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Standard sykkel
Plassbehovet for enkel navigering og låsing av vanlige 
sykler kan bli sterkt påvirket av ekstrautstyr på sykkelen 
som kurv, barnesete og liknende.

To parkerte sykler
Når to sykler parkeres og låses til et felles stativ vil 
de ofte stå noe forskjøvet i forhold til hverandre. Dette 
skjer fordi syklistene ønsker å unngå at syklenes styre 
og pedaler krasjer med hverandre. Dette gir en total-
lengde på ca. 2000 mm for to parkerte sykler.
Totalbredden på to sykler parkert inntil ett felles stativ 
kan beregnes til ca. 750 mm.

Tohjuls lastesykkel
Mange tohjuls lastesykler har en støtte som er 
utformet slik at sykkelen må trekkes inntil 30 cm 
bakover for at støtten skal foldes ut. Når støtten er 
foldet ut er det fysisk krevende å flytte lastesykkelen 
framover igjen. Anbefalt dybde på parkeringsarealet 
er dermed 2900 mm for vinkelrett parkering og 2100 
for skråstilt. 

Trehjuls lastesykkel
De fleste trehjuls lastesykler har en bredde på 
nærmere 900 mm. For at syklister med slike sykler 
skal kunne benytte sykkelparkeringen er det 
nødvendig med en senter til senter-avstand mellom 
stativene på minimum 1000 mm.

Sykkelvogn
Det er viktig at sykkelparkeringen også tar hensyn til 
sykler med tilhengere og vogner. Sykkelvogn kommer 
i ulike størrelser. 

For å lykkes med sykkelparkering må man kjenne til dimensjonene på ulike typer sykler og hvordan de 
plasseres for at arealet skal utnyttes optimalt. Anbefalt stativtype tilfredsstiller alle viktige krav til funksjonalitet 
og drift.

GRUNNLEGGENDE DIMENSJONER
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MANØVRERING

Svingradius trohjuls kassesykkel 2,6 m

Står til venstre, dreie til venstre

Står til venstre, dreie til høyre

Står til venstre, dreie til høyre

Står til venstre, dreie til venstre

Svingradius standard sykkel

Når man planlegger et parkeringsanlegg for sykkel er det viktig å kjenne til svingradius for manøvrering av 
sykkel. Dette er førende for valg av parkeringsanlegg og om et areal er tilgjengelig for parkering av ulike 
sykkeltyper eller ei. 
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180 grader snu tohjuls kassesykkel
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Adkomst parkering med lastesykkel

P-areal

P-areal

Adkomst parkering med standard sykkel
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A-STATIV

Solide og gode stativ som passer til  sykler av ulike 
størrelser og utforming. Stativet gir god støtte og 
flere låsepunkter som muliggjør å sikre begge hjul 
og ramme. Plassen mellom to stativ er fleksibel og 

kan enten benyttes av to vanlige, en vanlig og en 
to hjuls lastesykkel eller en tre hjuls lastesykkel.
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Et meget effektivt stativ som brukes der behovet 
for parkering er stort, men tilgjengelig areal 
er begrenset. Stativet er stort og passer derfor 
best under tak eller innendørs. Når man 
velger etasjestativ er det viktig å velge et med 

nedtrekkbart stativ, helst med hydraulisk fjær slik at 
parkering blir så enkel og smidig som mulig. Vær 
oppmerksom på at etasjestativ ikke passer for fat 
bikes. Kan kombineres med lastesykkelstativ for å 
ha et variert tilbud.

ETASJESTATIV

Minimumskrav til etasjestativ 

Kombinasjon etasjestativ og skråstilt lastesykkelstativ
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2,10m

4,50m

2,10m

4,27m

0,70m

0,90m

1,00m

1,60m

1,30m 2,90m

1,10m

0,38m

2,50m

0,80m

Ved takhøyde minimum 2,75 er det mulig å plassere flere etasjestativ på 1 bilplass med plass til 24 sykler. 
Her i kombinasjon med lastesykkelstativ for å tilrettelegge for lastesykler.

Parkeringslayout med A-stativer, lavere takhøyde enn 2,75.

etasjestativ med plass til 24 sykler


