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INNLEDNING OG BAKGRUNN

forslag til prosess:

-analyse av behov
-avklare ambisjon
-gjøre seg kjent med areal

-utvikle skisse for parkering,
-kontakt leverandører
-evt. søke om midler

installasjon av 
sykkelparkering!

Denne guiden skal være et hjelpemiddel 
for borettslag og sameier til å velge riktig 
sykkelparkeringsløsning av høyest mulig kvalitet 
og brukervennlighet. Guiden gir tips til hvordan 
borettslag/sameier kan kartlegge behov og 
begrensinger, hva slags type sykkelparkering 
som finnes på markedet og grunnleggende 
dimensjoner for sykler og sykkelparkering. 

Guiden inneholder også en henvisning til 
anbefalte produkter, basert på vår kjennskap og 
undersøkelse av markedet per dags dato. Etter 
hvert som nye produkter kommer på markedet vil 
guiden oppdateres. 

Løsningene anbefales på bakgrunn av ulike 
kvalitetskriterier, passer for mange ulike 
sykkeltyper, og gir god opplevelse for brukeren.

Målene og tegningene er også ment for å 
opplyse leverandører av parkeringsanlegg og 
entreprenører om minstekrav, for å sørge for at 
sykkelparkeringen tilfredsstiller anbefalte kvalitets- 
og funksjonskrav med tanke på brukervennlighet, 

ulike sykkeltyper, tilgjengelighet, sikkerhet og 
opplevd trygghet.

VIKTIGE PRIORITERINGER
• Sykkelparkeringen har enkel adkomst og  
 god kapasitet 

• Sykkelparkeringen er beskyttet fra   
 nedbør og tyveri, og oppleves som trygt 

• Sykkelparkeringen skaper    
 parkeringsmuligheter for ulike sykkeltyper  
 med en bevisst kombinasjon av stativvalg  
 og tilfredsstillende areal for manøvrering  
 inn og ut.

• Stativet gir stor kontaktflate mot sykkelens  
 ramme og hjul. Den parkerte sykkelen   
 står dermed stabilt, og faren for    
 at den velter eller kommer ut av posisjon  
 reduseres.

• Stativet gir låsemuligheter for både   
 ramme, forhjul og bakhjul.
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installasjon av 
sykkelparkering!

ANALYSE AV SITUASJON OG BEHOV

Før man velger løsning er det viktig å 
avdekke nåværende og fremtidige behov 
for sykkelparkering i ditt borettslag/sameie. 
Dette kan gjøres ved å gjennomføre en 
spørreundersøkelse, eller sette sammen en 
referansegruppe. Undersøkelsen bør være 
balansert, og representanter fra ulike standpunkt 
må delta.

VIKTIGE ASPEKTER Å KARTLEGGE:
• Hva har vi, hva mangler vi?
• Tilgjengelighet (svingradius, dørbredde)
• Tilpasses bygg eller uterom eller   
 tilpasning til det som eksisterer
• Kartlegge behovet
• Hvem er brukerne?
• Lastesykler, dyre/billige, barn osv.
• Fremtidig behov, -vil behovet endre seg?
• Bygge med mulighet for utvidelse

KAPASITET
Ved å følge norm for nybygg angående antall 
sykler, kan man få en indikasjon på antall 
plasser, men det er ikke sikkert at dette fungerer i 
ditt borettslag. Normen sier 3 sykler per 100 m2, 
og  sier at 10% av arealet bør dimensjoneres for 
lastesykler.

VURDER HELHETSBEHOVET
Er det behov for utstyrsbod, vognskjul eller 
lignende? Diskuter også hva dere ønsker av 
merverdi, det kan være behov for sykkelvask, 
luftpumpe eller mekke-område.

Elsparkesykkel

Sykler
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SYKKELPARKERING I UTEROM

VIKTIGE PRIORITERINGER I UTEROMMET:
• Nær inngang?
• Ta verdifull plass fra annet?
• Adkomst, er det trygt?
• Konfliktpunkter: -p-kjeller, -lekende barn,
 gående, avfall, brannbiloppstilling?
• Behov for å være låsbar?
• Overdekket?
• Behov for belysning?
• Avskjermet fra offentlig rom?

TENK PÅ UTFORMING!
• Lette konstruksjoner
• Utsikt
• Oppholdssoner
• Fastmonterte eller flyttbare stativer
• Se på helheten
• Vurdere arkitektonisk kvalitet, sikt,   
 skygge oppholdskvaliteter. 
• Treverk klatreplanter, farger. 

Hent inn profesjonell hjelp dersom det er aktuelt.

