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Guide till cykelrumsplanering 

laver Cykelparkering AB är specialiserat på att leverera innovativa och användarvänliga 
cykelparkeringslösningar. Här är en guide som ni kan använda som hjälpmedel för att planera 

cykelparkeringsytor. Syftet är att vi på Klaver Cykelparkering vill underlätta för våra kunder och vägleda 
dem i hur man bör tänka när man planerar ett cykelrum, samt att ge dem möjligheten att bekanta sig 
närmare med våra produkter. 
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2-våningsparkering 

enna typ av cykelparkering är en av våra främsta produkter och är en bra lösning om man vill få plats 
med många cykelplatser på en given yta. Cyklarna placeras således på en under- och en övervåning. Den 

övre våningen är lätt att hantera med och utan cykel tack vara gasfjäderassistans. Bredden mellan 
cykelplatserna är 375 mm, 400 mm eller 500 mm C/C. 

 
Några intressanta fördelar med Klaver 2-våningsparkering jämfört med andra vånings-
parkeringssystem för cyklar: 
• Slutet stålprofilssystem med dränerings-

kanaler. Minimerar störningar och slitage från 
grus, sand, smuts och väta. 

• Kraftiga och styva stålbalkar skapar en mycket 
stabil konstruktion. 

• Gasfjädern är inbyggd och därmed skyddad från 
yttre mekanisk påverkan och väder. 

• Kullager i stål (i princip outslitliga) innebär en 
mjuk och tyst utdragning av den övre profilen 
under lång tid. 

• Innesluten design av den övre skenan sänker 
ljudnivån ytterligare. 

• Flack vinkel (40 grader i nedsänkt läge) på den 
övre stålprofilen förenklar upp-/nedrullning av 
cykeln. 

• Ergonomisk design: 
• Dubbla handtag med antihalkmaterial till 

varje övervåningsplats. 
• Rundade hörn på hela konstruktionen. 
• Stora vinklar minimerar risken för skador vid 

islagning. 
• Plastövertäckt framgaffelstöd på samtliga 

undervåningsplatser minimerar risken för 
skador på cyklarnas hjul. 

• Bra låsmöjligheter på samtliga cykelplatser. 
• Går att förse med ramlåsningsbygel och 

integrerade laddstationer för elcykelbatterier. 
• Byggvarudeklarerad: ID 54484.  
• Registrerad i Sunda Hus: klassificering B 

(SHMD-nr W1PQPF3J1).  

D 
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Nedan ser ni exempel på cykelrum med olika typer av utföranden på 2-våningsparkeringar (enkelsidig och 
dubbelsidig). Utmarkerat är de måtten som är rekommenderade för att skapa en så yteffektiv och samtidigt 
användarvänlig cykelparkeringslösning som möjligt.  

 
 
Att ha i åtanke vid planering av ett cykelrum med denna produkt: 
 
• Takhöjden: minst 2700 mm 
• Djup: Den övre enheten dras ut och vinklas 

ner till marken. För att en cykel ska kunna 
placeras på den utdragna enheten på ett 
användarvänligt sätt så bör det minsta djupet 
vara totalt 4000 mm (dvs från vägg till vägg). 

• Beräkna antal cykelplatser: ((X-0,4)/0,4)*2 
där X är väggens längd i meter. Exempelvis en 
8 meter lång vägg: ((8-0,4)/0,4)*2 = 38 st 2-
våningsparkeringar 
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Vertikal cykelparkering 

en vertikala cykelparkeringen är en innovativ produkt som kombinerar yteffektivitet och 
användarvänlighet. Man krokar helt enkelt i cykelns framhjul i den röda kroken och drar lätt i cykeln varpå 

en gasfjäderdriven arm mjukt lyfter upp cykeln. Vid nedtagning, drar man lätt i cykeln och aktiverar därmed 
lyftarmen som mjukt sätter ned cykeln på golvet. Installeras lämpligen i utrymmen inomhus såsom cykelrum 
i bostadsrättsföreningar eller företag, privata cykelparkeringar, garage, etc. Bredden mellan cykelplatserna är 
valfri. Vi rekommenderar att cykelparkeringarna monteras i ett sicksackmönster vilket möjliggör kompakt 
parkering utan att styren och bromsvajrar trasslar in sig med varandra. Denna lösning innebär 350 mm C/C. 
 

