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Hvorfor har Roskilde en 
cykelparkeringsstrategi?

FEM GODE GRUNDE TIL AT FOKUSERE PÅ 
CYKELPARKERING

Flere på cykel gavner bymiljø, klima og sundhed

Roskilde ønsker mere cykling i kommunen. Det er 
godt for klima & bymiljø, sundheden og det mindsker 
antallet af biler, trængsel og utryghed for cyklisterne. 

Alle cykelture ender med et behov for cykelpar-
kering, og der skal være nok cykelparkering

Heldigvis er god cykelparkering simpel at anlægge. 
Det kræver blot, at der er plads, og at placeringen er 
rigtig. God cykelparkering tilbyder et varieret udbud 
af pladser til forskellige slags cykler og parkeringsfor-
mål - kort eller lang tid. 
Cykelparkering er et klart signal om, hvor parkering er 
ønsket, og hjælper cyklisten så man ikke behøver lede 
efter en egnet plads. 

God cykelparkering giver mere tilfredse cyklister, 
og tilfredse cyklister cykler oftere

Forventningen til at kunne parkere cyklen på en god 
og tryg måde påvirker valget af cyklen som transport-
middel. Der er mange slags formål med cykelparke-
ring. Turens formål afgør om cykelparkeringen skal 
være tæt på - fx hvis man skal handle hos bageren 

- eller godt kan være længere fra målet - fx hvis man 
planlægger et længere museumsbesøg. 
Roskildes cykelparkeringsstrategi har fokus på 10 
forskellige turformål.

Placering af cykelparkering kan regulere færds-
len til fordel for byens rum, tilgængeligheden og 
handelslivet. 

Cyklister bidrager til bylivet. Placeringen af cykelpar-
kering kan udnyttes strategisk til at holde orden og 
understøtte handelslivet, der kan få gavn af flows af 
fodgængere og cyklister. Placeringen af cykelparke-
ring kan også forebygge, at cykler ikke parkeres for 
tæt på ledelinjer for tilgængelighed. 

En god cykelparkering værner om borgernes cyk-
ler og viser at kommunen værdsætter det grønne 
og sunde transportvalg. 

Det er rart at cyklen ikke vælter. Godt designet cykel-
parkering, som passer til de forskellige typer af cykler 
og dækmål sikrer at cyklerne står stabilt. Cyklisten 
undgår at få skrammet sin cykel, eller at cyklen bliver 
viklet ind i andre væltede cykler. 

Cykelmarkedet udvikler sig hastigt. Der kommer flere forskellige og ofte kostbare typer 2- 
og 3-hjulede ladcykler på markedet, og hverdagscykler med elmotor bliver stadigt bedre, 
med større rækkevidde. De mange nye og kostbare typer af el- og ladcykler udfordrer 
planlægningen af den gode cykelparkering. Befolkningsprognosen for Roskilde Kommune 
viser, at der de seneste 10 år har været en vækst i befolkningstallet, og at væksten vil fort-
sætte de kommende år. Det stigende befolkningstal betyder også, at der bliver behov for 
flere parkeringspladser. 
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Hvad er Pedalzonen?

Roskilde Kommune har en planlæg-
ningszone - kaldet “pedalzonen”, som er 
et område, hvor cyklingen og cyklister 
skal prioriteres. 
Pedalzonen er et cirkulært område med 
en radius på 4 km omkring bymidten. I 
dette område findes en række større og 
mindre bysamfund med en overskuelig 
cykelafstand til bymidten. Cykelturen 
fra periferien til bymidten tager om-
kring 20 minutter. 

Jyllinge

Stationsnært 
område

Viby

Roskilde

Pedalzone

Kommunegrænse
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Cyklistplan

ROSKILDE KOMMUNES VISION FOR MOBILITET
Roskilde Kommune vil være kendt for en fleksibel og grøn mobilitet, der 
skaber de bedste rammer for det gode og sunde hverdagsliv, en effektiv 
pendling, en stærk detailhandel, virksomhedernes konkurrencekraft og for 
et alsidigt kultur- og byliv i hele kommunen. 