Foto: Lala Tøyen

Foto: Lala Tøyen

Foto: Lala Tøyen
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VIKTIGE BEHOV
God lokalisering som gjør det enkelt å få sykkelen 
inn og ut hver dag, og god sikkerhet er meget 
viktig. Sykkelparkering bør være under tak for vern 
mot snø og regn. Det er viktig at det er god nok 
plass til å manøvrere syklene smidig inn og ut, 
minimum 210 cm. 

MERVERDI
En servicestasjon med verktøy og luftpumpe 
muliggjør vedlikehold og enklere reparasjoner. 
I tillegg bør det være strømuttak i oppvarmet 
rom for el-sykler. En nyttig funksjon er også 
vaskestasjon for sykkel med vannslange og avløp. 

Belysning gjør det trygt og enkelt å finne 
parkeringen, låse og mekke på sykkelen også i 
mørket. Plassene rundt parkeringene berikes av 
nye kvaliteter fra belysning, tak, vegetasjonen og 
benker.

Husk at mange ser dette hver dag! 
Sykkelparkeringen bør inngå som en viktig 
miljøfaktor i utearealet. 

I en avgrenset gårdsrom kan en åpen overdekket 
sykkelparkering være tilfredstillende.

Forslag til overdekket parkering i gårdsrom

Ligger sykkelparkeringen ut mot offentlig areal, er låsbare 
løsninger som sykkelskur, sykkelbokser og sykkelhanger anbefalt.
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SYKKELPARKERING I KJELLER

Innendørs sykkelparkering kan være gunstig 
dersom man har gode adkomstforhold, enten 
det er en klassisk bodkjeller med adkomst via 
trapp eller bilparkering i kjeller. I bodkjeller er det 
ikke anbefalt å tilrettelegge for lastesykler pga 
trapp og begrenset manøvreringsrom i gang. Her 
kan en trappeskinne tilrettelegge for smidigere 
bevegelse for vanlige sykler opp og ned fra 
parkeringsarealet. Parkeringskjeller for bil, med 
adkomst direkte fra gata, eller via rampe er ideel 
for å tilrettelegge for sikker parkering for alle type 
sykler, inkludert lastesykler.

VIKTIGE PRIORITERINGER I KJELLER:
• Adkomst! Trapp eller rampe?
• Lastesykler skal ikke ned trapper!
• Trapp kan tilrettelegges med skinne for   
 vanlige sykler
• Automatiske dører/dør som åpnes med   
 knapp 
• Dørbredde minimum 1,2 m
• Svingradius og manøvrering i korridorer 
• Belysning og oppmerking

Foto: Petra Appelhof

Trappeskinne, Foto : Bikefixation
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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.

Det kreves minst tre bilplasser (2x5m) for å gjøre om bilparkering til sykkelparkering, fordi den ene plassen 
må brukes til adkomst til stativene. Her vises transformasjon av tre bilplasser til sykkelparkering med 6 
skråstilte a-stativer med en kapasitet på 12 vanlige sykler eller 6 tohjuls lastesykler og 6 vanlige sykler. 

etasjestativ med plass til 24 sykler

takhøyde lavere enn 2,75m

takhøyde 2,75m
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ULIKE PARKERINGSLØSNINGER

ETASJESTATIV
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. Det er viktig 
at stativet har hydraulisk løftemekanisme. Dette gjør det 
enkelt å få sykkelen opp og ned fra den øvre etasjen.

SYKKELBOKS
Kan være frittstående, og derfor passer når det ikke går 
an å feste til underlaget. Hver sykkel har egen inngang og 
boksene kan bestilles for ulike sykkeltyper.

SYKKELSKUR, ÅPEN ELLER LÅSBAR
Sykkelskur passer bra hvis man ønsker en overdekket 
sykkelparkering med maksimal plassutnyttelse. Mange 
sykkelskur er modulære og kan dimensjoneres ut fra 
tilgjengelig areal. De kan også være tilbygg og kobles på 
eksisterende bygg.  

SYKKELGARASJE
Det finnes ulike modeller for ulike sykkeltyper, men vanligis 
5-6 vanlige sykler eller 1-2 lastesykler. Det er et mangfold 
av låsesystemer, fra nøkkel til kode til kort og apper til 
smarttelefon. En sykkelgarasje bør festes til underlaget. 

LASTESYKKELSTATIV
Tilsvarende A-stativ, men lavere og lengre. Er nyttig ved at 
den i sin form tydelig er reservert for lastesykler. 