 
Några intressanta fördelar med den vertikala cykelparkeringen: 
• Yteffektiv: 40-60% besparing av markyta.  
• Montering i sicksackmönster medger avstånd 

på 350 mm mellan cyklarnas ramar vilket 
innebär att man får plats med nästan 3 cyklar 
per väggmeter. 

• Frigör golvyta vilket innebär bättre rörlighet i 
cykelutrymmet samt underlättar för underhåll.  

• Användarvänlig: Mycket lite fysisk kraft för att 
ta upp respektive ned cykeln, tack var 
gasfjäderassistans. 

• Service: Kräver minimalt underhåll vid normal 
användning. 

• Möjlig att vinkla åt sidorna vilket möjliggör 
installation i och nära hörn. 

• Byggvarudeklarerad: ID 83827 
• Registrerad i Sunda Hus, klassificering B 

(SHMD-nr W1PLPF4JD). 
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Nedan ser ni exempel på cykelrum med olika typer av utföranden på Vertikala cykelparkeringar. Enkelsidiga 
som monteras på vägg eller dubbelsidiga som monteras på en aluminiumprofilställning. Utmarkerat är de 
måtten som är minimum för att skapa en så yteffektiv och samtidigt användarvänlig cykelparkeringslösning 
som möjligt.  

 
Att ha i åtanke vid planering av ett cykelrum med denna produkt: 
• Takhöjden: minst 2150 mm 
• Belastning: Cykelvikt max 30 kg 
• Djup: För att en cykel ska kunna placeras på 

den utdragna enheten på ett användarvänligt 
sätt så bör det minsta djupet vara totalt 2 500 
mm  

• Beräkna antal cykelplatser: (X-1)/0,35+1 
Där X är väggens längd i meter. Exempelvis en 
8 meter lång vägg: (8-1)/0,35+1 = 21 st 
vertikala cykelparkeringar 
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Cobra-parkering  

åra Cobra-parkeringar är Klavers svar på en enklare typ av cykelparkering. Funktionen är som ett 
traditionellt cykelställ, d.v.s. att man placerar framhjulet i en skåra. Dock tack vare den unika Cobra-

designen erbjuder denna cykelparkering flera fördelar som skiljer den åt från en vanlig ”däckklämma”. Det 
är en robust och kostnadseffektiv cykelparkering för situationer då takhöjden är begränsad eller 
yteffektiviteten inte är så kritisk. Finns i 375 mm eller 400 mm C/C. 
 

 
 
Här är några intressanta fördelar med Cobra jämfört med traditionella hjulhållarställ: 
• Varannan plats hög och varannan låg (skillnad 

ca 35 cm) innebär att även fast man parkerar 
cyklarna relativt tätt (400 mm eller 375 mm 
mellan cyklarnas centrumpunkter) trasslar inte 
styrena ihop sig i varandra.  

• Passar alla olika typer av cyklar. 
• Minimal risk att skada cykeln då 

framgaffelstödet är försedd med gummi för 
eliminering av metall-mot-metall-kontakt. 

• COBRA-slingan gör det enkelt att låsa fast 
cykelns ram i cykelparkeringen, även med 
bygellås. 

• Finns även utan den s.k. Cobra-slingan med 
enklare fastlåsningsmöjlighet (”Cobra Light”). 

• Extremt stabil parkering tack vare 
framgaffellåsningen i kombination med anti-
rollback-stödet. 

• Går att få med integrerad laddstation för 
laddning av elcykelbatterier. 

• Enkel installation, bultas i golv/mark. 
• Tillgänglig både i enkelt (parkering från ett 

håll) och dubbelt (från två håll) utförande. 
• Kraftfull design och slitstarkt material gör 

denna cykelparkering robust, svårvandaliserad 
och vädertålig.  

