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PM: Cykelgarage vid Jakobsbergs resecentrum

Cykelgarage vid Jakobsbergs resecentrum 
Järfälla kommun har som ambition att anlägga cykelgarage vid Jakobsbergs resecentrum. I detta 

dokument beskrivs förutsättningarna för och behoven av cykelgarage samt vad som är viktigt att 

tänka på vad gäller utformning och val av cykelgarage. Vidare görs en översiktlig behovsanalys av 

antalet cykelparkeringsplatser som behövs vid stationen.  

Dagens cykelparkering 

Jakobsbergs station är en av länets viktigaste kollektivtrafikknutpunkter med pendeltåg och buss-

terminal. Mätt i antalet resande är Jakobsberg en av landets största stationer med mer än 20 000 

påstigande resenärer per dygn.1 Det innebär att det är ett högt tryck på stationen i rusningstid och 

det finns ett stort behov av cykelparkeringar för att möjliggöra för smidiga byten mellan cykel och 

kollektivtrafik.  

År 2009 genomförde Trafikförvaltningen, dåvarande SL, en inventering av antalet cykelparkerings-

platser vid pendeltågsstationer i Stockholms län.2 Vid inventeringen hade Jakobsbergs station cirka 

750 cykelparkeringsplatser.  Sedan dess har Järfälla kommun anlagt ytterligare cykelparkeringar 

vid stationen som idag uppgår till cirka 1 000 parkeringsplatser. Cykelparkeringen är av varierande 

kvalitet. De nya cykelparkeringarna har en hög standard med ramlås och väderskydd. Tidigare plat-

ser har en lägre standard med framhjulslåsning. 

Två generationer cykelparkering vid Jakobsbergs station: Tidigare framhjulslåsning och senare ramlåsning med väderskydd.  

1 Trafikförvaltningen (2018) SL och länet 2017.  
2 SL (2009). Cykelparkera vid pendeltåget. En inventering av cykelparkeringsmöjligheter vid pendeltågsstationer. 

https://www.google.se/maps/@59.4241054,17.8336823,3a,48.7y,264.24h,79.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCZ5oHErWD7HBzq7dDp1qQA!2e0!7i13312!8i6656
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Framtida behov av cykelparkering 

Trafikförvaltningen har tagit fram en handbok för infartsparkering vid kollektivtrafiken, RIPARK. 

Handboken omfattar både bilparkering och cykelparkering och ger riktlinjer för hur infartsparke-

ringen ska utformas och lokaliseras vid kollektivtrafikhållplatsen. För kommuner som uppfyller 

riktlinjerna för cykelparkering i RIPARK finns möjlighet till medfinansiering med upp till 100 %.  

I RIPARK anges även en metod för att bedöma behovet av cykelparkeringsplatser vid olika kollek-

tivtrafikhållplatser. Parkeringstalen tar höjd för en kraftig ökning av antalet cyklister i länet och 

bygger på målsättningen i den regionala cykelplanen om en ökning från 5 till 20 procent år 2030.  

I RIPARK rekommenderas att antalet cykelparkeringsplatser ska dimensioneras för 30 till 40 plat-

ser per 100 påstigande kollektivtrafikresenärer per dygn. För Jakobsbergs station med drygt 

20 000 påstigande resenärer innebär det mellan 6000 och 8000 cykelparkeringsplatser.  

Val av plats för cykelgarage 

Järfälla kommun har som ambition att anlägga cykelgarage vid Jakobsbergs resecentrum. Platserna 

som kommunen har studerat för cykelgaragen ligger på öster respektive väster sida om pen-

deltågsstationen vid den norra respektive södra entrén till perrongen. Båda platserna ligger i direkt 

anslutning till viktiga cykelstråk i regionen, däribland det regionala cykelstråket ”Kungsängenstrå-

ket”. Båda platserna ligger även i direkt anslutning till entrén till pendeltågsstationen samt i nära 

anslutning till bussterminalen. Att döma av beläggningsgraden på befintliga cykelställ är det attrak-

tiva platser för parkering. Cykelparkeringsställen är ofta fullbelagda, vilket indikerar att det finns 

en stor efterfrågan på ytterligare parkeringsplatser.  

Förslag till lokalisering av cykelgarage öster och väster om Jakobsbergs resecentrum.  

https://kartor.eniro.se/?c=59.422921,17.834877&z=18&l=aerial
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Utformning av cykelgarage 

Det finns gott om handböcker och styrdokument att ta stöd av vad gäller utformningen av cykelga-

rage. Som exempel kan nämnas Cykelparkering vid resecentrum (Trafikverket), Gör plats för cykeln 

(Boverket) och Cykelparkeringsguide (Göteborgs kommun).  

Nedan följer några av de viktigaste rekommendationer från handböckerna. 

1. Avståndet till målpunkten

Den viktigaste rekommendationen i handböckerna gäller lokaliseringen av cykelparkeringen. Det 

är oerhört viktigt att cykelgaraget placeras i direkt anslutning till målpunkten. Helst inom 25 meter 

från målpunkten och gärna närmare än motsvarande bilparkering. Det är också viktigt att garaget 

placeras på rätt sida av målpunkten, det vill säga på samma sida som anslutande cykelstråk.  

Det är viktigt att cykelgaraget placeras i direkt anslutning till och på rätt sida av målpunkten.  

2. Tillräckligt med plats

Det är viktigt att ta höjd för tillräckligt med plats i cykelgaraget. Både för parkerade cyklar och för 

manövreringsyta. Nedan ges exempel på utformning av cykelgarage med vinkelrät respektive sned-

ställd placering av cykelställen. I båda fallen krävs cirka 30 kvm för 20 cykelparkeringsplatser. Med 

parkering i två våningar kan antalet parkeringsplatser fördubblas. Då krävs en takhöjd på minst 2,8 

meter.  

Det är viktigt att det finns tillräckligt med plats för både cykelparkering och manövreringsyta.  
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3. Tryggt och säkert

En ytterligare viktig aspekt är att det känns tryggt och säkert att parkera cykeln i garaget. Cykelga-

raget ska ljust och överblickbart med god insyn och utblick. Det ska vara möjligt att låsa fast cykeln 

med ramen. Eventuellt kan inpasseringssystemet vara kopplat till medlemskap eller till accesskort 

för kollektivtrafiken.  

  Det är viktigt att cykelgaraget är ljust och överblickbart med god insyn och utblick.  

4. Extra service för cyklister

För att ytterligare uppmuntra till ökad cykling kan cykelgaraget utrustas med extra service som 

luftpump, cykelverktyg, laddstolpar och möjlighet att rengöra cykeln. Som exempel kan nämnas 

Triangeln i Malmö som ligger i anslutning till en cykelbutik med cykelverkstad samt ett café. Verk-

samheterna innebär en extra service för cyklis-

terna samtidigt som det delfinansierar driften av 

cykelgaraget. Ett ytterligare exempel är cykelpar-

keringen vid Malmö Centralstation som erbjuder 

en cykelservicestation där cyklisterna kan göra 

rent sina cyklar. 

För att ytterligare uppmuntra till ökad cykling kan cykelgaraget utrustas med extra service.  

https://www.cyklos.se/produkt/link-cykelgarage/
https://www.cyklos.se/produkt/offentlig-servicestation-grand/



