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Indledning og konklusion 
 
Studierejsen omfattede besøg til cykelparkeringsanlæg, deres producenter samt myndigheder i flere 
byer i Norge, Holland, Tyskland, Schweiz og Spanien. 

Terms of Reference (TOR) for studierejsen var: 

• At vurdere den visuelle indpasning i byrummet 
• At kortlægge funktionaliteten af løsningerne. Dels ved afprøvning i 1 til 1 samt ved iagttagelse 

af andre brugeres adfærd. 
• For alle cykelparkeringsløsninger at tage en række dokumenterende billeder i en kvalitet, der 

kan anvendes i håndbogen 
• At indhente oplysninger omkring den praktiske gennemførelse af anlægget - herunder; 

- hvad kræver det rent fysisk af plads for at installere systemet, 
- hvilke omkostninger er der forbundet med anlægget, 
- hvilke udvidelsesmuligheder ligger der i konstruktionen, 
- hvad er kommunens erfaring med anlægget. 

• At høre om brugernes opfattelse af anlægget – specielt ved terminalparkering 
• At overveje, om det var realistisk at et beset parkeringsanlæg ville kunne bruges i Danmark 

Alle anlæg passede godt i omgivelserne og byrummet, og ingen af de cyklister jeg talte med under 
turen havde problemer med deres valgte cykelparkeringsanlæg. 

Der er stor forskel i anlægs- og driftsomkostningerne mellem de store parkeringsanlæg (>1.000 
cykler) og de små, hvoraf BikeSafe i Norge er det mindste, med plads til kun 18 cykler. Jeg mener 
ikke, at det er hensigtsmæssigt at sammenligne anlægsomkostninger, da disse i mange tilfælde er 
præget af politiske eller arkitektoniske ønsker, som ikke har noget direkte med cykelparkeringen at 
gøre. Men det er i en vis grad muligt at sammenligne driftsomkostningerne, og her er der en klar 
tendens til, at visse automatiserede anlæg er billigere i drift end andre, og alle er billigere i drift end 
de bemandede anlæg. 

Af de større anlæg er brugervenligheden efter min mening bedst ved det hollandske NS-Fiets nye 
anlæg, hvor daglige pendlere ikke har ventetid, når de skal nå et tog, og cykelbutikken med 
tilhørende parkering er placeret SOM en indgang til stationen – ikke VED en indgang til stationen. 
Næstbedst er Velô cykelparkeringsanlæg i Basel, hvor alle skal gennem elektronisk kontrol og 
parkering er ca. 100 meter fra stationens hovedindgang. Begge disse systemer kan bruges i Danmark 
– også Orion Bausystemes system, som blev beset i Darmstadt. Anlægget er knap så hurtigt som 
Velôparkering, dog kun nogle sekunder langsommere. 

Jeg tror næppe, at de ’automatiske’ parkeringssystemer såsom Velominck, Fietsmolen eller BikeSafe 
ville finde indpas i Danmark, da Velominck er alt for kompliceret, og de andre to firmaer er enmands 
foretagender, som giver ringe sikkerhed for fremtidens service. Biceberg-anlægget fra Spanien er dog 
meget velgennemtænkt, pænt på gadeniveau og praktisk og pladsbesparende under jorden. Da 
anlægget kan rumme op til 92 cykler, har det potentiale i situationer med behov for en mindre, men 
tyverisikker cykelparkering. 

Da flere af parkeringssystemerne stadigvæk er under udvikling eller er blevet solgt til en speciel pris i 
markedsførings øjemed, skal prisoplysninger i denne rapport betragtes som fortrolig og må ikke uden 
nærmere aftale med fabrikanten bruges i håndbogen.  

Der er blevet taget mange billeder, som er brændt på CD uden redigering, således at kvaliteten ikke 
bliver forringet af JPEG komprimering. Bilag til denne rapport i form af elektronisk dokumentation 
samt filer modtaget per e-mail findes ligeledes på CD. 

Og til sidst skal det nævnes, at de fleste af fabrikanterne tilbød at sende billeder fra deres 
produktkatalog i elektronisk form, hvis disse kan bruges i håndbogen. 
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Norge 
Studieprogram – maj 2006 

Man 08 11:15 Afrejse til Kristiansand Ankomst Kristiansand by kl. 13:00 

  13:00 Kristiansand kommune Interview med kommunens projektmanager 

  14:15 Afrejse til Stavanger Ankomst hotel kl. 18:00 

Tir 09 09:00 Tog til Nærbø Besøg hos BikeSafe 

  09:30 BikeSafe Besøg kontor og fabrik ved Nærbø 
Besøg byggeplads ved Sandnes station 
Besøg parkeringsautomater ved Stavanger station 

  Aften: Afrejse til København  

 

Lidt baggrund – en opsummering af ’statistik’ og synspunkter fra forskellige steder. 

Da flyet fra København var forsinket, var der kun tid til et kort ophold i Kristiansand – 1 time 15 
minutter – inden afrejsen med tog til Stavanger. Men det var nok tid til at få en god baggrund til 
status på cykelsager, at besøge og fotografere flere almindelige parkeringssteder (både officielle og 
gængse) samt at besøge og få demonstreret ’Sykkelhuset’. 

At det lykkedes at se så meget skyldes en velforberedt kontakt på kommunekontoret, der i forvejen 
havde samlet brochurer og oplysninger, og var klar til at tage på tur i byen så snart jeg fandt frem til 
hans kontor på tredje etage. 

Den næste dag blev jeg mødt på perronen i Nærbø af Børge Husebø – ejeren af BikeSafe – og 
tilbragte resten af dagen med ham. 

Det ser ud til, at nordmændene bruger cyklen på en anden måde end danskere. Jeg så ikke mange 
’shoppercykler’ men derimod mange cyklister – både herrer og damer – kørende hurtigt gennem byen 
på mountainbikes iklædt cykeltøj og -hjelm. Der var ikke noget stort parkeringsbehov ved stationerne 
i de to byer jeg besøgte under turen.  

BikeSafes erfaring med cykelparkering i Stavanger er, at der opbevares flere ’cykler til 500 kr.’ end 
’cykler til 15.000 kr.’ Under besøget fandtes der kun to eller tre cykler i de to anlæg med plads til i alt 
36 cykler.  

Kristiansand kommune 
Myndighed: Kristiansand kommunes Tekniske Forvaltning. 

Areal- og Transportprosjektet, Miljøenheden 

Navn på kontakt: Kåre Riseng 

Stilling: Samferdselsrådgiver, ATP-prosjektet 

Adresse: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand 
(Gadeadresse Tollbodgatan 22) 

Tel: +47 3807 2793 

Fax: +47 3810 2803 

Mobil: +47 975 92 400 

E-mail: kare.riseng@kristiansand.kommune.no 

Web: http://www.kristiansand.kommune.no/  

 

Det menes, at der er ca. 10.000 cyklister blandt byens ca. 75.000 beboere. Dertil kommer mange 
daglige pendlende cyklister – og om sommeren turister.  

En vigtig årsag til at kommunen købte anlægget er, at Sørlandets hovedstad har en veldefineret politik 
angående cykler og satser på cykling: ”Dette er i højeste grad investeringer, vi vil få tilbagebetalt.” 
sagde ordfører Jan Oddvar Skisland (KrF) til bladet ’Vårt land’ i en artikel, der udkom den 9. april 
2005. På dette tidspunkt foregik kun 7 procent af alle rejser i byen på cykel, men ambitionen er, at 
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dette på længere sigt skal forhøjes til 20-30 procent, dvs. på samme niveau som Odense, som står 
som rollemodel for Kristiansands cykelambitioner.  

’Sykkelhuset’ med dens placering tæt på 
stationen og havnen er ment dels som et 
alternativ tilbud til turister, som ofte har svært 
ved at stille en lastet cykel fra sig, mens de 
orienterer sig i byen, dels som en del af byens 
image som ’Norges cykelby’.  

Placeringen på dette synlige sted blev valgt med 
henblik på at tiltrække folks opmærksomhed.  

Anlægget markedsføres med både skilte og 
brochurer. 

Kommunens hjemmeside giver følgende statistik: ”Det er i dag 185 km fortau og gang-/sykkelveier i 
kommunen, hvorav 116 km langs kommunale veier, 25 km langs fylkesveier og 44 km langs 
rivksveier.”  

Kristiansandregionens ATP (Areal og Transportprosjektet) -udvalgets mål er at øge brugen af 
miljøvenlige transportmidler i hele Kristiansands region, og projektets ’Handlingsplan 2005-2007’ har 
seks hovedstrategier (se handlingsplanen).  

ATP arbejdsområder beskrives på hjemmesiden: 
http://pa.kristiansand.kommune.no/politiske_filer/0%5CVEDLEGG%5C2005055423-245984.pdf (6,27 
Mb)  

Midler, som allerede er taget i brug for at realiserer ambitionerne er mange: flere og bedre stier, et 
antal busstoppesteder er blevet bygget om til ’bike and ride’, således at et passende antal 
overdækkede cykelstativer er en integreret del af busstoppestedet, automatiske cykeltællere er blevet 
installeret (ligesom i Odense), gamle cykelstativer er løbende blevet skiftet ud med et standard 
design: et bøjlestativ produceret af Ørsta Stålindustri A/S, som i Danmark er inkluderet i Veksø-
Taulovs produktsortiment som model SF.  

Den form for stativ har det store plus, at det er nemt at låse cyklen fast til bøjlen, dog har den også 
en ulempe: en forlygte, der er fastmonterede over forhjulsskærmen, kommer ikke godt ud af 
nærkontakt med bøjlen, første gang cyklen parkeres. Repræsentant for kommunen Kåre Riseng 
hævdede, at de fleste cyklister har lært at forlygter er bedst monteret på styret! Ellers mente han, at 
cyklisterne er glade for det bøjleformede stativ. (Desværre kunne jeg ikke finde nogen cyklister, der 
var i gang med at parkere, for at spørge dem om deres mening). 

Det hævdedes at forsikringsselskaber estimerer, at der stjæles 65.000 cykler per år i Norge. 
Cykeltyveri er for kommunen et udefineret problem, men at det er et kendt fænomen bekræftedes, da 
vi så og fotograferede flere stativer med fastlåste forhjul – uden tilhørende cykel. Det vides derfor ikke 
om tyveri er faldende eller stigende. ’Sykkelhuset’ er for nyt til at kunne have en effekt på tyveri.  

’Sykkelhuset’ med plads til 18 cykler blev opført og sat i drift for kun to måneder siden (marts 2006) 
og derfor er erfaringerne meget begrænsede, og det kan endnu ikke konkluderes, om det 
overhovedet er til nytte.  

Driftsomkostninger er: en kontrakt med et vagtselskab, som står til rådighed døgnrundt i tilfælde af 
driftsproblemer, personaleomkostninger i forbindelse med dagligt tilsyn fra kommunen, elforbrug og 
telefon/data omkostninger, mindre administrationsomkostninger. 
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Der har kun været nogle få og tilsyneladende ubetydelige indkøringsproblemer.  

Aktører: 

BikeSafe leverer og installerer anlægget 
 
Kristiansand kommune betaler for anlægget, yderbeklædningsdesign, fundamentet samt el- og 
dataservicelinier 
 
Kristiansand kommune underskriver vedligeholdelseskontrakt med BikeSafe for 3 årlige servicebesøg 
 
Kristiansand kommune fastsætter forbrugspriserne 
 
Kristiansand kommune indgår en aftale med en kiosk, der udlejer de elektroniske ’brikker’, der bruges 
til at betjene anlægget 
 
Et vagtselskab underskriver en kontrakt med Kristiansand kommune for at yde nødhjælp i tilfælde af 
driftsproblemer  

Forbrugspriser: 

5 kr. for 24 timer, eller 
100 kr. for 20 klip (kortet præsenteres i kiosken, der udsteder ’brikken’ mod klip) Dertil skal der 
betales et depositum for lån af ’brikken’. 

Alle indtægter tilhører Kristiansand kommune 

Forbrugernes erfaringer: 

Ingen forbruger blev interviewet, da ingen var til stede under besøget. Dette kan skyldes, at anlægget 
kun har været installeret i to måneder og endnu ikke er kendt. 

Opsummering: 

Antallet af cykelpladser: 18 

Fysisk plads påkrævet: 30 m2 inkl. bevægelsesområde til vedligeholdelse 

Omkostninger:  

Udvidelsesmuligheder: Ingen 

Kommunens erfaring: Ingen erfaring, da anlægget kun er to måneder gammelt 

Egnet til: Mindre togstationer, havne eller offentlige kontorer med begrænset 
besøg af cyklende – med bagage 

Sikkerhed og betjening: God sikkerhed for cyklen og dens udstyr. Nem betjening gennem 
’brikke’systemet på døgn- eller klippekortbasis. Begrænsninger i 
brugen når flere skal parkere/afhente samtidig. 