• Grundplattan ligger tätt på marken/golvet 
vilket minimerar underhåll och gör det enkelt 
att avlägsna skräp o dyl. 

• Tillverkad i galvaniserat stål, levereras omålad 
eller målad (samtliga RAL-färger). 

• Byggvarudeklarerad: ID nr 107052. 

 
 

V 
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Nedan ser ni exempel på cykelrum med olika typer av utföranden på Cobra-parkeringar (enkelsidig och 
dubbelsidig). Utmarkerat är de måtten som är minimum för att skapa en så yteffektiv och samtidigt 
användarvänlig cykelparkeringslösning som möjligt. 

 
Att ha i åtanke vid planering av ett cykelrum med denna produkt: 
• Takhöjden: minst 1600 mm 
• Djup: En vuxencykel är ca 1850-2000 mm 

lång. För att kunna parkera i Cobra-
parkeringarna så bör djupet vara minst 3500 
mm för optimal rörlighet. 

• Beräkna antal cykelplatser: Ta den 
tilltänkta längden i cm. Ta detta tal minus 40 
(ta bort styret i båda sidorna). Dividera sedan 
med 40 (eller 37,5 vid 375 mm C/C). Då får ni 
antalet cykelplatser. 
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Cykelparkeringar för specialcyklar 

id planering av ett cykelutrymme så bör man även tänka på att cyklister är en diverserad grupp och 
cyklar kan se väldigt olika ut. Vi rekommenderar att man avsätter en yta för specialcyklar dvs lådcyklar, 

handikappcyklar, cykelsläpp, fatbike, elsparkcykel etc. Annars finns det en risk att dessa typer av cyklar 
ställer sig i vägen för de andra cykelparkeringarna, vilket kan påverka hela flödet i rummet samt eventuellt 
också blockera utrymningsvägar. Vi har två typer av parkeringsbågar som är avsedda för dessa typer av 
cyklar (de fungerar också för mopeder och barnvagnar) Den ena är en traditionell parkeringsbåge i 
galvaniserat stål och den andra är en unik båge av bambu som är miljövänligt framställd. 
 
Parkeringsbåge i galvaniserat stål  
• En båge för stöd och fastlåsning av alla typer 

av cykelmodeller. 
• Antingen bultas bågen fast i betong eller i 

asfalt av god kvalitet eller så kan den gjutas 
fast direkt i marken. 

• Robust materialval och utformning vilket ger 
hög slitstyrka och väderbeständighet. 

• Finns i storlekarna 800 x 800 mm samt 900 x 
900 mm. En extra tvärgående ribba kan 
inkluderas för extra fastlåsningsmöjligheter. 

• Går att få pulverlackerad i valfri RAL-färg.

 
 

 
Tydligt uppmärkta platser för lådcyklar.  

 
 
 
 
  

V 
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Parkeringsbåge i bambu 
• Detta är en unik produkt där materialet är 

miljövänligt och fullt återvinningsbart.  
• Det ljusbruna N-finity-utförandet är behandlat 

enligt den speciella MOSO Bamboo-processen 
vilket gör den stark och robust. Lämplig för 
inomhusinstallationer. 

• Det mörkbruna X-treme-utförandet är behandlat 
enligt den patenterade MOSO Bamboo X-treme-
processen som innebär en ökning av densiteten 
genom en högtrycksbehandling i kombination med 
en temperaturbehandling och som gör materialet 
hårt, stabilt, brandsäkert, slitstarkt och påverkas 
inte av kontakt med väta under lång tid och är 
därmed lämpligt för installationer utomhus.  

• Parkeringsbågen i Bambu kan installeras överallt 
där det finns behov av att parkera och låsa fast 
cyklar och andra transportmedel. 
 

• Parkeringsbågen bultas fast i betong eller i 
asfalt av god kvalitet med hjälp av den rostfria 
”stöveln” i kombination med ett finurligt och 
mycket stabilt anslutningssystem av 
gummilåsningar och rostfri skruv. 

