Roskilde Kommune. Projektet løb fra 2011 

til 2014 og blev støttet af Trafikstyrelsens Passagerpulje. 

Det overordnede formål med projektet var at tiltrække flere passagerer ved at profilere og opgradere 

den kollektive trafik i forbindelse med etablering af et nyt A-busnet i Roskilde.  Et af indsatsområderne 

var ”Den sammenhængende rejse”, hvor etablering af 5 superstoppesteder med gode muligheder for 

at kombinere cykel og bus var et af delprojekterne.  

De 5 stoppesteder er ifølge projektbeskrivelsen: 

 Kongemarksvej  

 Holbækvej ved Katedralskolen 

 Himmelev Sognevej ved Himmelevcentret 

 Møllehusvej ved Fakta i retning væk fra Roskilde  

 Holbækvej ved Gyldenkærnevej 

 

Der er ifølge afrapporteringen opstillet følgende udstyr ved de 5 stoppesteder: 

 Overdækket cykelparkering 

 Wire-lås 

 Luftpumpe 
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Superstoppesteder har kostet ca. 150.000 kr. pr. stk. inkl. moms for cykeloverdækning, cykelstativ og 

cykelpumpe. 

Stoppestederne er udvalgt pga. deres placering på steder i byen, hvor det blev vurderet at flest ville 

kombinere cykel og bus.
13

 

Evaluering  

I evalueringen af projektet har cykelstoppestederne ikke meget fokus. Der står følgende
14

: 

 

Jens Falk fra Roskilde Kommune supplerer med, at superstoppestederne kun bliver brugt i begrænset 

omfang. Og at forklaringen skal findes i de bindinger, der var lavet til placering: 

 Binding til A-busnet 

 Min. 2 km afstand til byen  

                                                      
13

 ”Roskilde – Danmarks bedste trafikby”. Afrapportering til Trafikstyrelsen, juni 2014 
14

 ”Evaluering af projektet "Roskilde - Danmarks bedste trafikby"” Movia og Epinion marts 2014 
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 Matrikulering omkring stoppested.. hvor var det muligt, uden at købe jord, eller anden fysisk 

begrænsning.  

Han mener, at kommunen i stedet skulle have scannet hele kommunen og prioriteret, hvor behovet 

var størst. Derudover skulle superstoppestederne ikke have været knyttet til A-busnettet i Roskilde by, 

men til S-busstop ude i kommunen.  

 

Oversigt over placering af superstoppesteder. Movia. 
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Øvrige projekter under Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje 

Projekter, der involverer cykelparkering og busser, men hvor resultaterne enten ikke tilgængelige i 

Trafikstyrelsens vidensbank, ikke er afsluttet endnu, eller hvor cykelparkering ikke fylder meget i 

evalueringen:  

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Puljer/BusPuljer/ShowCardDetail.aspx?id=73 

 

Næstved Kommune: Næstveds nye busstationer (2010-2012) 

Næstved kommune ønsker at etablere en ny type terminaler ved den regionale bustrafik med høj 

standard i relation til design, komfort, information og cykelparkering. Målet er at skaffe flere 

buspendlere, som i dag anvender bil ved hjælp af god kombination imellem bus og cykel 

 

Hørsholm Kommune: Opgradering af busstoppesteder i Hørsholm Kommune (2012)      

Opgradere de mest benyttede busstoppesteder i Hørsholm Kommune ved en række delelementer alt 

efter det enkelte stoppesteds opgraderingsbehov. Herunder etablering af lys, repos, øget 

tilgængelighed og elektronisk information, samt cykelparkering. Formålet er overordnet at tiltrække 

flere passagerer til den kollektive trafik samt fastholde de nuværende. 

 

Fynbus: Kombinationsrejser - med bus og cykel (2011-12) 

Der er stort behov for at fremme kombinationsrejser med bus og cykel. Projektet vil satse på en række 

nye tilbud: Cykler inde i og foran bussen, pladsreservation, cykelanhænger, sikker cykelparkering ved 

stoppestederne og markedsføring af kombinationsrejser. 