 

Litteratur udleveret af kommunen (i hardkopi): 

 Handlingsprogram 2005-2007, vedtaget af ATP-udvalget 4.6.2004 
 ’Trygg oppbevaring av sykkel med bagasje’, Kristiansand Parkeringsselskap og ATP, 2006 
 ’Velkommen til flotte sykkelturer’, Kristiansand kommune 
 ’Sykkelmagasinet’ 2005, Kristiansand kommune 
 ’Sykkelmagasinet’ 2006, Kristiansand kommune 
 ’Tar sykkelstyringen’, Vårt Land, 9.3.2005 
 Fire fotos af ”Bike-n-Ride” parkering, Kristiansand kommune 

NOTE: Kåre Riseng tilbød at sende til os, i elektronisk form, alle fotos brugt i kommunens brochurer, 
hvis vi kan bruge dem i håndbogen. 
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BikeSafe 
Firmanavn: BikeSafe AS 

Navn på kontakt: Børge Husebø 

Stilling: Administrerende direktør – enmandsfirma 

Firmaets adresse: Torlandsveien 3, 4365 Nærbø 

Tel: +47 51 43 64 74 

Fax: Ej oplyst 

Mobil: +47 415 66 813 

E-mail: b.husebo@frisurf.no  

Web: http://bikesafe.no/  

 

BikeSafe AS har kontorlokaler i Nærbøs industriområde. De er lejet fra Hå Næringshage AS, som er en 
offentlig organisation til fremme af igangsættere og nye industrier, der selv lejer lokalerne fra 
maskinfabrikken TKS Mekaniske AS. Dette firma producerer bl.a. Taarup landbrugsmaskiner og TKS 
elevatorer.  
Kontorlokalerne kan ses på: http://www.haanaeringshage.no/HNhage.swf  

BikeSafe er et enmandsfirma, Børge Husebø sørger for produktudvikling, markedsføring og salg. Alt 
andet er outsourced, f.eks. foretages produktion af stålelementer af TKS.  

Der findes tre fungerende automater, hvoraf de to er i Stavanger og den tredje i Kristiansand.  
Desuden er et fjerde anlæg under konstruktion i Sandnes, som er ment færdiginstalleret inden 
udgangen af maj måned 2006.  

Udover disse fire findes der en prototype på et 2-etagers anlæg i Lørenskog ved Oslo, som blev 
bygget i 1998, dvs. i perioden hvor firmaet var ejet af opfinderen selv – han er nu gået på pension.  

Prototypen er bygget på en bakke, som gør adgang mulig, uden at man skal trække cyklen op ad en 
rampe. Prototypen blev ikke beset under studieturen. Med undtagelsen af prototypen har alle BikeSafe 
automater en kapacitet på 18 cykler. Udvidelsesmuligheden består kun i, at man skal bygge flere 
anlæg. Designet er ophavsretsbeskyttet i flere EU-lande, men ikke i Danmark.  

Købskontrakten inkluderer maskineriet, dets oprettelse og installation samt indkøring. Fundamentet 
skal bygges af klienten, som også skal sørge for el- og GSM-modem-forbindelser. Den ydre 
beklædning er lavet efter kundens ønske, og dette giver en variation i prisen.  

På nuværende tidspunkt findes der to varianter af anlægget – den otte-sidede, og den runde. 
Mekanikken og styringen er det samme i begge anlæg. Det er kunden, der bestemmer hvordan det 
ydre skal se ud. (Dog har det nye anlæg i Sandnes en unik facon – se beskrivelsen senere). 

Der er mulighed for at tegne en fastpris vedligeholdelseskontrakt, med servicebesøg tre gange om 
året. Vedligeholdelseskontrakten omfatter den mekaniske del, intern rengøring og smøring fra et 
centralt smøringspunkt. Vedligeholdelse af det ydre beklædning er klientens opgave. 

Udover en vedligeholdelseskontrakt er driftsomkostningerne minimal. Anlægget kører på 220v el med 
en enkelt 250w motor. Det hævdedes, at Kristiansands anlægs tilhørende belysning bruger mere el 
end selve anlægget. Prototypen har haft to driftsstop i de seneste to år, og dets eksteriør kræver 
mere service end de indvendige dele. Der har, ifølge Børge Husebø, været få indkøringsproblemer 
med anlæggene. Det ene problem skyldtes at montøren kom til at samle de nummererede cykelbokse 
i retning med uret, frem for mod uret, således at computeren ikke kunne finde cyklerne! Det andet 
problem skyldtes et lynnedslag på el-nettet. 

BikeSafes kunder er kommuner, dog er det vigtigt for firmaet at have et godt forhold til 
parkeringsselskaber. Kommunerne betragter cykelparkeringsanlæggene som en serviceydelse, normalt 
med en afkastningsgrad på ca. 6%. Prissætning for brugen af anlægget er kommunens afgørelse, 
inklusive prisen på et evt. abonnement. 

Udover kontor og fabrikken i Nærbø besøgte vi byggepladsen i Sandnes, hvor opbygningen kunne ses, 
samt anlægget i Stavanger, hvor vedligeholdelses og rengøringsprocedurer blev demonstreret, og 
selve mekanikken og styringen blev vist i detaljer. 
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Betjening: 

Betjeningen er enkel og hurtig. Man skal være i besiddelse af en ’brik’ – en elektronisk nøgle – enten 
som abonnent eller lejet til et døgns opbevaring. 

 

Ved døren findes der en kundeinterfaceterminal, som består af en briklæser (ses her til venstre for 
skærmen men i nye modeller er flyttet til højre for skærmen) og en mindre displayskærm til et par 
linjers tekst. Teksten vises kun på norsk. Forbrugeren bruger brikken til at identificere sig, døren 
åbnes manuelt, når besked derom ses på skærmen, og cyklen skubbes ind med baghjulet først. 
Maskinen sørger for, at der altid er en ledig boks ved døren. 

Indsætning af en cykel tager ca. 15 sekunder. Derefter lukkes døren manuelt, som låses automatisk. 

Afhentning af cyklen kan tage op til ca. 35 sekunder, da maskinen, efter brikken atter er brugt, først 
skal hente cyklen inden døren kan åbnes. Under afprøvning i Stavanger tog det 25 sekunder at hente 
cyklen. 

I tilfælde af, at noget er blevet glemt i boksen efter cyklen samt evt. udstyr er fjernet og døren lukket, 
er det muligt igen at åbne døren i en periode på 25 sekunder uden at bruge brikken. Derefter låses 
døren automatisk. 

Fordelene med betjeningsform er: 

• der er ikke brugt kontanter eller chipkort – kun en lille ’brik’ der passer til opbevaring på en 
nøglering 

• betaling for dagsparkering kan ske ved fx en nærliggende kiosk 
• der er mulighed at tegne abonnement for en fast plads (betaling sker hos kommunen) 
• både cyklen og udstyr såsom cykeltasker og hjelm kan opbevares 
• andet end en cykel kan opbevares, såsom kufferter m.m. 
• der er en vis sikkerhed for, at intet bliver glemt i boksen 
• cyklen og/eller udstyret er opbevaret trygt i et tyverisikret område 

Ulemperne er: 

• anlægget kan opbevare et meget begrænset antal cykler – 18 i alt 
• anlæggets kapacitet kan ikke udvides 
• instruks og information på skærmen vises kun på norsk  
• der er ingen sikkerhedsforanstaltninger som forhindrer, at der opbevares fx eksplosiver, 

levende væsner eller andet uønskeligt materiale 
• kun een bruger kan parkere eller udtage cyklen og/eller udstyr samtidig. Dette kan give 

frustrationer, hvis der er flere, der skal nå et tog!  
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Teknik: 

De 18 bokse er monteret på et stel, der er hængt op med kugleleje på en kraftig, central søjle. Stellet 
med tilhørende bokse kan drejes i begge retninger, således at en cykel, der skal hentes, altid kommer 
tilbage til døren ad den hurtigste rute. 

Ved siden af døren til boksene findes der en servicedør, som giver adgang til alle mekaniske og 
elektroniske dele. Nederst og yderst på stellet er en ring, der drives rundt af en elmotor fastspændt 
på ydervæggen. Motorens kraft overføres til ringen med et fjederbelastet gummihjul.  

Anlægget er mekanisk drevet og kræver meget lidt vedligeholdelse. Vedligeholdelsen er normalt 
begrænset til smøring, som foretages ved et centralt smøringspunkt samt intern rengøring af 
anlægget. Rengøring og vedligeholdelse af anlæggets yder er klientens ansvar. Der er ingen tekniske 
begrænsninger til anlæggets levetid. 

Styring af motoren ved brug af frekvenstransformere er fra en central computer med et GSM modem. 
Anlægget kan dog betjenes ’manuelt’ på stedet ved brug af kontakter monteret på en ekstern boks, 
der forbindes anlægget ved computer serielstik.  

Forbrugerne (cyklisternes navn og briknummer m.m.) samt deres forbrug af anlægget er registreret i 
et Excel regneark hos BikeSafe. 

Pladsbehov: 

Basisanlægget til 18 cykler kræver et grundareal på 5,2 meters længde og 5,2 meters bredde, dog 
kan klientens krav til yderbeklædning øge arealet, som normalt er mellem 25 og 26 m2.  

Anlægget under konstruktion i Sandnes tager mere plads end standard, da den ydre beklædning er 
dannet med tre lige sider og en buet side, som er ca. en meter fra den interne, mekaniske del af 
anlægget. 

Opsummering: 

Antallet af cykelpladser: 18 

Fysisk plads påkrævet: 30 m2 inkl. bevægelsesområde til vedligeholdelse 

Omkostninger:  

Udvidelsesmuligheder: Ingen 

Kommunens erfaring: Ingen erfaring i Kristiansand, ukendt i Stavanger 

Egnet til: Mindre togstationer, havne eller offentlige kontorer med begrænset 
besøg af cyklende 

Sikkerhed og betjening: God sikkerhed for cyklen og dets udstyr. Nem betjening gennem 
’brikke’systemet. 

Medbragt litteratur fra producenten (i hardkopi):  

 Gammel, men opdateret brochure ’Ejeren av dette hjulet kjører bil i morgen!’, BikeSafe 
 ’Kapasitet til å takle utfordringer’, samt ’Kjedeheis A1’, TKS 
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Stavanger 
De to anlæg blev indkørt i december 2004. I modsætning til Kristiansands flotte yder, er Stavangers 
anlæg inddækket med en grå, stålmaske i rustfrit stål – en meget simpel og ikke særlig køn løsning.  

Kristiansand Stavanger 

Men Stavangerløsningen passer muligvis godt ind i den omliggende beton-grå overdækkede jernbane- 
og busstation, som kunne klassificeres som en af verdens grimmeste, uden nogen som helst charme. 

Denne form for beklædning gør det muligt at ane indholdet i boksene, men det hævdes, at cyklister 
ikke er kede af dette, tværtimod. (Det var ikke muligt at spørge cyklisterne om det, da kun den ene 
blev set, og hun brugte ikke anlægget).  

Børge Husebø hævder, at spraymaling ikke kan 
gennemtrænge den stålmaske, som er brugt til 
yderbeklædning.  

Masken findes i to varianter og yderligere kan 
der monteres et plastiknet ca. 5 cm bagved 
masken, som gør indholdet af anlægget 
usynligt. 

Der har (måske overraskende) overhovedet ikke været problemer med hærværk i Stavanger, siden 
anlæggene blev indrettet. 

Aktører: 

Stavanger kommune køber anlæggene fra BikeSafe som turnkey projekter 
 
BikeSafe leverer og installerer anlægget 
 
Stavanger kommune fastsætter priserne og udleje brikker til abonnenterne 
 
Stavanger kommune underskriver vedligeholdelseskontrakt med BikeSafe for 3 årlige servicebesøg 
 
Et vagtselskab underskriver en kontrakt med Stavanger kommune for at yde nødhjælp i tilfælde af 
driftsproblemer  

Forbrugspriser: 

Abonnementsprisen er 50 kr. for 1 måned eller 250 kr. for 6 måneder.  

Der er ingen mulighed for døgnopbevaring. 
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Al indtægt tilhører Stavanger kommune 

Forbrugernes erfaringer: 

Kun en enkelt forbruger blev interviewet og hun brugte ikke anlægget. Desuden vidste hun ikke, hvor 
meget det kostede. Hun benyttede kun tog ca. to gange om ugen og havde ikke haft problemer med 
cykeltyveri – dette til trods for, at der fandtes flere aflåste hjul tæt på, hvor selve cykelstellet var væk. 

Sandnes 
Anlægget under konstruktion har en speciel facon. Det yder beklædning er lige på den indre side hvor 
den er parallel med en mur, og rund på siden ud mod bilparkeringen. 

. 

Da anlægget endnu ikke var færdigbygget, kunne den centrale søjle, der støtte de roterende dele, 
ses. Det øverste leje er massivt og vil kunne smøres fra et smøringspunkt lige inden for servicedøren. 
Det udskårne hul i søjlen er til at tillade montering af et smørerør fra smøringspunktet til lejet.  

Alle delene til anlægget er færdigfabrikeret og venter på transport fra fabrikken i Nærbø. 