2020-cykelparkeringsstrategien skal understøtte 
målene i Cyklistplan 2017
Roskilde Kommune undersøger hvert andet år cyk-
listernes tilfredshed med cykelforholdene, blandt 
andet med antallet af cykel p pladser.  Knapt hver 5. 
er enten utilfreds, eller meget utilfreds med antallet af 
cykel p-pladser. Bedre og flere cykelparkeringspladser 
kan være med til at forbedre den samlede tilfredshed.  

Antallet af cykelparkeringspladser 
har betydning for den generelle 
tilfredshed med at være cyklist i Ros-
kilde. 80 % er tilfredse i 2018. Flere 
cykelparkeringspladser kan bidrage 
til at øge tilfredsheden.

Mål 3 og Mål 5 i Cyklistplan 2017
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De kollektive trafikknudepunkter er vigtige for den daglige pendling for et meget stort antal bor-
gere i Roskilde Kommune. Fx har Roskilde St. omkring 2500 cykelparkeringspladser, som på hver-
dage har en høj belægningsgrad. Tilfredshedsundersøgelsen viser, at kun hver anden er tilfreds 
med kombinationsmuligheden. Der er derfor et stort forbedringspotentiale, som cykelparkerings-
strategien kan være med til at udfylde.

Ny cykelparkering i Algade med god og effektiv 
plads, nær butikker.

Cykelparkering ved stoppested 
på Abus-nettet.

De kollektive trafikknudepunkter er vigtige for den daglige pendling for et meget stort antal bor-
gere i Roskilde Kommune. Fx har Roskilde St. omkring 2500 cykelparkeringspladser, som på hver-
dage har en høj belægningsgrad. Tilfredshedsundersøgelsen viser, at kun hver anden er tilfreds 
med kombinationsmuligheden. Der er derfor et stort forbedringspotentiale, som cykelparkerings-
strategien kan være med til at udfylde.
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• Borgere, besøgende og turister kan finde en god 
cykelparkeringsplads alle offentlige steder i Pedal-
zonen, fx ved biblioteker, idrætsanlæg, større by-
rum og trafikknudepunkter.

• Ingen borgere må være utilfredse med cykelpar-
keringsforholdene.

• El- og ladcyklister føler sig trygge ved kommunens 
særlige pladser til pladskrævende og kostbare 
cykler.

• Der skal være cykelparkeringsnormer for alle typer 
af cykler, og for overdækkede parkeringsforhold.

• Der skal være god formidling af cykelparkerings-
tilbuddene på de vigtige trafikpunkter og mål i 
pedalzonen

Mål for 
cykel-

parkering

Mål for cykelparkering
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Overdækket cykelparkering ved nybyggeri i Mu-
sicon.  Lokalplanen for området har en særskilt 
cykel og bil p-norm, som sikrer at cykling er det 
naturlige transportvalg. Lokalplanen angiver at der 
skal etableres 2,5 cykel p-plads pr. 100 etagemeter 
bolig, mens der skal etableres 1 bil p-plads pr. 100 
etagemeter bolig. Yderligere skal al cykelparkering 
etableres i ummidelbar nærhed til indgange, mens 
kun ca. 20 % af bilparkeringen må placeres i direkte 
tilknytning til byggeriet. de resterende 80% af bil-
parkeringen skal placeres i decentrale p-huse o.l.

Overdækket cykelparkering og 
luftpumpe ved stoppested på Abus-
nettet.
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Fokusområder

10 fokusområder for cykelparkering

1. Detailhandel, udvalgs- og dagligvarebutikker.

2. Cafeer & restaurationer

3. Kollektive trafikknudepunkter

4. Kultur- og fritidstilbud. 

5. Kommunal service

6. Uddannelsesinstitutioner.

7. Byrum og eventlokaliteter 

8. Boliger

9. Erhvervsvirksomheder

10. Park & bike

Cykelparkeringsstrategien har 10 fokusområder, som stiller forskellige krav til design og 
udførelse. I dette afsnit findes en designmanual, som kan være udgangspunkt for ud-
formningen af hvert enkelt parkeringsanlæg. 
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Vejledning til den gode cykelparkering
• Vælg den rette placering, som er passende nært 

det ønskede mål. 
• Cykelparkeringen skal være let at bruge og let at 

komme til. 
• Synlig og overskuelig.
• Cykelparkering skal passe til de typer af cykler, 

som benytter den.
• Der skal være trygt og sikkert. 
• Kapaciteten skal være tilstrækkelig.
• Driften er også vigtig, både standen af stativer, 

men også selve pladsen omkring, renhold og sne-
rydning.

