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Viktigt inför installation av vertikala cykelparkeringar! 
 

 
DEN VERTIKALA CYKELPARKERINGEN, GRUNDINFO: 
• Monteras på väggen. Består (grovt sett) av monteringsplåtar som skruvas fast i väggen, ett hölje 

som är svängbart och skyddar cykeln samt en gasfjäderdriven lyftarm. Designen är användarvänlig 
och innebär att mycket litet fysisk kraft behövs för att parkera cykeln på ett yteffektivt sätt 
(vertikalt). 

• Konstruktionen innebär dock att det genereras ganska stora brytkrafter på monteringsplåtarna och 
skruvarna som håller fast dessa. 

• En vanlig cykel väger ca 20-25 kg, en elcykel kan väga 35 kg. 
• Detta innebär att det ställs stora krav på hur skruvarna fästs i väggen. 
• Tyvärr är därför inte alla väggar/väggmaterial lämpliga för direkt montering av vertikala 

cykelparkeringar. Exempelvis betong av dålig kvalitet, leca-block eller gipsskivor ger inte tillräckligt 
fäste! 

 
KOMMERSIELL PROBLEMATIK, NÄR VÄGGARNA INTE HÅLLER MÅTTET: 
• Ofta gör vi på Klaver Cykelparkering offerter på vertikala cykelparkeringar utan att vi har ingående 

kunskaper om kundens väggar/väggmaterial. Vi förutsätter då att väggarna är lämpliga för 
montering av vertikala cykelparkeringar. 

• I de fall då väggarna/väggmaterialet inte är lämpliga för direkt montering av vertikala 
cykelparkeringar, finns följande alternativ: 

o Komplettera med plywoodskivor som fästs i reglar eller i den bristfälliga väggen (fungerar 
ibland då man kan kombinera skruvar med limning). 

o Komplettera med horisontella träreglar som kan fästas i regelverk innanför väggens ytskikt 
alternativt fästa reglar vertikalt i tak/golv som man sedan kan fästa horisontella reglar i. 

o Komplettera med aluminiumprofilsystem (standardprodukt hos Klaver Cykelparkering AB) 
som består av horisontella aluminiumprofiler som monteras på vertikala stöttor som fästs i 
golv/mark. 

o Välja andra cykelparkeringar än vägghängda vertikala cykelparkeringar. 
• I samtliga dessa fall, måste en ny offert göras då den gamla offerten på vertikala cykelparkeringar 

inte längre är relevant. 
 
TEKNISK PROBLEMATIK, NÄR MAN BORRAR I VÄGGAR: 
• När vi får en beställning på vertikala cykelparkeringar, förutsätter vi att väggen ifråga går att borra i. 

Detta innebär exempelvis att: 
o Det inte finns elektriska installationer i väggen som vi riskerar att borra i. Detta kan vara 

livsfarligt för den som håller i borrmaskinen! 
o Det inte finns vattenrör som vi riskerar att borra hål i. 
o Att det inte finns några andra installationer i väggen som riskerar att förstöras vid borrning. 
o Att väggen är minst 100 mm tjock så att vi inte riskerar att borra hål på baksidan av väggen 

(vi borrar normalt ca 60 mm djupt) eller att vi riskerar att borra sönder något som sitter på 
väggens baksida. 

o Att väggen inte består av farliga material, såsom asbest. 
• Om kundens inte är beredd att ta ansvaret för att det går att borra i väggen ifråga, avstår vi från 

uppdraget då vår offert på vertikala cykelparkeringar inte inkluderar en analys av väggen samt 
fastighetens olika tekniska installationer för att vi ska känna oss säkra på att det går att borra i 
väggen. 
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Vertikala cykelparkeringar på aluminiumprofilställning 

 

            
Vertikala cykelparkeringar på plywoodskivor 

 

              
Vertikala cykelparkeringar på träreglar 