Børge Husebø (som ses ovenfor) mener, at konstruktion og indkøring vil være færdig inden afslutning 
af maj 2006, og tilbød at sende nogle fotos af det færdiginstallerede anlæg. 
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Holland 
Studieprogram – maj 2006 

Ons 10 14:55 Afrejse til Amsterdam  Ankomst hotel kl. 18:00 

Tor 11 09:30 Fietsmolen Besøg byggeplads i Osdorp 
Besøg parkeringsanlæg i Niew-Vennep 

  13:30 Velominck Besøg Lo Minck Sys. udviklingscenter/fabrik 
Besøg parkeringsanlæg i Amsterdam Noord 

  16:30 Amsterdam kommune Interview med kommunens projektmanager 

Fre 12 Formiddagen Tur i byen for at fotografere cykelparkering 

  13:00 NS Fiets Besøg firmaets kontor i Utrecht 
Besøg cykelparkering på Schiedam station 

Lør 13 09:00 Jan Kuipers Nunspeet Besøg nye og gamle anlæg med JKN udstyr 

  12:07 Afrejse til Tyskland  

 

Lidt baggrund – en opsummering af ’statistik’ og synspunkter fra forskellige steder. 

Hollands befolkning er på 16 mio. indbyggere, og det hævdes, at de fleste ejer en cykel.  

Op mod en million cykler menes stjålet hvert år, 
og dette til trods for brugen af kæde og låse, 
der så ud til at kunne fortøje et mindre skib!  

Det hævdedes, at politiet kun har taget 
cykeltyveri alvorligt de seneste tre år, men nu 
gøres der noget ved problemet. 

Der findes råd om cykeltyveri på 
http://www.fietsendiefstal.nl/ 

Der sælges ca. 1,2 millioner nye cykler hvert år, dog kører få på nye cykler i Amsterdam, pga. risikoen 
for tyveri.  

Regeringen satser på cyklen som en miljøvenlig og sund transportform, og bidrager til konstruktion af 
nye cykelparkeringspladser med 50 procent af anlægsomkostninger. Støtten fra transportministeriet 
administreres og fordeles gennem amter/kommuner/bydele. 

Bemandede og overvågede cykelparkeringspladser er meget dyre i drift. En parkeringsplads i 
’Paradiso’ – et område i Amsterdam – som har døgnåbent og er heltidsbemandet, anslås at koste €1 
mio. om året i drift med i alt 30 ansatte til at bevogte 300 cykler.  

Derfor er der stor interesse for automatisering af overvågningen af cykelparkering, samt for udvikling 
af forskellige former for tyverisikret parkeringsanlæg såsom walk-in parkering med elektronisk ind- og 
udgangs kontrol, cykelbokse m.fl.  

De besete systemer egner sig til forskellige brugersituationer, dog er alle udviklet til trafikterminaler – 
både store og små. 
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For udendørs, kort-tids gadeparkering har 
Amsterdams kommune nu standardiseret og 
bruger en kraftig ’bøjle’ eller steler, som er 
fabrikeret af rustfrit stål. Den hedder ’Nietje’ – 
hæfte. Gamle stativer i forskellige udformninger 
er ved at blive skiftet ud.  

Andre kommuner har valgt anderledes stativer 
som standard.  

Der findes ingen nationale standarder på dette 
område. 

 

Det estimeres, at 30 procent af NS (hollandske jernbanes) passagerer cykler til toget og parkerer 
deres cykler ved stationen. NS statistik viser, at der transporteres 1 mio. pendlere hver dag, dvs. 
500.000 om morgenen og det samme om aftenen. Fra disse tal kan det estimeres, at der er et behov 
for ca. 175.000 cykelparkeringspladser ved togstationerne. Brugen af cykel til stationen er dog 
forskellig fra storby til storby, fx: Gouda 40 procent af passagererne, Utrecht 30, Amsterdam 15 mens 
Rotterdam er lavere. Det menes, at dette kan have noget med afstand fra hjemmet til stationen at 
gøre - Rotterdams pendlere fx komme langt fra til stationen. 

Flere større jernbanestationer såsom Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Arnhem m.fl. 
ombygges i de kommende måneder i forbindelse med udbredelsen af HST (højhastighedstog). Under 
ombygning af Amsterdam Central Station vil der blive indrettet undergrundsparkering for 10.000 
cykler, og desuden er der udsigt til, at den nuværende ’Fietsflat’, der har plads til 2.500 cykler, og 
som oprindelig blev anset som en foreløbig løsning til parkeringsproblemerne, vil få lov til at blive. Der 
er taget en politisk beslutning om, at cykler ikke vil få lov til at blive parkeret i det åbne landskab ved 
disse stationer efter ombygning. Men erfaringer viser, at cyklister foretrækker at parkere cyklen på 
gadeniveauet. Derfor er cykelparkering og parkeringsanlæg et meget centralt og politisk varmt emne 
lige nu. 

Betaling for cykelparkering i de semi-automatiske anlæg sker ved brug af forskellige magnetiske eller 
elektroniske chipkort. Under besøget i Holland opstod der desværre en del forvirring omkring de 
forskellige kort, samt hvor og hvordan de kunne benyttes. Som jeg nu forstår det, er følgende kort i 
brug: 

’Bankpass’ som kan sammenlignes med Dankort. Kortet bruges sammen med dets tilhørende 4-
cifrerde PIN-kode. De fleste banker inkluderer ’Chipknip’ funktion på deres Bankpass. 

’Chipknip’ er et kontantkort udstedt af bankene. Til kortet tilhører en PIN-kode, men denne bruges 
kun når kortet tilføjes værdi. Derfor er et tabt kort lig med tabte kontanter. Kortet bruges sjældent til 
almindeligt indkøb, men er brugt i forbindelse med køb af mad i firmakantiner, ved automatiske 
kaffemaskiner, for bilparkering – samt ved visse cykelparkeringsanlæg, såsom Velominck og 
Fietsmolen.  

’Abonnementskort’- som er unikke til et anlæg eller system. Velominck bruger et magnetisk kort, 
mens Fietsmolens bruger et chipkort. Også Amsterdams ’Locker’ system har et unikt, magnetisk 
abonnementskort, som bruges sammen med en sticker på cyklen. NS-Fiets har også et kort system for 
abonnementer, som bruges sammen med en års-sticker på cyklen. 

I 2008 introduceres der et nyt kort i Holland – OV-passet. OV står for Openbaar Vervoer (offentlig 
transport). Det nye kort skal være den nye standard for offentlig transport i Holland og vil kunne 
bruges bl.a. i busser, sporvogne og tog, samt for at leje en cykel fra OV-Fiets – og formodentlig også 
for cykelparkering. 
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Fietsmolen 
Firmanavn: Fietsumrond  

(pt. privatejet, dog er hensigten at firmaet omstruktureres til en BV i løbet af 
2006) 

Navn på kontakt: Henk van Haazick 

Stilling: Opfinder, ejer, direktør, servicemekaniker m.m. (et en-mands firma) 

Firmaets adresse: J. van Lennepkade 283, 1054 ZV Amsterdam (Juridisk) 
Witte Vlinderweg 44, 1521 Wormeveer (Kontor og fabrik)  

Tel: +31 75 64 08 277 

Fax: +31 75 64 08 279 

Mobil: +31 6 229 37 824 

E-mail: info@fietsmolen.nl 

Web: www.fietsmolen.nl  

 

Osdorp: 
Projektet, som vil kunne tillade parkering af 100 cykler, og som er det andet i Fietsmollens 
produktionsprogram, er forsinket.  

Dette skyldes, at under udgravning af den 9,5 meter dybe grav til møllens underdel, ramte 
rendegraveren hovedvandrøret til den nærliggende idrætshøjskole. Det var nødvendigt at flytte møllen 
– eller graven – en meter til den ene side, men dette først efter udpumpning af tilsyneladende flere 
hundrede tusinde liter vand fra både graven og det nærliggende område.  

Hovedskaden er udbedret, men der arbejdes 
stadigvæk på at lokalisere mindre 
eftersprængninger, som er forårsaget af det 
store brud. Fietsmollen mener, at projektet 
alligevel kan være klar til brug inden slutningen 
af juni 2006. 

Da der ikke var mere at se her end et 
afskærmet hul i jorden og en rendegraver der 
arbejdede på højtryk, kørte vi videre til Niew-
Vennep, hvor det første og eneste fungerende 
anlæg findes. 

 

Niew-Vennep: 
Et standard Fietsmolen-anlæg er til 100 cykler. Her i Niew-Vennep har anlægget dog plads til 200 
cykler da to enheder er monteret ved siden af hinanden i samme udgravning. 

Niew-Venneps anlæg blev taget i brug i september 2004. Udnyttelsen er aldrig kommet op på det 
forventede niveau, og i dag er ca. 50 procent af parkeringspladserne i gennemsnit optaget. Med 
denne erfaring kunne det tænkes, at anlægget er overdimensioneret. Årsagen til det kunne være, at 
til trods for at Niew-Venneps befolkning er steget fra 10.000 til 20.000 over de seneste fem år, er 
togtrafikken i samme periode kun steget med 10 procent. Henk van Haazick mener, at de fleste nye 
indbyggerfamilier ejer to biler. 

Parkeringsmaskinen består af fire møllehjul med to par i lodret stilling – et indre hjul med 48 pladser 
og et ydre med 52 pladser i hvert par. De to par står ved siden af hinanden på samme ’aksel’ dog er 
der ingen aksel i systemet – hjulene kører på løbehjul om ringe, som er støttet af en massiv 
stålkonstruktion, som er svejst til gravens spunsvægge. 
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Møllehjulene roterer uafhængige af hinanden og hver for sig har de en dør som bruges til både 
indsætning og udtagning af cykler. Det betyder, at fire klienter kan indsætte/udtage cyklen samtidig. 
(Ved 100-cykel anlæg er der dog kun to døre).  

Ved hvert hjulpar er en dør på gadeniveau (med 
adgang til det indre hjul) og en er på et højere 
niveau som giver adgang til det ydre hjul.  

Et display ved hver dør indikerer om der er ledig 
plads i det valgte hjul. 

Stålkonstruktionen er galvaniseret, dørene og 
ydre beklædning er af rustfrit stål.  

Betjening: 

Hver dør og hjul betjenes individuelt og er uafhængig af de andre hjul. Hver dør har en 
kundeinterfaceterminal, som består af en chipkortlæser, PIN-kode tastatur og en mindre 
displayskærm for et par linjer tekst. Disse er tilknyttet både styrecomputeren samt 
betalingsregistreringscomputeren.  

Betjening er enkel og hurtig.  

Maskinen sørger for, at der altid er en ledig boks 
ved døren.  

Klienten identificerer sig ved brug af en 
’Chipknip’ – et hollandske cash-card - samt en 
PIN-kode.  

Døren åbnes automatisk og cyklen skubbes ind. 
Indsætning af en cykel tager ca. 15 sekunder. 

Afhentning af cyklen kan tage op til ca. 35 sekunder, da maskinen, efter chipkortet igen er 
præsenteret, først skal ’hente’ cyklen, inden døren vil åbne. 

Brug af anlægget sker ved et abonnement, som betales ved brug af et abonnementskort eller 
’Chipknip’ kontant-kort, og der kan sættes en forbrugsgrænse, hvis abonnementet betales fx af en 
arbejdsgiver. Abonnements- og betalingssystemet giver mulighed for mange variationer – pendler-, 
område-, og firma-rabatter til forbrugergrupper såsom pensionister m.fl., samt muligheden for 
kombination med udlejning af cykler. 

Kontanter kan ikke bruges i systemet. 

Fordelene ved betjeningsform er: 

• der er flere døre, som giver flere klienter (2 procent af klientpotentialet) en mulighed for at 
blive betjent samtidig 

• cyklerne er opbevaret trygt i et tyverisikret område 
• der er mulighed for mange forskellige abonnementer med fx rabatter/brugergrupper m.m. 

Ulemperne er: 

• hvis man opdager, at et hjul ikke har flere ledige pladser (som bliver angivet v.hj.a. en 
skærmbesked) bliver man nødt til at trække cyklen rundt om anlægget og op til den anden 
dør på samme side og/eller ned igen og rundt til den anden side af maskinen for at prøve 
lykken med disse to døre 
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• man skal kunne huske, hvilken dør man har brugt ved aflevering af cyklen – ellers tage 
samme tur for at finde en dør, der er samarbejdsvillig  

• der kan kun opbevares en cykel – løst udstyr skal fjernes 
• kun 2 procent af klienter kan parkere cyklen samtidig – som er ikke mange, hvis der er flere 

der skal nå et tog!  

Teknik: 

Møllehjulene drejer i begge retninger, således at en cykel der skal hentes, altid kommer tilbage til 
toppen af hjulet (hvor døren er placeret) ad den hurtigste rute. 

 

De fire møllehjul drejes af otte 1,5 kW motorer – to per hjul – der 
overfører kraften gennem et tandhjul og -ringsystem. 

Tandhjuls- og ringsystemet sørger også for bremseeffekten, da et 
møllehjul kan komme meget ud af balance, afhængig af hvor mange 
bokse, der indeholder cykler og hvor de findes i ’systemet’ på et 
vilkårligt tidspunkt. 