• 800 x 800 mm med en extra tvärgående ribba 
för extra fastlåsningsmöjligheter. 

• Robust material och utformning ger en stabil 
konstruktion och hög slitstyrka. 

• Den patenterade X-tremeprocessen 
(mörkbruna utförandet) ger en god 
väderbeständighet. 

• Ingen av tillverkningsprocesserna (MOSO 
Bamboo och MOSO Bamboo X-treme) 
inkluderar några miljöskadliga impregnerings- 
eller brandskyddsmedel. 

• Båda utförandena är miljövänliga och 
materialen fullt återvinningsbara! 

 
 

 
Bambubågar i utförandet N-finity  
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Kombinera olika typer av cykelparkeringar   

 vissa situationer kan det bästa alternativet vara att ha en kombination av olika typer av 
cykelparkeringar för att skapa en så optimal cykelparkeringslösning som möjligt. Exempelvis kan det 

vara bra takhöjd för 2-våningsparkeringar i en del av rummet men mycket lägre takhöjd i en annan del. 
Eller så kanske rummet inte är tillräckligt brett för att ha samma typ av cykelparkeringar längs med två 
motstående väggar. 
 
Bilden till höger visar ett exempel på en 
situation som kräver två olika typer av 
cykelparkeringar för att optimalt kunna dra 
nytta av utrymmet. Rummet är inte 
tillräckligt djupt för att ha Cobra-
parkeringar längs med båda väggarna. 
Likaså går det ej att ha vertikala 
cykelparkeringar på båda väggarna p.g.a. 
ventilationstrumman. Denna kombination 
av två olika produkter nyttjar ytan 
maximalt, utan att upplevas som stökig.  
 
Nedan ser ni exempel på cykelrum med 
olika kombinationer av cykelparkeringar. 
Utmarkerat är de måtten som är minimum 
för att skapa en så yteffektiv och samtidigt 
användarvänlig cykelparkeringslösning 
som möjligt. 
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Komplement till cykelutrymmen  

id planering av ett modernt cykelutrymme så bör man även ha i åtanke att det finns olika produkter 
utöver cykelparkeringar som kommer att uppskattas av cyklister. Dessa komplement skapar en bättre 

helhet kring cykellokalerna samt bidrar med en praktisk service till användarna. 
 
Transportbana  
En väldigt viktig faktor för om ett cykelrum kommer att användas eller inte beror på hur lättillgängligt 
utrymmet är. Exempelvis är det rätt vanligt att cykelförvaringen är lokaliserad till något utrymme på 
källarplan. Då är det viktigt att tänka på hur samt till vilken ansträngning cyklister ska ta sig dit och 
därifrån. Vi har tre olika transportbanor för olika syften. 
 
• Enkel transportbana med antihalkbeläggning i rostfritt stål för måttlig lutning. Denna fungerar 

både för ned- och upptransport av cyklar, speciellt lämplig i trappor när lutningen är måttlig (mindre 
än 25 graders lutning). Man placerar helt enkelt cykelns hjul i transportbanan och leder den nedåt 
eller uppåt. Tillsammans med antihalkbeläggningen skapar detta en stabil och trygg cykeltransport 
vid måttlig lutning. 

• Borstbana för kraftigare lutning nedåt med invändiga borstar som är lämplig för 
cykeltransport nedåt, speciellt lämplig när lutningen är relativt kraftig (25-50 graders lutning). De 
invändiga borstarna gör att friktionen ökar så att man inte behöver hålla emot utan i stället kan skjuta 
cykeln nedför trappan/lutningen. 

• Motorbana för kraftigare lutning uppåt är en transportbana försedd med ett kevlarbaserat 
transportband som är kopplat till en elmotor för cykeltransport uppåt, speciellt lämplig när lutningen 
är relativt kraftig (25-50 graders lutning). När man transporterar cykeln uppåt leder man fram cykeln 
till början av motorbanan. En sensor känner då av cykeln och elmotorn startar transportbandet. Man 
håller i styret och håller in handbromsen och går bredvid medan cykeln transporteras uppåt på 
transportbandet till toppen av trappan/lutningen. 