 

Aalborg Kommune: Cykelparkering ved kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby (2015-2016) 

Projektet omfatter udarbejdelsen af en cykelparkeringsstrategi inkl. en designmanual, der skal sikre 

høj kapacitet og kvalitet af cykelparkering fremadrettet. Herudover indgår ca. 400 nye 

parkeringspladser med forskelligt serviceniveau ved 4 lokaliteter i.f.m. kollektive knudepunkter i 

Aalborg Midtby. 

 

Vejle Kommune: Cykelparkering i Vejle Midtby (2015-2016) 

Udarbejdelse af en cykelparkeringsstrategi for Vejle Midtby samt etablering af cykelparkering i 4 

nedslagspunkter på aksen mellem Vejle Banegård og Vejle Campus. 

 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Puljer/BusPuljer/ShowCardDetail.aspx?id=73
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Viborg Kommune: Forbedret cykelparkering til Viborg Station og Busterminal (2015-2016) 

Formålet med det ansøgte projekt er at opgradere den eksisterende cykelparkering syd for broen. I 

dag er der ikke etableret faciliteter for cykelparkering, blot anlagt en mindre grusplads. Projektet 

forudsætter en ny bro, der er bredere end den eksisterende. Broen anlægges af Viborg Kommune 

som en del af en større omlægning af trafikken i området. Der etableres 40 cykelstativer i terræn med 

fast belægning på bastionen, et værn mod baneskrænten, belysning samt støttemur. Desuden 

reduceres beplantningen, så cykelparkeringen bliver mere tryg i mørketiden. 

 

Københavns Kommune: Cykelparkering ved større busstop (2016-2018) 

Projektets formål er at forbedre kapaciteten og opgradere cykelparkeringsfaciliteterne ved udvalgte 

busstoppesteder for at gøre det attraktivt for pendlere at kombinere cykel og bus. Der tages 

udgangspunkt i +Way ruten i København, og på baggrund af erfaringerne fra dette pilotprojekt udvikler 

kommunen et koncept, der implementeres andre steder i København. 
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6 Praksis i kommunerne 

Fredensborg Kommune 

 

Foto: Cykelpolitik. Fredensborg Kommune 

Tilbagemelding fra Karoline Grum-Schwensen, Fredensborg Kommune: 

 

Ruter: Ved hvilke typer af busruter (bybus, høj/lavfrekvent, regional- eller lokalbusser) har I 

prioriteret cykelparkering? 

Fredensborg Kommune er i gang med at opgradere serviceniveauet på vores busstoppesteder med 

udgangspunkt i Movias anvisninger for indretning. Dvs. de mest benyttede busstoppesteder først.  Det 

er typisk busstop på pendlerruter, ved kollektive trafikknudepunkter og stationer og vigtige rejsemål. 

 

Lokalisering: Prioriterer I særlige lokaliteter som fx bolig- eller erhvervsområder, stationer eller 

terminaler? 

Der indgår prioritering af særlige lokaliteter ved udpegningen af busstop, hvor cykelparkering skal 

prioriteres.  

Ved stationerne er det DSB, som typisk ejer og anlægger cykelparkering. 
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Udformning: Hvilken løsning/løsninger (stativtype, mulighed for fastlåsning af cyklen, 

overdækning, aflåselig, belysning) anvender I? 

Mest almindelig cykelparkering ved busstoppesteder, men der kan prioriteres overdækket 

cykelparkering på særlige steder. Vi er igangværende ved at afprøve cykelpullert, hvor man stiller 

cyklen opad og kan låse med egen kædelås. 

Belysning er typisk den almindelige vejbelysning, da vi normalt ikke fremfører strøm til 

busstoppestederne. Vi er opmærksomme på solcelleløsninger, men har ikke afprøvet løsninger. 

 

Erfaringer: Bliver løsningerne brugt, ved I af hvem og har etablering af cykelparkering betydet 

flere kunder i bussen, gladere kunder etc.? 

De nye cykelpullerter bliver kun anvendt i ringe grad, men det kan skyldes, at folk ikke helt kender 

systemet. 

 

Finansiering: Hvordan er cykelparkeringen finansieret? 

Kommunale midler. 

 

Har I en politik/retningslinjer på området? 

Fredensborg Kommune har besluttet en cykelpolitik, hvor et af punkterne er: Bedre cykelparkering og 

sammenhæng til kollektiv trafik. Vi er i gang med en cykelhandlingsplan, som mere konkret arbejder 

med indsatserne for at indfri cykelpolitikken, men den er ikke vedtaget endnu, så vi kender ikke 

prioriteringerne. 