Motorerne er computerstyrede v.hj.a. frekvenstransformere og 
betjenes via telefonlinier fra computere (en til hvert møllehjul) som 
findes på Fietsumronds kontor. I tilfælde af problemer kan hvert 
møllehjul styres ’manuelt’ både fra kontoret og anlægget. Den indre 
del af anlægget er videoovervåget. 

Når en cykel er placeret i en boks og døren lukkes, trykkes en plade ned på cyklens saddel med en 
kraft på 100 kg. Dette tryk holdes hele tiden mens cyklen er opbevaret ved hjælp af en gascylinder 
(som ligner cylinderen på en bils bagklap), således at cyklen ikke bevæger sig under møllehjulets 
rotation. Når cyklen skal tages ud, søger elektronikken for, at trykpladen løftes mekanisk inden døren 
åbner. 

Når en cykel er placeret i en boks 
og døren lukkes, trykkes en plade 
ned på cyklens saddel med en kraft 
på 100 kg.  

Dette tryk holdes hele tiden mens 
cyklen er opbevaret ved brug af 
lufttrykscylindere 

 

En computer til registrering af kunder og 
betalinger findes i selve anlægget, dog er 
oplysninger også kopieret på en computer i 
Fietsumronds kontor. 

Her ses firmaets ejer Henk van Haazick ved 
computeren i anlægget.  
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Konstruktionen er forholdsvis tung og mekanisk og kræver derfor meget lidt vedligeholdelse, normalt 
begrænset til smøring af kørehjulene og tandhjulene.  

Væggene til anlægget i Niew-Vennep er lavet af standard byggekonstruktions spunsjern 
(afskærmningsjern), som for at forhindre vandindsivning er svejset til, men det overvejes at nye 
konstruktioner vil bestå at en støbt beton kasse, der sænkes på plads.  

Pladsbehov: 

For et anlæg til 100 cykler kræves der et grundareal på 8 meter længde og 2,5 meters bredde, samt 
en grav på 9,5 meters dybde, 12 meters længde og 2,5 meters bredde. Et anlæg til 200 cykler har de 
samme dimensioner, dog med 5 meters bredde. 

Aktører: 

Den hollandske regering yder 50% af konstruktionsomkostningerne som tilskud til kommunen 
 
Niew-Vennup kommune underskriver en fastpris kontrakt med Fietsmollen for udførelsen af anlægget 
 
Niew-Vennup kommune indgår i en driftskontrakt med Fietsmollen på € 7,000 per år 
 
Niew-Vennup kommune fastsætter abonnementspriserne 
 
Forbrugerne betaler for abonnement til Fietsmollen 
 
Fietsmollen dækker alle drifts- og vedligholdelsesomkostninger og 
 
Fietsmollen betaler evt. overskud til kommune, hvis abonnementer overstiger € 7,000 per år 

Forbrugspriser: 

Abonnement: € 7 per måned eller € 60 per år 

Døgnbillet: Det er uklart fra mine notater, om der kan købes en døgnbillet eller ej. (Jeg har 
spurgte, men der er endnu ikke kommet et svar). 

Forbrugererfaringer: 

Kun en enkel klient blev interviewet – og han havde travlt ved at nå et tog. Pågældende var 
udmærket tilfreds med, at det var så nemt og billig at opbevare cyklen – og at cyklen var der, når han 
kom hjem. Han bruger anlægget fem gange om ugen (dvs. ca. 20 gange om måneden) for € 7,00 per 
måned. Det er lig med €0,35 (DKK ca. 2,50) per parkeringsdag. 

At man ikke kunne se flere brugere kunne skyldes, at det var midt på formiddagen. Men anlægget 
anses for at være overdimensioneret og dette kunne også fornemmes ved et besøg inden for 
anlægget. Ganske få af bokserne havde cykler i.  
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Opsummering: 

Antallet af cykelpladser: 100 (standard) eller 200 (dette anlæg)  

Fysisk plads påkrævet: Ca. 13 x 2,5 (5,0) meter over jorden (selve hjulet er 11 m i diameter og 
der skal være plads på den ene ende til en trappegang ned til det indre 
af maskinen) samt et hul på 13 x 9,5 meter dybde 

Omkostninger:  

Udvidelsesmuligheder: Ingen, dog kan der monteres to anlæg ved siden af hinanden, hvis 
beslutningen er taget inden købskontrakten er indgået 

Kommunens erfaring: Ukendt 

Egnet til: Mindre til mellemstore togstationer, havne eller offentlige kontorer med 
passende antal besøg af cyklende. IKKE egnet til opbevaring af 
tilhørende bagage eller udstyr såsom hjelm. 

Sikkerhed og betjening: God sikkerhed. Nem betaling gennem chipkortsystem på 
abonnementsbasis. Begrænsninger i brugen når flere cyklister skal 
parkere/afhente samtidig. 

Medbragt litteratur fra producenten (i hardkopi): 

’The Bike-mill’ 1.4.2005. En beskrivelse på engelsk af anlægget i Niew-Vennep,  
’Concept tekening van Fietsumrond’, 15.8.2002. En dimensioneret tegning 

NOTE: Disse to dokumenter er blevet bedt sendt i elektronisk form per e-mail, samt er der blevet bedt 
om yderligere oplysninger omkring betalingssystemerne. Desværre er der ikke kommet noget svar fra 
firmaet. 
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Velominck 
Firmanavn: Lo Minck Systemen bv 

Navn på kontakt: 1. Lo Minck   2. Pim de Vrind 

Stilling: 1. Ejer og opfinder 2. Projektmanager (konsulent fra 
Bureau Technologiesubsiedies & 
Organisatieadvies bv)) 

Firmaets adresse: Gansoord 80, 2165 BD Lisserbroek 

Tel: +31 252 42 03 84 
+31 252 41 31 87 

+31 75 614 90 95 

Fax:  +31 75 614 89 19 

Mobil:  +31 6 291 440 82 

E-mail: info@lo-minck.nl p.devrind@btozaanstad.nl 

Web: www.velominck.nl www.btozaanstad.nl  

Jeg blev mødt af Lo Minck og kørt til firmaets kontor, værksted og forsøgsanlæg i Lisserbroek, hvor vi 
mødte hans projektmanager, Pim de Vrind. Lo Minck har været involveret i cykelplanlægning i 
Amsterdam over en række år. I 1970’erne havde Amsterdam et bycykelprojekt ’White Bike Plan’ som 
ikke lykkedes, men planen blev igen taget op i 1990’erne med en specieldesignet cykel med små hjul. 
Cyklerne var tilgængelige fra flere ’stationer’ – ligesom i København – men brugerne skulle betale for 
brugen, og blev registreret når de lejede en cykel. Ifølge Lo Minck tog planen 10 år at udvikle og 
igangsætte, men efter 2 år brød også dette forsøg sammen. 

Lo Minck besluttede derfor at arbejde ud fra en anden indgangsvinkel med et projekt for at gøre 
cyklen tilgængelig, og det endte op med et parkeringssystem, der opbevarer cyklen under jorden – 
Velominck systemet. Meningen er at systemet kan benyttes til cykeludlejningsformål, men indtil videre 
er det brugt til tyverisikret parkering.  

Velominck er et underjordisk cykelopbevaringsanlæg til 50 cykler, hvor cyklerne blev transporteret 
mellem gadeniveau og ’kælderen’ i lodret stilling og hængt op på kroge, som er monteret på en 
endeløs kæde, der kører i en skinne. Cyklerne er adskilt af en tynd gummiplade, som forhindrer at 
cyklerne kradses, når kæden køres rundt.  

Velominckanlægget på Tolhuisplein i 
Amstersdam Noord blev færdiginstalleret den 3. 
oktober 2005 – dvs. for ca. 7 måneder siden, og 
har været konstant under justering og udvikling 
siden installation.  

Under vores besøg arbejdedes der på at 
forlænge de tynde gummiplader, således at 
hastigheden kunne øges uden at cyklerne 
skades, når de svinger ud ved enden af 
kædeskinnen. 

Udover Velominck systemet arbejdes der i Lo Minck Systemens værksted og forsøgscenter på bl.a: 

1. en stor automatiseret pakke- og emballagemaskine for Philips, til beskyttelse af industrielle 
lampepærer af forskellige størrelse. 

2. automatisering af betjening af cykelbokse for Prorail, som gennem et datterselskab OV-Fiets udlejer 
cykler fra togstationer. Der arbejdes på at gøre det muligt at leje en boks ved at indkaste en mønt i en 
automat monteret på døren. (NOTE: Cykelbokserne er ejet af NS-Fiets, som er et datterselskab af NS, 
men er stillet til rådighed for OV-Fiets). 

3. flere nye parkeringssystemer såsom Velowspace,  et mindre anlæg for 14 cykler der minder om 
’BikeTree’ fra Schweiz; Veloplaza, hvor koncepten er at samle cykeludlejning, sodavandsmaskiner, 
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bankterminaler m.m. i et; Veloflat, som er et etageparkeringsanlæg for over 1000 cykler med flere 
indgange fra stueetagen og hvor cyklerne transporteres til flere 12x12 meter etager, hver til 600 
cykler; og Velominck Inbouw, hvor konceptet er, at der kunne spares nok plads til at bygge en 
ekstra lejlighed, hvis to Velominck systemer skulle blive indkorporeret i et lejlighedskompleks. 

Derefter kørte vi til Tolhuisplein i Amsterdam Noord, for at besigtige det ene fungerende eksempel på 
et Velominck anlæg. 

Ved afslutning af fremvisningen deltog Robert Hendriks, som er projektmanager for Amsterdam 
kommunes cykelparkeringsprojekter, i besøget. Senere fik jeg et møde med Robert om Amsterdam 
bys cykelpolitik m.m.  

Mødet rapporteres i afsnittet ’Amsterdam Kommune’. 

’Locker’ Tolhuisplein: 
’Locker’ er et varemærke for Amsterdams kommunes overvågede cykelparkeringshuse, hvoraf de 
fleste er af ’walk-in’ type. Men to ’Locker’ er oprettet som forsøgsanlæg; det første var dette 
Velominck anlæg, som blev færdiginstalleret den 3. oktober 2005 og det andet anlæg det nye og 
endnu ikke færdiginstallerede Fietsmollens anlæg i Osdorp. 

Velominck anlægget på Tolhuisplein er placeret på et til formålet genindvundet område ved siden af 
færgen mellem Amsterdam Noord og Hovedbanegården.  

Et kort over anlæggets placering findes på: http://www.locker.amsterdam.nl/locker08.htm  

Det var nødvendigt at bygge på genindvundet grund pga. en generel pladsmangel i Amsterdam, men 
også fordi undergrunden i Amsterdam, ligesom de fleste andre større europæiske byer, er svær at 
grave i pga. ledninger, kloaker, vandrør m.m.  

Også området oven for undergrundsanlægget egner sig godt til cykelparkeringsformål, og her kunne 
der ses flere hundrede cykler parkeret ved Amsterdams standard cykelstativ – ’Nietje’. 

Desværre talte jeg ikke de cykler, der var parkeret ovenfor anlægget, men antallet var i hvert fald 
flere gange de 50, der kunne parkeres underjordisk. Parkeringspladsen og -anlægget er populære, da 
der er mange daglige pendlere fra Amsterdam Noord til centrum. Det er tilladt at tage cyklen med på 
færgen, men mange foretrækker at lade cyklen stå på denne side af ’Het Ij’, som vandstrækningen 
hedder. 
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Betjening: 

Ved indgangsdøren findes der en 
kundeinterfaceterminal, der indeholder en 
kortlæser med tre tilhørende knapper (Info – 
Accept – Cancel) og en mindre skærm til to 
linier. 

Øverst ses en stor skærm, hvor der vises en 
brugervejledning – men kun på hollandsk. 

Desuden findes der en lås til adgang for service 
og manuel betjening. 

Ved siden af panelet kan ses levn fra mindre graffitimaling – det eneste hærværk, der er sket siden 
anlægget åbnede i oktober 2005. 

Adgang til anlægget er ved brug af et specielt abonnementskort eller et ’Chipknip’, som er et kontant 
kort udstedt af bankerne og bruges her til at betale for døgnparkering. Abonnementskortet købes på 
kommunekontoret og er forberedt til fremtidig brug i det offentlige transportsystemer i Holland. 
Almindelige ’Locker’ abonnementskort, som bruges i forbindelse med en sticker på cyklen i andre 
Locker anlæg og er et kort uden chip, kan ikke bruges i Velominck. 

Fremgangsmåden er: 

• der indsættes abonnements- eller ’Chipknip’ i kortlæseren. 
• døren åbner 
• cyklen skubbes ind, således at forhjulet ikke kan komme længere og der holdes fast på cyklen 

i et par sekunder, indtil den er blevet ’grebet’ af maskinen og kan derfor stå uden ekstern 
støtte 

• døren lukker 

Dette tager kun 10 sekunder, men derefter går der 30-40 sekunder igen før maskinen kan acceptere 
endnu en cykel, eller at en allerede parkeret cykel kan hentes. 