 
                       Enkel transportbana                 Borstbana                          Motorbana 
  

V  
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Laddskåp för elcykelbatteri  
Elcyklar blir alltmer populära och enligt uppgifter från Svensk Cykling (2018) så består ca 20% av 
nyförsäljningen i Sverige av just dessa typer av cyklar. För att kunna tillgodose behovet av att kunna ladda 
elcykelbatterier tryggt och säkert  har Klaver en utmärkt produkt för detta ändamål. Det är ett 
användarvänligt laddskåp med invändigt eluttag som därmed minimerar risken för stöld av batteri vid 
laddning. Robust och högkvalitativ lösning med god ventilation och lång livslängd. Ett modulbyggt 
skåpsystem som kan utökas/minskas vid förändrat behov. Användandet av denna typ av skåp kan vara 
en viktig del i brandskyddsarbetet då det möjliggör att batterierna kan förvaras där skadorna vid en 
eventuell brand minimeras. Vi har två olika typer av laddskåp. 
 
Den större modellen 
• Material: Rostfritt stål (SS 304), omålat.  
• Modulerna är stapelbara och monteras antingen 

stående på golv/mark eller på benställningen samt 
skruvas fast i vägg. 

• Finns i en 4-modul (4 st fack, vikt 35 kg), en 6-
modul (6 st fack, vikt 52 kg) och en 8-modul (8 st 
fack, vikt 66 kg). 

• Innermått, ett fack (bredd x höjd x djup): 43 x 21 x 
43 cm.  

• PIN-låset är av ”hotellrumskassaskåpstyp”, dvs 
användaren väljer själv en PIN-kod som man sedan 
använder vid upplåsning när man hämtar sitt 
cykelbatteri.  

• Lämplig för offentliga miljöer och kan även förses 
med lås för utomhusbruk. 

• Elmatning (båda modulerna): 230V/16A.  
 
Den mindre modellen  
• Material: Svartmålad stålplåt med rostfria 

detaljer.  
• Innermått, ett fack 

(bredd x höjd x djup): 54 x 14 x 23 cm. 
• Finns i en 3-modul (3 st fack, vikt 11 kg) och 

en 6-modul (6 st fack, vikt 20 kg). 
• Försedda med cylinderlås och mekaniska 

nycklar.  
• Skåpet monteras på väggen eller ställs på en 

hylla eller bord. 
• Elmatning (båda modulerna): 230V/16A. 
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Servicestation  
Ett trevligt och uppskattat komplement till cykelparkeringar är våra servicestationer. Stationerna finns i 
flera utföranden där bland annat en större variant inkluderar upphängningsanordning eller tillgång till 
vattenspolning. Vissa kan anpassas till miljö och läge genom att pulverlackeras i önskad färg och det finns 
goda möjligheter för annonser eller valfri information på de stora sidoytorna. Servicestationerna är enkla 
att använda och inkluderar pump, lufttrycksmätare och ventiladapter (Presta, Schrader, Woods/Dunlop). 
De är även försedda med verktyg lämpliga för cykel- och barnvagnsservice eller andra tänkbara behov 
som kan uppkomma. Servicestationen kan lämpligen placeras i offentliga miljöer för att underlätta för 
cyklisterna vid oplanerade cykelproblem. De är även lämpliga i privata miljöer, exempelvis hos arbetsgivare 
eller i flerbostadshus, där man vill göra det möjligt för cyklister att själva utföra lättare reparationer, 
förbättringar eller modifieringar av sin cykel för att anpassa den till rådande behov och/eller 
klimatförutsättningar. 

  

 
 Kolvpump Vevpump Fortpump  
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Cykeltvätt  
En snygg och skonsam manuell tvätt för i första hand cyklar men kan även användas för mopeder, 
barnvagnar, sparkcyklar m m. 
 