I forbindelse med at opgradere serviceniveauet på vores busstoppesteder, har vi med udgangspunkt i 

Movias anvisninger for indretning udarbejdet retningslinjer for, hvilket inventar der skal være på 

busstoppestederne. Overdækket cykelparkering er et ønske fra det lokale Cyklistforbund, men har pt. 

ikke kunnet prioriteres økonomisk. 

 

Har du/I nogen anbefalinger, som I vil give videre? 

 Prøve at opnå et en designmæssig sammenhæng i valg af inventar.  

 Huske at busstoppestederne skal være indrettet tilgængeligt for handicappede, så 

cykelparkering er placeret hensigtsmæssigt for dem også. 

 Sammenhæng med stisystem for fodgængere og cyklende ved placering af busstoppesteder. 

Det kan specielt være problematisk ved separerede trafikformer, hvor cykel/gangstier er 

underført vejen og forbindes med stejle trapper fra stierne til vejen. 

 Fokus på belysningsmuligheder med solceller. Mange busstoppesteder er på landet, hvor der 

ikke er tilgang til strøm. 
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Odense Kommune 

Cykelparkering ved busstoppested Odense. Foto: Odense Kommune 

Tilbagemelding fra Troels Andersen, Odense Kommune: 

 

Ruter: Ved hvilke typer af busruter (bybus, høj/lavfrekvent, regional- eller lokalbusser) har I 

prioriteret cykelparkering? 

Primært ved de centrale stoppesteder med regionale buslinjer. 

 

Lokalisering: Prioriterer I særlige lokaliteter som fx bolig- eller erhvervsområder, stationer eller 

terminaler? 

Stationer og større knudepunkter prioriteres.  

Adamsgade 

Senest er cykelparkeringen ved stationen og busterminalen blevet opgraderet. Arealet, hvor det 

seneste cykelparkeringshus er anlagt havde før 140 pladser. Antallet af parkerede cykler var dog 

væsentligt højere og området var præget af kaos.  

Den nye løsning har 440 pladser. Cykelstativerne er Easy lift-stativer fra VEKSØ i to etager. Stativerne 

er med hydraulik som hjælper med løft – både op og ned for at gøre brug særlig let. I forbindelse med 

konstruktionen er der et overdækket areal, hvor trailere, ladcykler og andre mere pladskrævende 

cykler kan parkere uden for stativerne. 

Effekten af cykelparkeringshuset er som ventet, at antallet af cyklister omkring OBC er steget mere 

end forøgelsen i antallet af cykelparkeringspladser. 
15

 

 

                                                      
15

 ”Evaluering af p-hus på Adamsgade.” Odense Kommune 2015 s. 3. og 5 
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Ny cykelparkering ved busterminalen og stationen i Odense. Foto: Fra ”Evaluering af p-hus på Adamsgade.” Odense Kommune 

2015 

 

Udformning: Hvilken løsning/løsninger (stativtype, mulighed for fastlåsning af cyklen, 

overdækning, aflåselig, belysning) anvender I? 

Der anvendes typisk standardcykelparkering uden overdækning, da der er tale om dagparkering. 

 

Erfaringer: Bliver løsningerne brugt, ved I af hvem og har etablering af cykelparkering betydet 

flere kunder i bussen, gladere kunder etc.? 

De bliver brugt af busrejsende på vej til bussen – ikke fra bussen. Vi ved ikke, hvordan det påvirker 

kunderne. 

 

Finansiering: Hvordan er cykelparkeringen finansieret? 

Det betales af kommunens anlægsbudget. 

 

Har I en politik/retningslinjer på området? 

Det fremgår af ”Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020”, at ”Der skal skabes bedre 

sammenhæng ved omstigning imellem den individuelle trafik (biler, cykler og gang) og den kollektive 

trafik (bus, tog og taxa)”. Og i den forbindelse at ” Knudepunkterne bør indrettes som miniterminaler 
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med overdækkede læskure, gode informationsmuligheder og med såvel cykelstativer som by- og 

pendlercykler.”
16

  

 

Har du/I nogen anbefalinger, som I vil give videre? 