Fordelene med betjeningsformen er: 

• cyklerne er opbevaret trygt i et tyverisikret område 
• der er besparelse på personaleomkostninger, idet bevogtning er automatisk 
• ’Chipknip’ kortet giver en mulighed for døgnparkering  
• der er mulighed for mange forskellige abonnementstyper med fx rabatter/brugergruppe m.m. 

Ulemperne er: 

• kun cyklen kan opbevares – løst udstyr skal fjernes 
• anlægget er meget teknisk kompliceret, som kunne give anledning til driftsproblemer 
• der går mindst 30-40 sekunder mellem behandling af cykler 
• kun en cyklist kan parkere eller hente cyklen ad gangen – dette er ikke hensigtsmæssigt, hvis 

der er flere, der skal nå et tog! 

Teknik: 

Efter cyklen på gadeniveauet er ført igennem døren og placeret korrekt i renden på ’gulvet’ gribes 
forhjulet i et beslag, som er monteret på et lodret transportbånd.  
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Gribebeslaget er forsynet med gummipuder, som bliver ekspanderet 
med lufttryk for at gribe hjulet uden at skade det. 

Gribebeslaget bevæges op og ned på et transportbånd, drevet af en 
el-motor. 

Efter døren lukker, vipper den del af ’gulvet’ der er under cyklens 
forhjul opad til 45°, samtidig med, at transportbåndet kører 
gribebeslaget opad indtil cyklen hænger i lodret stilling. 

’Gulvet’ skilles nu i to dele, som trækkes til hver sin side, således at cyklen kan føres ned til den 
underjordiske del af anlægget.  

Cyklens forhjul er nu spiddet under fælgen af en af de 50 kroge, der er monteret på en vandret, 
endeløse transportkæde. Gribebeslaget slipper, og cyklen er nu efterladt hængende i 
opbevaringsstilling. Så snart cyklen er på plads, køres den væk til den ene side af kæden, således at 
der altid er en ledig krog i modtagepositionen, klar til den næste cykel, der skal parkeres. 

Den individuelle krog er identificerbar med chipkortets nummer og tilhører derved cyklen, således at 
cyklen igen kan findes. 

Når en cykel skal hentes, køres den vandrette transportkæde rundt indtil den identificerede cykel igen 
er på modtage/henteposition. Samtidig åbnes ’gulvet’ således at gribebeslaget kan føres ned for at 
hente cyklen. 

Cyklens forhjul gribes, krogen bevæges lidt til den ene side for at slippe hjulet, og cyklen føres op 
gennem ’gulvet’, som nu lukker.  

Den del af gulvet, der er under cyklen vippes opad til 45° og cyklen føres ned til gulvet. 

Døren åbner, således at cyklen han trækkes ud. 
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Her ses sekvensen ved afhentning af en cykel. 

1. Cyklen gribes af 
gribebeslaget og føres 
op gennem det åbne 
’gulv’ 

Nedenunder kan ses 
skillemembranerne, der 
beskytter de hængende 
cykler  

2. Cyklen føres helt op 
af gribebeslaget 
således at baghjulet er 
over ’gulvet’, som 
derefter lukker. 

    

3. Den del af gulvet der 
er under cyklen vippes 
opad til 45° og cyklen 
føres ned til vandret 
stilling. 

Gribebeslaget giver slip 
for forhjulet. 

4. Cyklen er nu klar til 
at blive trukket 
manuelt ud af 
indgangsdøren 

Teknikken er computerstyret og alle operationer, både udvendige og indvendige, er overvåget af 
videokameraer, som sender oplysninger til Lo Mink Systemens kontor i Lisserbroek.  

Systemet bruger el og trykluft samt mange elektroniske følere til at gennemføre operationer. Det er 
derfor et kompliceret system, med mange potentialer for teknisk svigt.  

Fra Amsterdam kommunes projektmanager Robert Hendriks lærte jeg, at der var mange 
indkøringsproblemer i de første fem måneder, og at teknikere fra Lo Minck Systemen var til stede 
næsten dagligt i denne periode. 

At udviklingen af teknikken er endnu ikke færdig, kunne forstås fra tilstedeværelsen af teknikere på 
den dag anlægget blev besøgt. Teknikere var i gang med at forlængere ophæng for at montere større 
mellemlagsgummiplader således at kørehastigheden af den vandrette transportkæde kunne sættes 
op, uden at cykler bliver skadet når de svinger ud ved kædens ende.  

Pladsbehov: 

Undergrunds pladsbehov for et 50-cyklers anlæg er 13,5 m længde, 3,5 m bredde og 2,8 m højde. 
Der skal tilføjes 0,4 m til længden per to cykler, hvis anlægget ønskes til flere end 50 cykler. Den 
overgrunds del af anlægget er en ca. 3 meter firkant. 

Omkostninger: 

Anlægget blev delvis (70%) finansieret fra Amsterdams ’Mobility Fund’, som er en kasse for alle 
indtægter fra byens parkeringsanlæg og -målere. De resterende 30% var et bidrag fra den regionale 
myndighed. 

Driftskontrakt:Driftskontrakten koster € 25.000 per år. Dette svarer til DKK ca. 10,50 per cykelplads 
per dag.  

Både kommunen og Velomink anser kontraktbeløbet som højt og regner med at prisen vil kunne 
reduceres, når vedligeholdelsen af maskinen er mere struktureret som følge af driftserfaringer. 
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Forbrugspriser: 

Cykelparkering per døgn (betaling med chipknip): € 0,50  Månedsabonnement: € 9,- 

Forbruger erfaringer: 

Det var kun muligt at tale med en forbruger, som var udmærket tilfreds med anlægget samt prisen 
for parkering. 

Opsummering: 

Antallet af cykelpladser: 50 med mulighed for 100 (maximum) 

Fysisk plads påkrævet: 13,5 x 3,5 x 2,8 m undergrund samt ca. 3,0 x 3,0 på gadeniveauet 

Omkostninger:  

Udvidelsesmuligheder: Ingen. 

Kommunens erfaring: Kommunen var utilfreds med de første fem måneders drift, hvor der var 
mange problemer. Driftsomkostninger på € 25.000 per år (til Lo Minck 
Systemen) menes for høje, men er meget lavere end omkostninger i 
forbindelse med bemandede parkeringshuse.  

Egnet til: Mindre parkeringsbehov muligvis i forbindelse med nybyggeri hvor der 
er behov for aflåst cykelparkering.  

Sikkerhed og betjening: Udmærket sikkerhed, men betjening er forholdsvis langsom. 

 

Medbragt litteratur fra producenten: Nul. 

Dokumentation modtaget senere per e-mail: 

• Integrated street furniture.pdf  
• Velominck above ground.pdf  
• Velominck cost indication.pdf  
• Velowspace cost indiacation.pdf  
• Veloflat copy.pdf  
• Lo Minck_SURVEJskema.doc  

Amsterdam Kommune 
Myndighed: Gemeente Amsterdam (Amsterdam kommune) 

Dienst Infrastruktur Verkeer en Vervoer 
(Infrastruktur-, trafik- og transportdirektorat) 

Navn på kontakt: Ronald Hendriks 

Stilling: Projektmanager- cykelfaciliteter (Privat Konsulent) 
Hendriks Rademakers 

Adresse: Nieuwevaart 5-9 
1018 Amsterdam 

Stephensonweg 14 
4207 HB Gorinchem 

Tel: +31 20 556 53 29 +31 183 69 99 24 

Fax: +31 20 556 57 00  +31 183 69 99 25 

Mobil:  +31 6 270 74 415 

E-mail: R.Hendriks@IVV.amsterdam.nl  r.hendriks@henrad.nl 

Web: www.ivv.amsterdam.nl   

Kommunens direktorat for infrastruktur-, trafik- og transport har til formål at skabe tilgængelighed i 
og omkring Amsterdam på en attraktiv, sikker og effektiv måde. Dette kræver god planlægning i en 
by med 750.000 indbyggere samt millioner af besøgende hvert år. Direktoratet bidrager til målet ved 
at bygge og administrere infrastrukturen.  
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Den hurtige og miljøvenlige cykel betragtes som det ideelle transportmiddel i en by. Derfor går 
kommunen meget op i, at cykelruterne skal være velplanlagte og sikre i brug, og at der skal tilbydes 
tiltag for at formindske cykletyveri. Dette planlægges opnået ved tættere koordination med politiet, 
ved at stille yderligere ’Lockers’ – cykelparkerings, -vedligeholdelse og -udlejningsanlæg – til rådighed 
samt ved at yde support til eksisterende, gratis cykelparkering. 

’Locker’systemet er beskrevet på www.locker.amsterdam.nl  samt på direktoratets egen hjemmeside 
locker@ivv.amsterdam.nl  

Kommunens projektmanager Ronald Hendriks (RH) har arbejdet med cykelparkering i Amsterdam i 
fem år, og har en bred forståelse af emnet. Han taler desuden flydende engelsk. 

 

Der findes for tiden syv overvågede ’Locker’ i 
Amsterdam – bemandede overvågning af Locker 
Beursplein ophørte den 15. februar 2006, og der 
tilbydes nu gratis parkering. 

Udover cykelparkering, tilbyder fire ’Locker’  
cykelreparation og andre tjenester. 

Åbningstiderne er forskellige fra anlæg til anlæg, dog 
har de fleste åbent til kl. 22:00 

Drift af de fire nordlige ’Locker’ varetages af 
organisationen ’Stichting Werkprojecten Amsterdam’ 
mens de to sydlige – Locker Station RAI og Locker Zuid-
WTC er administreret af Flexdiensten B.V. 

Locker Tolhuisplein er automatiseret. (Velominck)  

RH mener at cykelparkeringsomkostninger skal betragtes som en del af den offentlige administration. 
Amsterdams borgere er vant til at stille cyklen fra sig uden at det koster penge at parkere, og af 
denne årsag alene skal prisen for overvåget parkering holdes nede på et minimalt niveau. Prisen for at 
parkere en cykel i en overvåget ’Locker’ er € 0,50 (DKK ca. 3,50) per dag eller ved abonnement € 9,00 
(DKK ca. 65,00) per måned eller € 55,00 (DKK ca. 415,00) per år. 

Disse priser skal ses i perspektiv af, at en lås af den type som er nødvendigt i Amsterdam, kan koste 
op til € 50,00 – og i flere tilfælde anses til at være mere værd end selve cyklen!  

Brugen af en god lås er desværre ingen garanti 
for, at ens cykel stadigvæk findes, når man 
komme tilbage.  

Cykeltyveri er sandsynligvis en god forretning i 
Amsterdam, og Robert hævdede, at hvis vi 
stillede os ved et busstoppested i ca. 10 minutter 
uden at vore bus kom, vil vi sikkert få et tilbud 
om en billig cykel – samt sandsynligvis ville kunne 
vælge farve og type. Cyklen vil derefter blive 
stjålet efter bestilling. 

Medbragte litteratur fra kommunen (i hardcopy): 

’Locker’ – en beskrivelse og lokationskort over Amsterdams ’Locker’ system for tryg parkering af 
cykler, (på hollandsk), Gemeente Amsterdam. 

’Towards an accessible, safe and attractive city’, Gemeente Amsterdam 
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Locker Zuid-WTC 
Dette cykelparkerings anlæg findes tæt på Amsterdam Zuid-WTC station. Det blev besøgt sammen 
med Martin van Brederode fra Jan Kuipers Nunspeet, men inkluderes her, da det ifølge Robert 
Hendriks er et godt eksempel på Amsterdams ’Locker’ system af bevogtede cykelparkeringsanlæg.  

Anlægget blev åbnet den 25. juni 2004. Yderligere oplysninger findes på 
http://www.locker.amsterdam.nl/locker07.htm  

Parkeringshuset har åbent 24 timer i døgnet, 7 dage per uge og altid er bemandet af to mand. 
Vagterne, som i det danske socialsystem nok ville høre under kategorien ’langtidsledige’, kommer fra 
organisationen CBB Flexdiensten BV, som bl.a. yder sikkerhedstjenester, og beskæftiger sig med 
sociale opgaver ved at finde opgaver til ’folk med lang afstand til jobmarkedet’ såsom folk med 
manglende elle dårlig uddannelse, mangel på joberfaringer eller er mentalt hæmmede. Se: 
http://www.security-online.nl/bedrijf.php?be=1700  

Anlægget fremtræder venligt og lyst, men ikke så tiltrækkende som det, der findes i Basel. 

Udover de 2.500 parkeringspladser, tilbyder parkeringshuset: 
 
cykelreparationer 
cykeludlejning (OV-Fiets) 
et ’kaffehjørne’ 
og toiletter (€ 0,50 eller DKK 3,50 per tur!) 

Betjening: 

Adgang til dette undergrunds parkeringshus er hhv. ad rulletrapper – både nedad og opad – og 
almindelige trapper. Disse er godt markeret på gadeniveauet. Efter man er kommet ned ad 
indgangsrampen, stiller man selv sin cykel i et ledigt stativ. 