God ladcykelparkering kan mindske bilejerskabet 
i bymidten. 
I den tætte bymidte med begrænsede arealer til 
parkering både på privat grund og på vejareal kan der 
søges plads til ladcykler: 
• ved ubenyttede fortovshjørner.
• ved udbygning af fortovshjørner på ensrettede 

gader.
• ved omdannelse af bil p-plads til ladcykelpladser.
• ved brug af spærreflade, hvor dette vurderes 

trafiksikkert .

Roskilde
bymidte

Roskilde 
Kommune

Sammenhæng mellem befolkningstæthed og 
behov for cykelparkering

Desto tættere bymidten, jo større er behovet for 
cykel p-pladser. Både i kvantitet, men også i variation 
af cykelparkeringstilbud. I Roskilde bymidte er nor-
merne for cykelparkering derfor højere end i resten 
af kommunen. Roskilde bymidte defineres som det 
stationsnæreområde (1000 m radius fra Roskilde st.). 
I tillæg er der udarbejdet en cykel p-norm for alle ti 
fokusområder.
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Placeringen af cykelparkeringen
Placeringen af cykelparkeringen er vigtig. Den bedste 
løsning er, at cykelparkeringen er placeret umid-
delbart før man når frem til turens mål. Placering af 
cykelparkeringen bag turens mål fungerer som regel 
dårligt, og ender med at cykler alligevel placeres 
spredt og tilfældigt foran målet.

•  Placer generelt cykelparkeringen så tæt ved må-
let som muligt.

•  Sørg for at parkeringen placeres så man umid-
delbart kan fortsætte i samme retning mod målet, 
når cyklen er parkeret.

• Hvis der er flere adgangsveje bør parkeringen op-
deles, så den betjener de primære adgangs- veje.

Cyklister vil gerne parkere så tæt på turens mål, som 
muligt. Jo kortere tid man parkerer, jo tættere vil man 
på målet.
Hvis der er tale om korttidsparkering til indkøb er på 
5 - 10 m acceptabel afstand. I butiksgader bør det 
principielt al- tid være muligt at parkere cyklen umid-
delbart uden for butikken. Mere trafikerede gader el-
ler smalle gågade kan gøre det nødvendigt at placere 
parkeringen i sidegaderne. Løsninger med enkelte 
stativer nær målet kan anvendes til de helt korte 
parkeringer, så man også undgår cykler placeret op ad 
udstillingsvinduer.

Placering af dagparkering
Placering af cykelparkering dagparkering - mellem et 
par timer og op til tolv 12 timer.

Tallene i de røde cirkler henviser til fokusområderne og hvordan de overordnet fordeler sig i forhold til accepta-
bel gangafstand mellem cykelparkering, destination og varighed på parkering, og deraf behov for service. Fx vil 
cykelparkering ved detailhandel have en gennemsnitlig varighed på ca. 10 min, hvilket medfører at de cyklende 
ikke er villige til at gå særlig langt. 
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P-norm
centrum

P-norm
øvrig

kommune

P-norm
Ladcykler

Behov for 
overdæk-

ning

Behov for 
opladning

Krav til sik-
ring mod 

tyveri

Fokusområde

Detailhandel, udvalgs- og dagligvarebutikker 2,5 pr. 100 m2 1 pr. 100 m2 1 pr. pr. 250 m2 lav lav lav

Cafeer & restaurationer 10 pladser 5 pladser  1 pr. pr. 100 m2 middel lav lav

Kollektive trafikknudepunkter 10 pladser 5 pladser 1 pr. 10 cykel p høj høj høj

Kultur- og fritidstilbud. 20 pladser 10 pladser 1 pr. 10 cykel p middel lav lav

Kommunal service 15 pladser 5 pladser 1 pr. 10 cykel p middel lav lav

Uddannelsesinstitutioner 50 pladser 25 pladser 1 pr. 10 cykel p høj middel middel