A-STATIV
A-stativet tilbyr flere låsepunkter, passer for både vanlige 
sykler av ulike slags (barnesykkel, ungdom- og voksensykkel 
og el-sykkel) og lastesykler, dersom parkeringsarealet er 
dimensjonert riktig.

Her er en oversikt over ulike sykkelparkeringsløsninger som passer for mange ulike sykkeltyper. 
Sykkelparkeringen skal være både sikker og funksjonell, og skal gi gode låsemuligheter for mange ulike 
sykkeltyper. Lastesykkelens lengde og bredde bør være dimensjonerende i utforming av parkeringsarealet 
dersom parkering skal passe alle typer sykler.



Løsning:
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Følgende tabell er en oversikt over minstekravet til areal for de ulike løsningene. I tillegg til arealet for selve 
parkeringen er det viktig å sørge for god tilgjengelighet via minimum 2,1 m bred adkomst.

A-stativ vinkelrett vanlig sykkel

A-stativ vinkelrett lastesykkel

A-stativ 450 vanlig sykkel

A-stativ 450 lastesykkel

Lastesykkelstativ

Etasjestativ
(minste stativ 8 plasser)

Sykkelboks for vanlig sykkel

Sykkelboks for lastesykkel

Sykkelgarasje for vanlige sykler

Sykkelgarasje for lastesykler

høyde (H)

-

-

-

-

-

2,75 m

1,35

1,45

1,35

1,35

dybde (D) bredde (B)

2,0 m

2,6 m

1,9 m

1,9 m

2,6 m

1,9 m

2,0 m

2,7 m

2,25 m

2,5-
2,7 m

1,0 m

1,0 m

1,5m

1,9 m

2,0 m

1,5 m

2,2 m

1,2 m

2,0 m

2,2 m

MINSTEKRAV TIL AREAL



A-STATIV

SYKKELBOKS

NEDTREKKBART STATIV

ANBEFALTE LØSNINGER
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A-Stativet er et universelt utformet stativ som gir god støtte og låsemuligheter for alle slags sykler. De kommer som 
nedstøpbare og overflatemonterte stativ.

En enkel boks som kommer i ulike varianter som passer vanlig sykkel opp til lastesykkel. Kan leveres i forskjellige farger og 
ulike låsesystem. Kan også leveres som modul med flere plasser i samme modul. Kan være frittstående eller festes i bakken.

Nedtrekkstativ passer godt hvis man vil makismere antall sykkelparkering innenfor et areal. Skinnene som trekkes ned er 
hydrauliske og vil hjelpe deg med å løfte sykkelen.

Antall plasser

Antall plasser

Antall plasser

2 per stativ

1 per boks

8 per modul (avhengig av modell)

Leverandører*

Leverandører*

Leverandører*

Euroskilt, 
Sykkelbyprodukter

Laud Produkter, Parkmiljø, 
Klaver Cykelparkering,  AJ Produkter

Euroskilt, Sykkelbyprodukter
Laud Produkter, Parkmiljø, 

Safebikely,
Klaver Cykelparkering

Euroskilt, 
Sykkelbyprodukter

Laud Produkter, Falco
Klaver Cykelparkering

Fordeler

Fordeler

Fordeler

-Passer alle sykkeltyper
-krever lite vedlikehold

-Passer alle sykkeltyper
-Gir trygg og tørr parkering

-Kort installasjonstid , enkle å flytte rundt

-Kan tilpasses et bestemt areal
-Svært plasseffektiv

Ulemper

Ulemper

Ulemper

-Må monteres i underlaget 

-Kan virke privatiserende i uterommet
-Krever låsesystem

-Mer plasskrevende enn sykkelgarasje 

-Bygges på stedet og krever noe 
lengre installering

Foto: Lala Tøyen, Sørligata Borettslag

Foto: Safebikely

Foto: falco-urban.pl

*I dette dokumentet har vi anbefalt utvalgte leverandører for ulike typer parkering. Vær oppmerksom på at dette er kun løsningene vi kjenner til, og at andre 
leverandører finnes og kan komme til. 



SYKKELGARASJE

SYKKELSKUR LÅSBAR

SYKKELSKUR ÅPEN
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En sykkelgarasje kommer i utgaver som passer både standard- og lastesykkel. Åpne- og lukkemekanikken bør være 
hydraulisk slik at den er enkel å bruke. Anlegget kan utstyres med ulike låssystem, som påvirker totalkostanden dersom 
systemet trenger strømoppkobling.

Et sykkelskur som kan låses passer bra der gårdsrommet ikke er tydelig avskjermet fra offentlig rom. Skurene kommer i 
mange forskjellige konfigurasjoner. Skuret kan utstyres med forskjellige låssystemer, og dette påvirker kostnaden.