Der er behov for at afdække behov og effekter af mere cykelparkering.  

                                                      
16

 ”Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020”.Odense Kommune 2014 s. 19 
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Horsens Kommune 

Cykelparkering i to etager (Easy lift, VEKSØ) ved trafikterminalen i Horsens. Foto: Cykelparkeringsplan 2014. Horsens 

Kommune s. 12 

Tilbagemelding fra Niels Christian Mikkelsen, Horsens Kommune: 

 

Ruter: Ved hvilke typer af busruter (bybus, høj/lavfrekvent, regional- eller lokalbusser) har I 

prioriteret cykelparkering?  

Reelt har Horsens Kommune prioriteret alle disse ved at etablere gode cykelfaciliteter på 

Trafikterminalen i Horsens samt ved miniterminalen/storstoppestedet i/ved Vitus Berings Plads. Der er 

også mulighed for parkering af cykler ved Brædstrup rutebilstation, men uden at der er reserveret 

plads til cykelparkering og opstillet cykelstativer. 

 

Lokalisering: Prioriterer I særlige lokaliteter som fx bolig- eller erhvervsområder, stationer eller 

terminaler?  

Horsens Kommune har specielt prioriteret cykelparkeringen i forhold til Horsens Trafikterminal, hvor 

både tog og busser ”mødes”. Her er der etableret ca. 588 pladser for cykelparkering med mulighed for 

udvidelse med yderligere 50 cykelparkeringspladser. Ved Vitus Berings Plads (terminalområdet) er der 

etableret plads for 45 cykler.  

 



 enriching urban life 

SIDE  80  94 

Udformning: Hvilken løsning/løsninger (stativtype, mulighed for fastlåsning af cyklen, 

overdækning, aflåselig, belysning) anvender I?  

Horsens Kommune har udarbejdet Cykelparkeringsplan 2014.  

http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringspl

an_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da 

 

Erfaringer: Bliver løsningerne brugt, ved I af hvem og har etablering af cykelparkering betydet 

flere kunder i bussen, gladere kunder etc.?  

Ja løsningerne bliver brugt meget. En før-efter analyse på Trafikterminalen i Horsens viser stor 

tilfredshed i forhold til de forbedrede vilkår for cykelparkering. Se vedhæftede udsnit af 

før/efteranalysen fra Trafikterminalen i Horsens. 
17

 

                                                                                                                                                                                            

Finansiering: Hvordan er cykelparkeringen finansieret?  

Svar: Horsens Kommunes egenfinansiering og ved Cykelpuljemidler. 

 

Har I en politik/retningslinjer på området?  

Horsens Kommune har i 2014 udarbejdet en cykelparkeringsplan fra 2014 som er politisk vedtaget 

incl. parkeringsnorm. Se den på kommunen hjemmeside: 

http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringspl

an_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da 

                                                      
17

 ”Horsens Trafikterminal. Brugerundersøgelser før og efter fornyelse” Horsens Kommune, DSB og Midttrafik Januar 2014 s. 40 

http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringsplan_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da
http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringsplan_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da
http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringsplan_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da
http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringsplan_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da
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Har du/I nogen anbefalinger, som I vil give videre? 

Se Cykelparkeringsplan fra 2014 på kommunen hjemmeside: 

http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringspl

an_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da 

  

http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringsplan_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da
http://horsens.dk/~/media/Publikationer/TeknikOgMiljoe/PlanBygOgVej/VejOgTrafik/Cykelparkeringsplan_2014_endelig_1up_pdf.ashx?la=da
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Silkeborg Kommune 

Eksempler på busstoppesteder med cykelparkering i Funder og Stockholmsvej/Gøteborgvej i Silkeborg. Foto: Silkeborg 

Kommune 

Tilbagemelding fra Yvonne Hjort Sørensen, Silkeborg Kommune: 

 

Ruter: Ved hvilke typer af busruter (bybus, høj/lavfrekvent, regional- eller lokalbusser) har I 

prioriteret cykelparkering?  

Silkeborg Kommune har etableret nogle cykelstativer ved nogle af vores yderstoppesteder i 

bybussens rutenet for at gøre det nemmere for kunder til den kollektive trafik at cykle hen til et 

stoppested og køre videre med bussen ind til Silkeborg. 