 

Rulletrappe ind- og udgang (bagerst til venstre kan 
ses den almindelige trappegang) 

Rulletrapperne set fra vagtens kontor 

Hvis ikke man har et abonnementskort udstedt af Amsterdam kommune samt en godkendt sticker på 
cyklen, skal man betale kontant for parkering til vagten. Det samme gælder for andre tjenester, 
såsom toiletbesøg og cykelreparation. 
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Her ses området, det er umiddelbart over for 
enden af rulletrapperne, som er til venstre. 

Til højre ses vagtens kontor med 
cykelreparations værksted samt cykeludlejning. 

Pladsbehov: 

Parkeringsanlægget er tilpasset bygningens kælder, som arkitekten ikke havde til hensigt skulle huse 
et cykelparkeringsanlæg. Pladsbehovet er kun det, som Jan Kuipers Nunspeets udstyr optager, plus 
en bevægelseszone imellem rækker af stativer. 

Her var der ca. 6 meter mellem rækkecentrene, en afstand som giver gode muligheder for flugt i 
tilfældet af brand eller anden ulykke. 

Omkostninger: 

Den total pris for indretning af anlægget fik jeg ikke. 

Men Jan Kuipers Nunspeets cykelstativ OPTIMA Model 155 koster € ca. 150-160 per cykelplads, derfor 
€ ca. 400.000 for de 2.500 pladser i anlægget. 

Teknik: 

Alle cykelstativer er ’OPTIMA’ Model 155, dobbelt-sidede, to-etagers stativer fabrikeret af Jan Kuipers 
Nunspeet.  

Denne type stativ er meget let at bruge, da de 
øverste stativer har en gas-cylinder, der hjælper 
brugeren at løfte skinnen med cyklen på. 

 

Forbrugspriser: 

Cykelparkering per døgn € 0,50 
Cykelparkering årsabonnement (privat) € 55,- 
Toilet € 0,50 
Leje af cykel per dag € 1,50 
Lej af cykel - årsabonnement € 159,- 

Derudover er der specielle priser for firmaordninger: 
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Opsummering: 

Antallet af cykelpladser: 2.500 

Fysisk plads påkrævet: Minimal, da der er installeret to-etagers stativer 

Omkostninger: Totale omkostninger ukendt, dog € ca. 400.000 for de 2.500 
cykelpladser (stativer) i anlægget 

Udvidelsesmuligheder: Ingen, da der allerede er installeret to-etagers stativer 

Kommunens erfaring: God 

Egnet til: Mellemstore stationer, boligkomplekser, sportshaller m.m. 

Sikkerhed og betjening: Udmærket – men kostbar pga. bemandet overvågning 

 

NS Fiets 
Firmanavn: NS Fiets  

Navn på kontakt: A.J.M. (Ben) van Westing J.W. (Jan) van de Kraats 

Stilling: Administrerende Direktør Projektleder 

Firmaets adresse: Hoog Overborch, Moreelspark 54, Postbus 2534, 3500 GM Utrecht 

Tel: +31 30 235 76 02  

Fax: +31 30 235 78 86 +31 30 235 78 86 

Mobil: +31 6 55 74 48 68 +31 6 45 66 46 72 

E-mail: Ben.vanwesting@ns.nl jan.vandekraats@ns.nl 

Web: www.ns.nl  www.ns.nl  

NS Fiets er et datterselskab af NS – det hollandske jernbaneselskab. NS formål er at organisere og 
forestå overvåget cykelparkering ved alle jernbanestationer i Holland i overensstemmelse med 
regeringens politik på området. Firmaet blev etableret med de hovedmål, at det både skal sikre 
tilstrækkeligt med cykelparkering, men også skal køres som en forretning på breakeven basis. 

Den travle administrerende direktør Ben van Westing (BvW) havde afsat hele fredag eftermiddag til at 
forklare baggrunden for og status på NS Fiets aktiviteter over for mig, samt for at vise mig et par 
parkeringsanlæg. Projektlederen for den aktuelle projekt for automatisering af adgangskontrol Jan de 
Kraats tog imod mig på Utrechts centralstation ved ankomsten fra Amsterdam, og deltog også i 
eftermiddagens møder og besøg. 

Efter en indledende diskussion på NS Fiets kontor i Utrecht centralstations bygning, tog vi en hurtig 
tur rundt i Utrecht CS gamle cykelparkeringshus, og derefter tog vi toget til Scheidam CS, som ligger 
ca. 10 km vest for Rotterdam, for at se et af de nyere anlæg demonstreret, med automatiseret 
adgangskontrol. Her var det også muligt at tale med cykelparkeringshusets forpagter. Jeg blev 
foræret en 1. klasse døgnbillet til ubegrænset rejse på det hollandske jernbanenet, gældende for d.d. 

Litteratur modtaget under besøget: 

Et PowerPoint display om NS Fiets politik (desværre kun i hardkopi) 

’Fiets en trein’ - en brochure om cykeludlejning fra OV Fiets samt muligheder for at have cykler med i 
toget. NS og OV-Fiets. Gældende fra 1. januar 2006 

NS Fiets forretningskoncept og -status: 

Transportministeriet har ansvaret for infrastruktur. Et offentligt selskab ’Prorail’ (som svarer til 
Danmarks Banestyrelsen) som er en underafdeling af transportministeriet, har ansvaret for skinnerne 
samt togdriftens kontrolanlæg, signalering m.m..  

Prorails søsterfirma NS, der også er underafdeling af transportministeriet, har ansvaret for 
passagertogdrift samt stationerne. 
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NS Fiets – et datterselskab af NS – har 14 ansatte og ansvaret for alle cykelparkeringsanlæg ved 
stationer, hvoraf 100 er overvågede. Som en forretningsudvidelse har NS Fiets også overtaget 
administration af de 17.000 bagagebokse, der findes ved stationerne. 

I modsætning til andre parkeringssystemer har NS Fiets den filosofi, at cyklisten selv skal have lov til 
at parkere sin cykel i systemet, og ikke at aflevere cyklen til systemet. NS Fiets mener, at 
cykelparkering bør betragtes – og skal fungere – som en indgang til stationen, ikke som et tillæg til 
stationen. Og der burde ikke være forhindringer i en overvågede parkeringshus for daglige pendlere til 
at stille deres cykel. 

Derfor er NS Fiets parkeringshuse arrangeret som et ’walk-in’ anlæg for daglige pendlere, der er 
’kendt’ af parkeringshusets personale. Derimod skal andre går gennem et semi-automatisk 
kontrolanlæg ved indgangen. 

Indgangskontrolanlægget er udviklet sammen med hovedleverandøren Siemens NL, der har separate 
kontrakter for produktion, for servicering klienter, videoovervågning og sikkerhed samt for 
systemvedligeholdelse. Ifølge BvW er Siemens performance i forhold til de tre kontrakter: produktion 
god, servicering m.m. ”ved at være bedre” og ukendt i forhold til vedligeholdelse, da anlæggene kun 
er to år gammelt. Siemens bruger en underleverandør til sikkerhedsopgaver. 

BvW kunne oplyse, at disse tre funktioner i fremtiden vil samles i en kontrakt, som vil blive baseret på 
performance med mulighed for bonusbetalinger.  

Den nuværende kontrakt er baseret på en standard pris for et anlæg med en indgang, samt 
medprisbetalinger for +1 indgang, +2 indgang osv.  

Cykelparkering er et meget politisk emne, og NS Fiets handlinger kan give anledning til spørgsmål i 
det nationale parlament. Der er ifølge BvW store uoverensstemmelser for tiden mellem 
regeringspolitik og NS Fiets politik i forhold til kravet om, at der skal opnås breakeven. 

For at kunne opnå breakeven er NS Fiets i gang med at afvikle alle bemandede parkeringsanlæg, som 
er meget kostbare. Men politikere har nu lanceret et krav om, at publikum skal tilbydes 
cykelparkering, der er bemandet fra første til sidste tog. Dette er modstridende NS Fiets politik. 

Der er også et politisk krag og derved uoverensstemmelse i, at der ved alle stationer skal tilbydes 
gratis cykelparkering som alternativ til overvåget parkering mod betaling. Dette krav underminerer, 
ifølge NS Fiets, deres forretning. 

Nuværende bemanding og åbningstiderne af overvågede parkeringsanlæggene kan opdeles i forhold 
til anlæggets størrelse: 

• Lille: 100-200 cykelpladser ikke bemandede 
• Mellem: 200-500 cykelpladser bemandede fra 07:00 til 10:00 og 16:00 til 19:00 
• Stor: 500-1000 cykelpladser bemandede mellem 07:00 og 19:00 
• Meget stor: >1000 cykelpladser bemandede døgnet rundt 

Bevogtning af de bemandede parkeringspladser bliver forestået af kontrakter, som sørger for 
personalet. Kontrakterne kan sørge også for cykelreparation og -salg, også evt. udlejning, dog 
specificeres der ingen minimumskrav for serviceydelser i bevogtningskontrakten. 

I forbindelse med ombygning af de stationer, som er, eller vil være betjent med HST 
(højhastighedstog). vil der blive bygget ’usynlige’ cykelparkeringsområder, dvs. at synet af cykler, der 
er parkeret i det åbne landskab, ikke længere ønskes. De stationer, der ombygges i de kommende 
måneder, er Amsterdam, Arhnem, Brieden, Delph, Den Haag, Rotterdam, Utrecht og Zutphen – en 
station i Øst Holland – som åbnes i oktober i år og vil kunne tilbyde 3.000 parkeringspladser. 

NS Fiets er i gang med at indføre semi-automatiseret adgangskontrol på 60 stationer, hvoraf de 13 
allerede er i funktion. 50 procent af kapitalomkostningerne ved automatiseringen støttes af 
regeringen. 

NS driftsresultat for tiden er et minus på € 800.000 per år. 
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Betjening: 

Således at det semi-automatiske system kunne demonstreres, tog vi toget til Schiedam, som ligger ca. 
10 km vest for Rotterdam. 

Dette er indgangspartiet til cykelparkeringen ved 
Schiedam CS 

Indgang til cykelparkeringen er gennem to 
hoveddøre – den ene til venstre for en bevogtet 
parkering og den anden til det frie område. 

Inden for det bevogtede område skilles 
indgangen igen – en for abonnenter gennem 
butikken, og en for andre gennem to semi-
automatiske anlæg. 

Princippet her er fundalmentalt for NS Fiets filosofi. Pendlere, der er kendt af butiksindehaveren, 
trækker bare deres cykel gennem cykelbutikken og ind til et parkeringsområde, der er reserveret til 
dem. Hvis nødvendigt kan de samtidig aftale med butiksindehaveren om evt. reparationer eller 
foretager indkøb af cykelrelaterede rekvisitter. 

Andre abonnenter og dagkunder skal stille cyklen på en skinne ved en af to adgangskontrol kanaler, 
identificere sig med et abonnementskort eller et chipkort, og først når lågene åbner kan de gå ind til 
den del af parkeringsområdet, der er reserveret til dem. Kortet skal igen bruges for at komme ud af 
parkeringsområdet – med eller uden cyklen. 

 

Der er to låger – en 
høj til at gå igennem 
og en lav til cyklen.  

NS Fiets 
abonnementskort 
læses af anlægget, når 
kortet har passeret en 
føler. 

Chipknippen skal 
indsættes I en 
kortlæser. 

Når der indenfor butiksåbningstid skal tages en cykel ud, går pendleren bare ind gennem butikken og 
tager sin cykel.  

Dog hvis butikken er lukket, bruger pendleren sit kort for at komme ind ad en af de automatiske 
låger, derefter bruges kortet igen for at gå igennem en dør, der adskiller ’pendler’ delen og ’de andres’ 
del af det aflåste område, og en tredje gang for at tage cyklen ud ad en af de to automatiske låger.  

Og her rejses der spørgsmål om det er muligt at tage en gammel cykel ind, og komme ud med en ny? 
Teoretisk set ja, det er muligt. Men alle områder er (eller skulle gerne være) under konstant 
videoovervågning af Siemens personale, så chancen for at man kan bryde en lås op uden at blive 
opdaget er minimal. Desuden kan kortnummeret og dets anvendelsestidspunkt sammenkædes med 
videooptagelserne – men kun af politiet og med juridisk godkendelse. 
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Undtaget for pendlere i butiks-
åbningstid skal et kort præsenteres 
for at komme ind for at hente cyklen 
og igen for at tage en cykel ud. 

Her ses det roterende låge til 
cyklisten, og den lave låge til cyklen. 
Det lave låge kan kun åbnes, når en 
cykel er placeret på føleskinnen, der 
er indbygget i gulvet. 

 

Fordelene med betjeningsform er: 

• cyklerne er opbevaret trygt i et hovedsageligt tyverisikret område 
• pendlere kan parkere uden brug af identifikation – og inden for butiksåbningstid samt hente 

cyklen uden vanskeligheder 
• ingen kontanter er involveret 
• mindst to abonnenter og/eller andre bruger kan betjenes samtidig af automatikken 
• der er mulighed for mange forskellige abonnementer med fx rabatter/brugergrupper m.m. 

Efter min mening er der ingen ulemper med systemet 

 

Forbrugererfaringer: 

Da det ikke har været muligt at tale med de få forbrugere, der besøgte anlægget, spurgte jeg 
inderhaveren. 