Byrum og eventlokaliteter 50 pladser 10 pladser 1 pr. 10 cykel p lav lav middel

Etage boliger 4 pr. bolig 2 pr. bolig 1 pr. 20 cykel p høj høj høj

Erhvervsvirksomheder 2 pr. 100 m2 1 pr.100 m2 1 pr. 10 cykel p middel høj middel

Park & bike 20 pladser høj middel høj

Vejledende designmanual

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Dagparkering er parkering ved f.eks. arbejdspladser, 
stationer og skoler og har ofte en varighed mellem to 
og tolv timer. Idealet er fortsat at indrette parkeringen 
så tæt ved målet som muligt, men gangafstande på 
30-50 m vil ofte være acceptabelt. God tyverisikring 
og overdækning er med til at øge accepten af læn-
gere gangafstand.

Placering ved døgn- og natparkering
Døgnparkering og natparkering kan kombineres med 
forskellige servicefunktioner som aflåselige rum, over-
vågning, opladning af elcykler og luftpump. Så kan 
gangafstande omkring 100 m være acceptable. God 
synlighed og tryghed i nattetimer styrker den mere 
decentrale cykelparkering.
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Udvikling af Cykelparkering 
i Roskilde Kommune

Formål Ønsket igangsættelse Tidshorisont

Indsatser frem til 2020

Højklassede superstoppesteder med 
cykelparkering på A-busnettet 2012-13

Omlægning af cykelparkering i hele by-
midten med  230 nye pladser (75 % flere 
pladser end før)

2017-18

Udvidelse på 20 % af cykelparkering ved 
4 DSB stationer i Roskilde Kommune, 
med i alt 320 nye pladser, med tilføjelse af 
særpladser til el- og ladcykler. 

2019-20

Roskilde Kommune har i samarbejde med blandt andre DSB og Movia, og med støtte 
fra statslige puljer, etableret et stort antal cykelparkeringspladser i de seneste år. 

Højklasset A-bus stoppested på Holbækvej, ved Katedralskolen,  med overdækket cykelparkering, cykelpumpe og 
mulighed for fastlåsning
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Formål Ønsket igangsættelse Tidshorisont

Kommende indsatser

Ansøgning til cykelpuljen 2020 Større kapacitet og sik-
kerhed 2020 - 22

Cykel parkeringsnormer
Cykelparkering i kom-

munal planlægning med 
henblik på at indtænke 

2020

Etape 2 af udvidelse af cykelparkering i 
bymidten med 10 fokusområder

Større kapacitet til cykler 
og særlige pladser til el- og 

ladcykler ved etageejen-
domme, butikker, kultur, 

fritidsmål, mv.

2021

Ny parkering på Roskilde St. har givet en bedre organise-
ring af cykelparkeringen og udnyttelse af pladsen. Om-
lægning af pladsen, fra den tidligere serie af cykelbåse,  
forøgede kapaciteten med 25 %. Lange og relativt smalle 
adgangsveje giver disciplinerede brugerne, der ikke at 
blokere ved at parkere cyklen midt i adgangsvejen. Og når 
det sker hjælper andre brugere med at flytte cykler ind i 
stativerne. Roskilde Station
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Anbefalinger 
til videre proces

Anbefalede indsatser

Cykelbutler-ordning

Cykelparkeringsstrategi med differentieret p-normer for cykel

Ladcykelundersøgelse

Wayfinding / skiltning / info  til cykelparkering  

Nugding til korrekt parkeringsadfærd

Analyse /evidensindsamling / evaluering af  nye cykelparkeringsløsninger

Løsning for midlertidig / udvidet parkering ved events

Integrering af cykelparkering i byrumsinventar

”Roskilde er bare en 
rigtig god cykelby”
(Brugerstatements: Fra evalueringen af 
ny cykelparkering i gågaden i Roskilde)  
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By, Kultur og Miljø
Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1

4000 Roskilde

www.roskilde.dk