 

Lokalisering: Prioriterer I særlige lokaliteter som fx bolig- eller erhvervsområder, stationer eller 

terminaler?  

Stativerne er sat op de steder, hvor vi kunne konstatere, at der ofte stod cykler bag ved læskærmen 

eller ved standeren. Vi har ikke nogen egentlige retningslinjer for opsætning af cykelstativer. Det har 

udelukkende været et skøn, hvor de skulle opsættes. 

Vi har også cykelstativer ved nogle udvalgte stoppesteder, hvor mange skolebørn benytter sig af 

bussen, men det er længe siden de er etableret. 

I forbindelse med ombygningen af Trafikterminalen blev der også etableret flere cykelstativer – både 

nogle, som er aflåste og overdækkede, samt nogle der er placeret i det fri. Der blev også etableret 

cykelparkering i to etager med Easy-lift-stativer fra VEKSØ. 

 

Udformning: Hvilken løsning/løsninger (stativtype, mulighed for fastlåsning af cyklen, 

overdækning, aflåselig, belysning) anvender I? 

De cykelstativer, vi har sat op ved stoppestederne er købt hos HSM Industri A/S. Der er plads til 3-4 

cykler ved hvert stativ. Jeg vil tro, at vi etablerede 15-18 cykelstativer i 2013/14. 
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Erfaringer: Bliver løsningerne brugt, ved I af hvem og har etablering af cykelparkering betydet 

flere kunder i bussen, gladere kunder etc.? 

Mere cykelparkering ved trafikterminalen har betydet flere parkerede cykler. 

 

Finansiering: Hvordan er cykelparkeringen finansieret? 

Kommunale midler. 
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Aarhus Kommune 

Cykelparkering ved busstop langs Ringvejen. Foto: Aarhus Kommune. Overdækket Aros cykelparkering ved endestationen i 

Risskov. Foto: Gottlieb Paludan Architects 

Tilbagemelding fra Pablo Celis, Aarhus Kommune: 

Ruter: Ved hvilke typer af busruter (bybus, høj/lavfrekvent, regional- eller lokalbusser) har I 

prioriteret cykelparkering? 

Primært ved de regionale busstop langs med Ringvejen 

 

Lokalisering: Prioriterer I særlige lokaliteter som fx bolig- eller erhvervsområder, stationer eller 

terminaler? 

Ja, vi prioriterer stationer og terminaler, men har også opsat stativer ved alm. busstoppesteder. 

Bl.a. har Aarhus Kommune fået midler fra Cykelpuljen til at fremme kombinationsrejser mellem 

kollektiv trafik og cykler ved at anlægge cykelparkering ved knudepunkter for den kollektive trafik. Der 

er i alt blevet etableret 188 lænestativer med supplerende wire til aflåsning af cyklen fordelt på 15 

lokaliteter. Alle stativer bliver benyttet i dag og på alle lokaliteter svarer antallet af stativer godt til 

efterspørgslen. Der er ikke registreret lokaliteter med for få stativer. 

Derudover er der etableret en højklasset overdækket cykelparkering ved endestationen for bybusser i 

Risskov. Her er der etableret 78 nye pladser. Behovet før etablering var 45 cykelpladser og anlægget 

bruges i dag dagligt af ca. 70 cykler. 

 

Udformning: Hvilken løsning/løsninger (stativtype, mulighed for fastlåsning af cyklen, 

overdækning, aflåselig, belysning) anvender I? 

Primært simple forhjulsholdere med overdækning eller lænestativer 
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Erfaringer: Bliver løsningerne brugt, ved I af hvem og har etablering af cykelparkering betydet 

flere kunder i bussen, gladere kunder etc.? 

Vi kan se, at de bliver brugt, og at der kommer ca. 25 procent flere cykler til, når vi etablerer 

cykelparkeringen 

 

Finansiering: Hvordan er cykelparkeringen finansieret? 

Kommunale midler plus støtte fra Trafikstyrelsen og Trafikministeriet 

 

Har I en politik/retningslinjer på området? 