Han mente, at det største problem forbrugerne har, er det, som han betragtede som en forholdsvis 
lang ventetid ved udgangen gennem automatikken. (Dog gik det efter min mening meget hurtigt for 
de seks-syv cyklister, jeg observerede). 

 

Teknik: 

De nye semi-automatiske adgangskontrolanlæg blev udviklet sammen med Siemens NL, som er 
hovedleverandøren. Udstyret består af flere elementer: 

• Fysiske barrierer med to låger til hhv. cykler og fodgængere. 
• Kortlæsere og systemsoftware 
• Videokameraer og forbindelsesledninger m.m. 

De fysiske elementer (låge og barriere) er leveret til Siemens af Kaba - www.kaba.com  

Kortlæserne er udviklet af Siemens selv, som også står for softwareudviklingen og videosystemet. 
Derudover er der cykelstativerne, som er leveret og installeret af et tredje firma – i Schiedam CS er 
det Jan Kuipers Nunspeet, der er leverandøren. 
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Utrecht CS 
På nuværende tidspunkt har Utrecht CS i alt 5.500 cykelparkeringspladser delt op i tre områder – øst 
(3.000) vest (1.000) og sydvest (1.000).  

Uden for stationen findes der cykler 
parkeret overalt.  

Efter ombygning vil stationen kunne 
tilbyde cykelparkering på flere niveauer 
i selve stationsbygningen, og det nye 
parkeringsområde vil have plads til 
20.000 cykler. 

Scheidam CS 
Dette eksempel på et semi-automatiseret anlæg er allerede beskrevet. Anlægget har 900 
cykelparkeringspladser hvoraf 400 er udlejet som abonnementer. 

Her var det dog muligt at høre om indehaveren af cykelbutikkens erfaringer. Indehaveren kører 
cykelparkeringsanlægget/cykelbutikken som et familieforetagende, hvor også konen var med i 
forretningen. De har 25 års erfaring i cykelbranchen og har haft nuværende forretning i to år.  

Det mest interessante aspekt af forretningen er reparationerne, som er på niveau af 10-15 stk. per 
dag. Mange af reparationerne kommer fra den del af parkeringsområdet, der ikke er overvåget. Her er 
der daglig tilfælde af hærværk og tyveri – stjålne sadler, eksede hjul – endda stjålne cykler. 

En del af cykelbutikkens udstilling Gratis parkeringsområdet 

Dog findes der flere andre cykelforretninger og værksteder inden for en kilometer fra stationen. Salg 
af cykler er vanskelig pga. både konkurrencen fra disse forhandlere, men også fordi man kan købe 
cykler til den halve pris fra internettet, påstod indehaveren. Han nævnte en fransk-bygget Puch cykel 
med forgaffelaffjedring og syv-gear, som han skulle sælge for €569 for at tjene penge, hvor samme 
cykel kan købes over internettet for € 250 mindre.  
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Jan Kuipers Nunspeet 
Firmanavn: Jan Kuipers Nunspeet 

Navn på kontakt: Martin van Brederode John Herik 

Stilling: Administrerende direktør  

Firmaets adresse: Industriweg 20, 8071 CT Nunspeet (Postbus 5, 8070 AA Nunspeet) 

Tel: +31 341 242 944 +31 341 242 944 

Fax: +31 341 252 856 +31 341 252 856 

Mobil: +31 6 53 22 15 95  

E-mail: info@jankuipers-nunspeet.nl  jherik@jankuipers-nunspeet.nl  

Web: www.jankuipers-nunspeet.nl www.jankuipers-nunspeet.nl  

Jeg mødte Martin van Brederode ved Amsterdams ’Fietsflat’ – det store cykelparkeringshus der 
dominerer landskabet ved Central Stationen, som i øvrigt er udstyret med Jan Kuipers Nunspeet (JKN) 
stativer. Anlægget er nærmere beskrevet senere i dette kapitel. Først kørte vi til Locker Zuid-WTC, et 
undergrundsparkeringshus i det sydlige Amsterdam, hvor JKN to-etagers, dobbeltsidede stativer Model 
155 er installeret. Derefter tog vi til den anden side af jernbanen ved samme station for at se på 
andre JKN stativer (Model 100) som er installeret i to overdækkede parkeringsområder bygget op over 
et vandløb.  

Firmaet Jan Kuipers har eksisteret i mange år, og har produceret cykelstativer siden 1930. Firmaet 
havde domicil i Leeward indtil det, i 1939, flyttede til Nunspeet, hvor det skiftede navn til det 
nuværende. Ordrebeholdningen inkluderer en kontrakt med Prorail for 35.000 cykelstativer i to etager, 
og der er forhandles allerede om en ny kontrakt, der forventes underskrevet om to år. Fabrikken er 
blevet totalt ombygget inden for de seneste tre år, og omsætningen i 2006 forventes at være på € 8 
mio. Martin van Brederode har været ansat siden 1979 og administrerende direktør siden 2000. 

Locker Zuid-WTC: 
Dette anlæg er allerede beskrevet under ’Amsterdam kommune’, derfor gentages det ikke her. 

Station Amsterdam Zuid WTC: 
Inden området blev saneret under et byfornyelsesprojekt for nogle få år siden, var der gratis 
cykelparkering ved stationen. Det blev installeret i en overdækning, der er bygget op over et vandløb, 
der løber parallelt med jernbanen og motorvejen. Man skal gå til stationen gennem en tunnel under 
motorvejen. 

Overdækket cykelparkering over vandløbet Jan Kuipers Nunspeet stativ Model 100 

Amsterdam Fietsflat 
Dette anlæg må anses for at være en turistattraktion i Amsterdam. Synet af tusinder af cykler 
parkeret på flere etager dominerer landskabet ved Amsterdam Central Station.  
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Anlægget, som er ejet af Amsterdam kommune, blev i bygget i 2001 som en foreløbig nødløsning, og 
en beregnet levetid på fem år, mens planer for et nyt parkeringshus indenfor selve stationen skulle 
realiseres. 

Nødløsningsanlægget resulterede oprindeligt i 
en protest fra Hotel Ibis, der anså det som en 
forhindring for udsynet over havnefronten for de 
af hotellets gæster, der har værelse på denne 
side. 

Men Amsterdam kommunes projektmanager 
Ronald Hendriks fortalte, at holdningen er 
ændret med tidens løb, fordi anlægget 
tiltrækker meget opmærksomhed omkring 
hotellet. 

Der er nu diskussion om, at anlægget skal blive stående, også efter stationens ny indendørs 
cykelparkering, der har plads til 10.000 cykler, er klar til brug.  

Efter det nye parkeringshus er taget i brug vil ’stationspladsen’ være fodgængernes domæne – det vil 
ikke længere være tilladt at stille cykler. En beskrivelse af det totale projekt findes på: 
http://www.stationseiland.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=896&loc=62101&det=7312  

Anlægget blev designet til at kunne rumme 2.500 cykler, men det vides ikke hvor mange der egentlig 
er, da cyklerne er så godt pakket sammen, at det tager flere minutter at få en cykel ud. Det er tilladt 
at parkere cyklen i ’Fietsflat’ i 28 dage. Cyklen skal være påført en sticker, der viser den dato 
parkeringen begyndt. Reglerne findes her: 
http://www.stationseiland.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=896&loc=62101  

Det er ikke tilladt at cykle ad ramperne. Man kan trække cyklen op ad trappen 

Der findes sandsynligvis mellem 10.000 og 15.000 cykler parkeret omkring stationen, hovedsagelig i 
tre områder – den gratis ’Fietsflat’, et betalings walk-in parkeringshus opereret af NS-Fiets, samt et 
stort betalingsområde på den østlige side af stationen. Både ’Fietsflat’ og det kommende nye 
parkeringshus er udstyret med JKN stativer. 

Medbragte litteratur fra producenten: 

Brochuresamling (ringbind) inkl. Prisliste 
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Tyskland 
Studieprogram – maj 2006 

Lør 13 16:00 Ankomst fra Amsterdam  

Søn 14  Orienteringstur i Darmstadt by 

Man 15 08:00 Orion-Bausteme Besøg ’cykelparkeringstation’ Darmstadt 

  08:30  Besøg parkeringsanlæg ved Bickenbach Station 

  10:00 Besøg parkeringsanlæg ved Lorsch Station 

  11:00  Besøg kontor og fabrikken i Biebesheim 

Tir 16 08:50 Togrejse til Basel 

 

Lidt baggrund – en opsummering af ’statistik’ og synspunkter fra forskellige steder. 

Hovedformålet med besøget var at inspicere en ”Fahrradsstation”, samt at se alternative 
parkeringssystemer i Orion Bausystemes produktsortiment. Jeg blev hentet fra hotellet i Darmstadt af 
firmaets regionale salgschef Michael Saffenreuter (MS). Af praktiske årsager kørte vi først til 
Darmstadt Fahrradsstation, hvor vi så på et automatiseret ind- og udgangsanlæg, samt snakkede med 
operatøren af parkeringsanlægget. Derefter besøgte vi Bickenbach Station og Lorsch Station for at se 
Orion-Bausystemes øvrige udstyr, inden vi besøgte fabrikken og salgsudstillingen i Biebesheim.  

Udover cykelparkering tilbyder en Fahrradsstation et cykelreparationsværksted samt cykeludlejning. 
Der kun må bruges betegnelsen ’Fahrradsstation’ med tilhørende logo, hvis alle disse ydelser er til 
stede. Den tyske regering støtter etableringen af Fahrradsstationer med et beløb på €1.500 per 
cykelparkeringsplads. Pengene kan bruges til dækning af alle omkostninger såsom planlægning, 
bygningskonstruktion, stativer m.m. Støtten er ydet som en del af en national plan for udvikling af 
trafik. Fahrradsstationerne er ejet af kommunerne og er etableret i nærheden af trafikknudepunkter 
såsom jernbanestationer. 

Ifølge MS har visse bymyndigheder forsøgt at støtte deres Fahrradsstationer ved at lovgive for, at 
udendørsparkering af cykler skulle være ulovlig, men dette blev modvirket af ADFC (Allgemeiner 
Deutscher Farrad-Club). 

Orion Bausysteme 
Firmanavn: Orion Bausysteme GmbH 

Navn på kontakt: Michael Saffenreuter 

Stilling: Leiter Verkaufsbereich Nord (Salgschef – nord) 

Firmaets adresse: Waldstrasse 2, 64584 Biebesheim 

Tel: +49 62 58 812 86 

Fax: +49 62 58 812 36 

Mobil: +49 1 51 18 45 98 97 

E-mail: michael.saffenreuter@orion-bausysteme.de  

Web: www.orion-bausysteme.de  

Skype name: Saffenreuterorionbausysteme  

 

Orion Bausysteme er et familieforetagende med ca. 50-60 ansatte, og er ejet af én af tre brødre. 
Firmaet har eksisteret længere under andet navn, da det var ejet af brødrene i fællesskab, men under 
nuværende navn siden 1980. Det forrige firma producerede også forsænkede lofter, men disse 
aktiviteter er nu adskilt og afvikles af søsterfirmaet Suckow & Fischer. 

Orion Bausysteme producerer et bredt sortiment af cykelparkeringsudstyr og gadeinventar, der 
inkluderer bl.a. cykelstativer, cykelbokse, overdækninger og læskure til fx busstoppesteder.  
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Cykelparkeringsudstyr er grupperet i tre hovedgrupper, hvor Gruppe 1 har funktionalitet som 
hovedmål, i Gruppe 2 fremhæves design og specielle efterbehandlingsmetoder, og Gruppe 3, som er 
kaldt for ’økonomiske løsninger’ omfatter simple steler og standere. I forhold til studierejsens TOR er 
det Gruppe 1-løsninger, der er interessante.  

Det mest solgte system i gruppen er Beta-systemet, som fandtes i alle de besete 
cykelparkeringsanlæg i Tyskland, samt i Schweiz. Beta-systemet er bygget op i moduler, således at 
den eneste begrænsning til udvidelsen af cykelparkeringspladser er det fysisk areal, der er til 
rådighed. Systemet er leveret i forskellige udførelser, hvor den billigste kun er galvaniseret, uden 
behandling med farvet pulverlakering. 

Beta-systemet blev først produceret i ca. 1980 og er markedsført i bl.a. Tyskland, Østrig, Schweiz, 
Belgien, Holland og Frankrig.  

I Gruppe 1 findes bl.a. firmaets ’Beta’ parkeringssystem som 
ifølge Michael Saffenreuter blev udviklet i samarbejde med ADFC. 
(Allgemeiner Deutscher Farrad-Club) 

Beta-systemet er modulært, der kan bygges op efter behov. 
Systemet findes i et-plans eller lodret forskudte varianter, og kan 
være både enkelt og dobbeltsidede. 

Her ses den basis, dobbeltsidede variant uden lodrette 
forskydninger men med firmaets ’FOKUSing’ der hælder cyklen 
mod stativet uden at klemme forhjulets dæk. 

Som Gruppe 2 produkt tilbydes stativet med pulverlakering i flere 
farver. 