Man ställer cykeln på dräneringsgrillen antingen på cykelns eget stöd eller i cykeltvättens integrerade 
cykelställ. Därefter spolar man rent cykeln med vattenslangen. Vattenslangen med munstycke skapar ett lågt 
vattentryck som är skonsamt mot cykeln och dess rörliga komponenter och det låga trycket gör att den 
samtidigt är vattensparande. Det relativt låga vattentrycket gör samtidigt att det inte skvätter vatten 
omkring cykeltvätten i samband med tvätt i någon större omfattning.  
 
Cykeltvätten är försedd med rengöringsredskap (en svamp och flera olika slags borstar) som sitter fast i 
vajrar av rostfritt stål. Den integrerade droppbrickan har ett avlopp för anslutning till sanitetsavlopp eller 
torrbrunn. 
 

• Material: galvaniserat stål. 
• Korrosionsskydd: zinkprimer och pulverlackering. 
• Kulör: valfri RAL-färg. 
• Mått: (H) 1100 mm, (B) 2060 mm, (D) 1100 mm. 
• Vikt: 115 kg. 
• Montering: golvstående med fötter (kan nivåjusteras vid ojämn mark) eller bultas direkt i mark/golv. 
• Rengöringsverktyg: 

1 st mjuk tvålborste, 
1 st avsmalnad detaljborste, 
1 st rengöringssvamp för cykelram, 
1 st böjd borste med tandad ände som når smuts djupt mellan cykelns kugghjul 
1 st nylonborste för rengöring av växlar och kedjor 
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Hur Klaver Cykelparkering kan hjälpa Er med att planera 
cykelutrymmen 

laver Cykelparkering AB är specialiserat på att leverera innovativa cykelparkerings lösningar. Vi lyssnar 
på vad kunden upplever som problematiskt med den nuvarande lösningen eller vad som skulle vara 

önskvärt med den nya lösningen. Vi kombinerar detta med vår expertis för att då kunna ta fram en så 
pass användarvänlig och yteffektiv lösning som möjligt. En tjänst som vi tillhandahåller kostnadsfritt är att 
vi kan rita upp en planlösning för en specifik yta, för att man enklare ska kunna visualisera lösningen. För 
att kunna göra detta behöver vi följande: 
 
• Det absolut enklaste är om det finns en 

dwg-ritning över det tilltänkta utrymmet. 
Då kan vi snabbt ta fram en eller flera 
alternativa lösningar.  

• Ett annat alternativ är om vi kan få en pdf-
ritning (ej inskannad) som vi kan 
konvertera till en dwg-ritning. Detta är lite 
mer tidskrävande och är inte lika exakt på 
millimetern som en original dwg-ritning. I 
slutänden är detta dock inget problem 
eftersom vi inte jobbar med toleranser på 
millimetern.  

• Vi kan även rita upp en planritning från 
grunden. Då behöver vi korrekta 
måttangivelser över utrymmena. Vi tar 
gärna emot bilder också för att få en bättre 
förståelse för utrymmet. 

• Vi kan även åka ut (i Stockholmsområdet) 
till den tilltänkta platsen och ta egna mått 
som underlag för att kunna rita upp en 
lösning.  

• Vid större projekt kan vi också åka ut till 
platser och ta mått även om projektet skulle 
ligga utanför Stockholm.  

 
Vi hjälper regelbundet arkitekter med att dubbelkolla ritningar. Vi kan komma med förslag på förbättringar 
som t.ex. ger ytterliggare cykelplatser, är mer kostnadseffektiv eller användarvänligare. Vi vill gärna 
underlätta så mycket som möjligt för de som vill 
planera nya cykelparkeringsprojekt. Därför är våra 
cad-symboler tillgängliga på vår hemsida. 
 
Hoppas denna guide har varit till nytta. Tveka inte på 
att höra av er om Ni vill använda Er av vår expertis. 
 
 
 
Lycka till och cykla lugnt 
Klaver Cykelparkering AB    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exempel på planritningar  

K 