Ja, flere kombinationsrejser i kommunen  
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Randers Kommune 

Aflåst cykelparkering ved busstationen i Randers. Fotos: VEKSØ A/S 

Tilbagemelding fra Birgit Berggrein, Randers Kommune: 

 

Ruter: Ved hvilke typer af busruter (bybus, høj/lavfrekvent, regional- eller lokalbusser) har I 

prioriteret cykelparkering? 

Randers Kommune har opsat cykelparkering på Århusvej flere steder. Der kører bybusser, høj- og 

lavfrekvente regionalbusser (herunder x-busser) på strækningen. Der er flere på vej i Assentoft, Langå 

og Spentrup ved busstoppesteder med regionalbusser og Langå Station. 

 

Lokalisering: Prioriterer I særlige lokaliteter som fx bolig- eller erhvervsområder, stationer eller 

terminaler? 

Vi har prioriteret i forhold til meget benyttede stoppesteder ved bolig- og erhvervsområder, men også 

Randers Busterminal og Randers Station. 

 

Udformning: Hvilken løsning/løsninger (stativtype, mulighed for fastlåsning af cyklen, 

overdækning, aflåselig, belysning) anvender I? 
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Ved busterminalen og Randers Station er der aflåst cykelparkering i cykelhuse med belysning og 

overdækkede. Der er mulighed for fastlåsning, men udelukkende med egen ekstra lås. Godt halvdelen 

af stativerne er uden overdækning. Alle stativer langs Århusvej er uden overdækning.  

Stativtypen er Veksøes NOD eller NOE de fleste steder. På DSB’s areal er jeg ikke bekendt med 

stativtypen.  

 

Erfaringer: Bliver løsningerne brugt, ved I af hvem og har etablering af cykelparkering betydet 

flere kunder i bussen, gladere kunder etc.? 

Stativerne bliver brugt til fulde. Kunder er glade for stativerne, og de medfører mere tilfredse kunder. 

 

Finansiering: Hvordan er cykelparkeringen finansieret? 

Randers Kommune har betalt på kommunens arealer, mens DSB har finansieret stativerne på deres 

arealer. 

 

Har I en politik/retningslinjer på området? 

Vi har en mobilitetsplan og –politik, hvor vi arbejder med superstop. Til et superstop hører bl.a. 

cykelparkering.
18

 

                                                      
18

 ”Mobilitetsplan 2015-2018”. Randers Kommune 2015 s. 24  
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Har du/I nogen anbefalinger, som I vil give videre? 

Vi registrerer, hvor folk parkerer cykler uden for stativer. I umiddelbar nærhed prøver vi at placere 

stativerne. Gerne på vej hen til stoppestedet, hvis der ikke er plads lige ved læskærmen. 
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Frederikshavn Kommune 

Cykelparkering ved X-busstoppested ved Nyholm strand før og efter. Foto: Frederikshavn Kommune 

Tilbagemelding fra Finn Rasmussen, Frederikshavn Kommune: 

Ruter: Ved hvilke typer af busruter (bybus, høj/lavfrekvent, regional- eller lokalbusser) har I 

prioriteret cykelparkering? 

Der er endnu ikke en politik for, hvor vi prioriterer cykelparkering. I øjeblikket er det ”hvor der viser sig 

et behov”, men vi arbejder med parkeringspolitik, hvor vi også tager hånd om cykelparkering ved 

busstoppesteder. I øjeblikket er det overvejende ved de regionale busforbindelser, at vi har etableret 

cykelparkering. 

Lokalisering: Prioriterer I særlige lokaliteter som fx bolig- eller erhvervsområder, stationer eller 

terminaler? 

Som del af omtalte parkeringspolitik er der også lagt op til en parkeringsnorm, der fastlægger hvor der 

skal etableres cykelparkering.  

 

Udformning: Hvilken løsning/løsninger (stativtype, mulighed for fastlåsning af cyklen, 

overdækning, aflåselig, belysning) anvender I? 

Forhjulsparkering 

 

Erfaringer: Bliver løsningerne brugt, ved I af hvem og har etablering af cykelparkering betydet 

flere kunder i bussen, gladere kunder etc.? 