En åpen overdekning passer godt i avskjermede gårdsrom, og gir syklene god beskyttelse mot nedbør. Tak kan komme i 
ulike størrelser, varianter og materialer, med og uten stativer, og man kan bygge selv.

Antall plasser

Antall plasser

Antall plasser

2 (lastesykkel), 6 (vanlig)

avhengig av ønsket kapasitet

avhengig av ønsket kapasitet

Leverandører*

Leverandører*

Leverandører*

Euroskilt, 
Sykkelbyprodukter

Laud Produkter, 
Klaver Cykelparkering 

Nola, Euroskilt, 
Sykkelbyprodukter

Cyclos, Laud Produkter, 
Blidsbergs Mekaniska, Falco

Euroskilt, Falco, 
Cyclos, Nola, Norfax,

 Blidsbergs Mekaniska, Sykkelbyprodukter
Klaver Cykelparkering , Laud Produkter

Fordeler

Fordeler

Fordeler

-Passer alle sykkeltyper
-beskyttelse mot vær og vind, samt tyveri

-lett å installere og flytte rundt

-Kan tilpasses alle sykkeltyper
-Gir trygg og tørr parkering

-Kort installasjonstid , enkle å flytte rundt

-Kan tilpasses et bestemt areal
-Krever ikke låsesystem

-Gir beskyttelse for vær og vind

Ulempe

Ulemper

Ulemper

-Deles med andre brukere

-Kan virke privatiserende i uterommet
-Krever låsesystem

-Bygges på stedet og krever noe lengre installering
-Sikkerheten avhenger av  stativtype

Foto: euroskilt.no/products/bikehangar-sykkel

Foto: nola.se/products/sirius-cykelhus

Foto:  lala tøyen

*I dette dokumentet har vi anbefalt utvalgte leverandører for ulike typer parkering. Vær oppmerksom på at dette er kun løsningene vi kjenner til, og at andre 
leverandører finnes og kan komme til. 



LISTE OVER LEVERANDØRER OG PRODUKTER
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A-SYKKELSTATIV:
sykkelbyprodukter.no/tf6.html

euroskilt.no/products/euroskilt-sykkelstativ

laudprodukter.no/produkt/sykkelparkering/sykkelstativ-sykkelparkering/sykkelstativ-linus-a

LASTESYKKELSTATIV:
sykkelbyprodukter.no/transportsykkelstativer.html

NEDTREKKBART ETASJESTATIV :
laudprodukter.no/produkt/utemoblering/sykkelstativ/sykkelstativ-2-hoyder-2parkup-sykkelruten

laudprodukter.no/produkt/sykkelparkering/sykkelstativ-2-hoyder-2parkup

no.falco-urban.com/products/cycle-parking/falcolevel-premium-two-tier-cycle-parking

no.falco-urban.com/products/cycle-parking/falcolevel-eco-two-tier-cycle-parking1

cyklos.se/no/produkt/optima

sykkelbyprodukter.no/vario.html

sykkelbyprodukter.no/vupp.html

norfax.no/sykkelparkering/sykkelparkering-i-to-hoyder

klavercykelparkering.se/produkter

SYKKELBOKSER OG GARASJER:
laudprodukter.no/produktkategori/sykkelparkering/sykkelboks

sykkelbyprodukter.no/biky-xl.html

euroskilt.no/products/bikehangar-sykkelgarasje

safebikely.com

norfax.no/sykkelparkering/sykkelboks

SYKKELSKUR, ÅPEN OG LÅSBAR:
nola.se/products/sirius-cykelhus

nola.se/products/vag-cykeltak

blidsbergs.se/produkt/cykeltak-basta

cyklos.se/no/produkt/leskur-keep

sykkelbyprodukter.no/laringsbare-overdekninger.html

no.falco-urban.com/products/shelters-canopies-cabins/cycle-shelters-and-bicycle-storage

laudprodukter.no/produktkategori/sykkelparkering/sykkelparkeringshus

SYKKELPUMPER / SERVICESTASJONER:
cyklos.se/no/produkt/offentlig-servicestasjon-care4bikes

sandvikplay.no/produkt/9331/sykkel-servicestasjon

laudprodukter.no/produkt/sykkelparkering/servicestasjoner/sykkel-servicestasjon

 
*I dette dokumentet har vi anbefalt utvalgte leverandører for ulike typer parkering. Vær oppmerksom på at dette er kun løsningene vi kjenner til, og at andre 
leverandører finnes og kan komme til. 