Frederikshavnerne er ikke særlig fordringsfulde – heller ikke med cykelparkering. I forbindelse med 

etablering af en ny trafikterminal i Nordskov, undersøger vi i øjeblikket, hvad cyklisterne mener om de 

nuværende forhold på ”banegården”, men i øvrigt ved vi ikke ret meget om ”cyklister og 

cykelparkering”. 
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Finansiering: Hvordan er cykelparkeringen finansieret? 

Nordiske cykelbyer har medfinansieret nogle af de populære stativer ved X-bussens stoppested på 

hovedlandevejen til Ålborg i den sydlige ende af byen (Nyholm Strand) Ellers er det kommunale 

midler. 

  

Har I en politik/retningslinjer på området? 

Parkeringspolitikken er på vej. 

 

Har du/I nogle anbefalinger, som I vil give videre? 

Hvor der er fysisk plads, foretrækker jeg at opsætte bøjlestativer som cyklernes stel/hjul kan fastlåses 

til med egen kædelås. 
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7 Trafikselskaberne 

Midttrafik 

Tilbagemelding fra Anne Bach, Rådgivning og mobilitet: 

Fysiske faciliteter som stoppesteder og stationer en ’kan-opgave’ for trafikselskaberne og ikke en 

’skal-opgave’. Det er normalt kommunerne, som er ansvarlige for denne opgave, men de kan vælge at 

overdrage den til trafikselskabet, hvis de ønsker det.  

I Midttrafiks område mener jeg ikke, der er nogen kommuner, som har benyttet sig af denne mulighed. 

Derudover er der meget stor forskel på, hvor stort et fokus denne opgave har hos kommunerne, 

hvilket betyder, at venteforholdene er af meget varieret kvalitet i regionen. Vi samarbejder dog med 

kommunerne om det, når de ønsker det, ofte i forbindelse med større projekter vedr. kollektiv trafik, 

men det er som sagt kommunerne, som selv har ansvaret for de fysiske faciliteter. Vi kan blot 

anbefale, at der kommer fokus på det. 

Nu er mobilitet (heldigvis) blevet et hot emne hos både kommunerne og trafikselskaberne -  også i 

Midttrafik, så jeg kunne godt forestille mig, at der vil komme et øget fokus på samarbejdet om de 

fysiske faciliteter i tilknytning til kollektiv trafik (bl.a. ift. nogle af de spørgsmål du stiller nedenfor), og 

hvor de manualer, Midttrafik har udarbejdet inden for dette område, vil blive brugt mere aktivt. Det vil 

jeg da i hvert fald selv håbe. 

 

Ruter: Ved hvilke typer af busruter (bybus, høj/lavfrekvent, regional- eller lokalbusser) har I 

prioriteret cykelparkering? 

Cykelparkering er ikke prioriteret i forhold til typer af busruter. 

 

Lokalisering: Prioriterer I særlige lokaliteter som fx bolig- eller erhvervsområder, stationer eller 

terminaler? 

Nej 

 

Udformning: Hvilken løsning/løsninger (stativtype, mulighed for fastlåsning af cyklen, 

overdækning, aflåselig, belysning) anvender I? 

Det er ikke Midttrafik, men kommunerne som bestemmer dette. 

 

Erfaringer: Bliver løsningerne brugt, ved I af hvem og har etablering af cykelparkering betydet 

flere kunder i bussen, gladere kunder etc.? 

Det har vi ikke konkrete informationer om. 
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Finansiering: Hvordan er cykelparkeringen finansieret? 

Primært via kommunerne eller DSB. 

  

Har I en politik/retningslinjer på området? 

Midttrafik har udarbejdet to manualer til bestillerne vedr. stoppesteder og stationer, hvor 

cykelparkering bl.a. indgår. De kan findes her på nedenstående link. Manualerne skal ses som en 

guide til bestillerne omkring udformning af det gode stoppested eller den gode station. 

https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/stoppesteder-og-stationer.aspx  

  

Har du/I nogle anbefalinger, som I vil give videre? 

Fysiske faciliteter ved stoppesteder og stationer bør helt klart have et større fokus, men det lader til, at 

Movia (og NT) er meget langt fremme på dette område sammenlignet med de øvrige trafikselskaber. 

Jeg tror derfor nærmere, det er os, der har brug for nogle anbefalinger til at få sat fokus på dette i 

samarbejdet med kommunerne. 

  

https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/stoppesteder-og-stationer.aspx
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