ADFC har angiveligt udviklet standarder for cykelparkering, som inkluderer det princip, at cyklens hjul 
ikke må fastklemmes under parkering.  Alle Gruppe 1 systemer er designet i forhold til dette princip. 
Information skulle gerne findes på klubbens hjemmeside http://www.adfc.de/ 

ADFC har en speciel gruppe eller afdeling, der beskæftiger sig med cykelstationer. En rapport findes 
på http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/eu-bund-laender/nordrhein-westfalen/DF9150.pdf  

Et andet system i Gruppe 1 er ’Double-deck Bicycle Stands’ – toetagers stativer – som øger antallet af 
parkeringspladser for et bestemt parkeringsareal. Dette system er angiveligt allerede på markedet, 
men stadigvæk under videreudvikling. Jeg så kun systemet i udstillingen.  

Både Beta-systemet og Double-deck systemet tillader at cyklens stel kan låses til stativet. 

Orion Bausysteme søger for tiden repræsentation i Danmark.  

Litteratur modtaget fra producenten:  

’2 wheel parking systems’ Produktkatalog 2006 på CD (Engelsk). 

Alle fotografier fra Orion Bausystemes produktkatalog sendes gerne i elektronisk form. 

Darmstadt Fahrradstation: 
Uden for Darmstadt station findes der et stort ubevogtet cykelparkeringsområde, som var ca. 50 pct. 
optaget ved besøget. Dette parkeringsområde er suppleret med en ’Cykelstation ’ - ’Fahrradstationen 
Darmstadt Hauptbahnhof’. 
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Cykelstationen ’Fahrradstationen Darmstadt 
Hauptbahnhof’.  

Cykelbutik og -værksted til venstre, 
cykeludlejning og indgang til parkering til højre. 

Cykelstationen er ejet af Darmstadt kommune 
og blev installeret i 1999. 

Anlægget er omtalt på 
http://www.fahrradstation-darmstadt.de/ 

Parkeringsanlægget er opbygget i togstationens gamle ’Fürstenstieg’, som i tidligere tider blev brugt 
af adelen, når de skulle rejse med toget. Bygningen, som er i direkte forbindelse med stationen, men i 
en separat overdækning af jernbanespor og -perroner, er ideelle til cykelparkeringsformål, da der er 
direkte adgang derfra til alle perroner.  

Der er plads til 340 cykler, men kapaciteten vil snart fordobles ved installation af toetagers stativer. En 
del af området er reserveret til parkering af damecykler. 

I 2005 var der kun 25 cykler parkeret i anlægget, men nu er der 300 besøgende dagligt, de fleste 
med abonnement. Abonnementskort udstedes af kommunen – alle er dog solgt. Der findes 400 
abonnenter med årskort og 250 med månedskort. Abonnementskortet er registreret i abonnentens 
navn og er et chipkort – et såkaldt smartkard - der kan oplades i betjeningsautomaten med mere 
kredit til parkeringsformål. 

En papir- (døgn)billet kan bruges og betales efter endt parkering med kontanter (både mønter og 
sedler) i betjeningsautomaten. 

Der er videoovervågning af indgangsanlægget samt overvågningskameraer flere steder i selve 
parkeringshallen. Overvågningsvideoer kontrolleres fra en skærm i operatørens kontor. Der er ingen 
sammenkøring af videosekvenser med oplysninger fra brugen af adgangskortene. 

Adgang fra stationspladsen er ad en gang forbi parkerings- og udlejningskontoret samt 
cykelværkstedet. Ved at køre videre ad en passage, kommer man til adgangskontrollen, hvor der vises 
en grøn lampe, hvis anlægget er frit Her burde man stå af og trække cyklen, men det gjorde de 
færreste under mit besøg. 

Her ses indgangskontrolanlægget, hvor passage 
både ind og ud er spærret med barrierer på 
begge side af betjeningsautomaten. 

Den højre kanal er forbeholdt indgang. Her skal 
der bruges et abonnements chipkort eller tages 
en papirbillet for at komme ind.  

Til venstre ses kanalen forbeholdt udgang. 
Abonnementskort benyttes for at komme ud 
efter endt parkering, ellers skal papirbilletten 
valideres ved betaling. 

 

Betjening: 

Fremgangsmåden er: 

1. Der køres gennem den første barriere (som er åben i hvilestilling) 
2. Barrieren lukker automatisk bag cyklen, når denne er registreret af en sensor  
3. Kortet indsættes i kortlæseren – ellers skal der trykkes for en døgnbillet 
4. Kortet godkendes og barrieren foran cyklisten åbner automatisk 
5. Der køres videre mod cykelparkeringsplads og cyklen parkeres 
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6. Ved udkørslen fra anlægget registreres cyklen igen af en sensor, og systemet stilles tilbage til 
hvilestilling 

Det tager omkring seks sekunder at køre ind gennem anlægget, alt afhængig af om man har sit 
abonnementskort klar eller ej.  

Den samme fremgangsmåde bruges ved udgangen, som tager ca. den samme tid, dog hvis man har 
en døgnbillet eller mangler kredit på chipkortet skal der betales inden man kan komme ud.  

Systemet med de to barrierer går ud på at sikre, at kun en cyklist ad gangen kan benytte anlægget i 
hver retning. 

 

Indgang til 
cykelparkering samt 

’dameparkering’ 

”Frauen- 
parkplätze” 

Fordelene med betjeningsform er: 

• det er meget nemt og hurtigt 
• cyklerne er opbevaret trygt i et tyverisikret og videoovervåget område 
• Begrænsning af antallet af abonnementer forsikrer nogenlunde, at der er plads til alle 
• der er mulighed for mange forskellige abonnementer med fx rabatter/brugergruppe m.m. 

Ulemperne er: 

• kun en cyklist ad gangen kan køre ind for at parkere sin cykel. (Dog under besøget kl. 09:20 
på en hverdags morgen var der forholdsvis mange besøgende, men ingen kødannelse)  

• der kunne opstå ventetid ved udgangen, hvis en cyklist ikke har pengene klar til betaling af 
døgnbilletten 

Den anden ulempe kunne omgås ved at separere kontantbehandling/købsautomaten fra 
udgangskontrol – ligesom i Veloparkering i Basel i Schweiz. Men det vil nok øge anlæggets pris og jeg 
mener ikke, at det er et nødvendigt skridt i Darmstadt, da der åbenbart er så få, der køber 
døgnbilletter. 

Jeg spurgte omkring sikkerheden ved at have kontanter liggende, og fik at vide, at automaten kun 
tømmes en gang om måned! Der findes aldrig mere end €200 i maskinen efter en måned, som svarer 
til salget af under 30 billetter - mindre end en døgnbillet per dag i gennemsnit. 

Teknik: 

Nå en cykel holder ved betalingsautomaten – eller passerer ud af anlægget - bliver den registreret af 
en elektronisk scanner. (De hvide, lodrette paneler - se billedet ovenfor).  

Indsætning af en gyldig hjemmel (abonnementskort med positiv saldo) eller tryk på billetknappen, 
eller ved udgangen indsætning af penge (til døgnparkering) igangsætter en række handlinger: 

• den grønne ’ledig’ lampe slukker 
• lågerne bagom cyklisten lukker 
• lågerne foran cyklisten åbner, og når cyklisten er registreret som kørt ud af systemet 
• alle enheder stilles tilbage til hvilestillingsposition 

For sikkerhedens skyld er alle lågeanlæg forsynet med optiske følere, som forhindrer at lågerne 
aktiveres, hvis der registreres at nogen eller noget blokerer ind- eller -udgangen. 

Systemet er udviklet på basis af erfaring med automater for bilparkeringsanlæg og er produceret af 
Orion-Bausystemes underleverandør: 
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Frank Geräte G.m.b.H 
Eisentalstrasse 178 
57080 Siegen 
Tlf: +39 271 3 59 39-0 

http://www.frank-geraete.de/  

Følgende er et link til anlægget i Darmstadt: 
http://www.frank-geraete.de/Produkte/Fahrradstation/fahrradstation.html  

Vedligeholdelse og reparation af anlægget foretages af operatøren inden for hans tekniske 
muligheder. Ellers kalder han på kommunen, der arrangerer og betaler for reparation. 

Pladsbehov: 

Selve indgangspartiet med pengeautomatikken fylder kun ca. 4x6 meter. Derudover bruges der plads 
på kontoret for computer kontrolanlægget samt TV overvågningsskærmen. 

Omkostninger: 

Prisen på det elektronisk ind- og udgangsanlæg var over € 50.000. Den høje pris skyldes bl.a. at 
systemet inkluderer en betalingsautomat, der behandler kontanter og udsteder kvitteringer. 
Håndtering af mønter og sedler er meget kostbart, da det omfatter mange funktioner såsom 
genkendelse og verifikation af møntenheder og sedler, sortering af disse for byttepenge, beregning og 
uddeling af byttepenge, og trykning af en kvittering. 

Hvis systemet kun er baseret på abonnementskort, der betales andetsteds, kunne omkostningerne 
muligvis halveres, hævdede MS. 

Orion-Bausystemers ’Beta’ cykelstativer koster ca. € 50 per cykelposition, mens prisen for de 
kommende ’Double-Deck’ to-etagers stativer vil nok være ca. € 150 per cykelposition. 

Aktører: 

Orion-Bausysteme leverede og installerede det mekaniske anlæg 

Frank Geräte G.m.b.H er underleverandøren for elektronikken til Orion-Bausysteme 

Darmstadt kommune betalte for anlægget samt tillægsudstyr såsom videoovervågning  

Darmstadt kommune udsteder abonnementskort og modtager alle indtægter 

Parkeringsanlægsoperatørerne er selvstændige med driftskontrakt fra kommunen. 

Der er to parkeringsoperatører, der har kørt forretningen under kontrakt med kommunen i 1½ år. De 
har ikke ansvaret for cykelbutikken og -værkstedet, der deler lokalerne. 

Kontraktens værdi (kommunens budget) er € 140.000 per år, og operatøren fakturerer kommenen 
hver måned for ydet tjeneste med en tolvtedel af € 140.000, dvs. € 11.667 som er lig med DKK ca. 
88.300 per måned. Dette svarer til DKK ca. 54 per parkeringsplads per år, som kan anses som en høj 
pris, sammenlignet med støtten til Veloparkering i Basel. 

Af det modtagne beløb skal operatørerne betale husleje samt sørge for rengøring og mindre 
vedligeholdelse m.m. De har ikke anden indtægtskilde end parkerings- og 
cykeludlejningsvirksomheden. 

DB (Deutsche Bahn) som ejer bygningen udlejer kontorlokalet til parkeringsoperatører og 
værksteds/butiksejeren. 

ADFCs lokale branche - ADFC Darmstadt e.V  råder over et mindre rum i lokalerne. 

Forbrugspriser: 

Priserne er fastsatte af kommunen. 

Årskort € 30,00  
Månedskort € 7,00 
Døgnkort € 0,75 
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Forbrugererfaringer: 

Det var ikke muligt at spørge cyklister om deres erfaring. Alle kørte igennem anlægget så hurtigt, at 
det ikke var hensigtsmæssigt at forsøge at stoppe dem. Tilsyneladende havde de travlt med at nå et 
tog. 

Opsummering: 

Antallet af cykelpladser: 340 (som snart udvides til det dobbelte) 

Fysisk plads krævet: For anlægget ca. 6 x 4 meter 

Omkostninger: Adgangskontrolsystemet godt € 50.000 

Udvidelsesmuligheder: Brug af to-etagers parkeringsstativer 

Kommunens erfaring: Ukendt 

Egnet til: Velegnet til terminalparkering 

Sikkerhed og betjening: Sikkerhed er god. 
Betjening er nem og hurtig 

 

Bickenbach Station: 
Formålet med besøget til Bickenbach station var at se Orion-Bausystemes produkter i brug ved en 
mindre togstation. 

Parkeringsområde skulle dække parkeringsbehovet for cykler, knallerter og motorcykler samt biler. 
Orion-Bausysteme stod for leverancen af alt gadeinventar.  

Alle cykelparkeringspladser var optaget, hvilket kunne indikere, at parkeringen er underdimensioneret. 
Parkeringen er tæt på perronen, hvortil der er direkte adgang. 

For cyklernes vedkommende er der to parkeringssystemer:  

1. En række ’PEGASUS’ cykelbokse med indbygget ’LIFT’ som er et lodret cykelophæng. Disse giver 
plads til seks cykler med tilhørende udstyr og bagage. Boksene er udlejet af kommunen på 
abonnements basis. De seks cykelbokse er opstillet med ryggen til hinanden og er internt kileformede, 
således at der spares på pladsen. 

2. En lang række ’BETA’system cykelstativer med overdækning. Stativerne er lodrette, 
niveauforskudte med 40 cm ”heart-to-heart” afstand.  

 

Her ses Orion-Bausysteme produkter i blå, 
pulverlakeret udførelse – også stativerne.  

Bagerst ses seks ’PEGASUS’ cykelbokse (3x2) 
med indbygget ’LIFT’ - lodret cykelophæng. 
Dernæst overdækning til en række 
motorcykler/knallerters standplads. 

Forrest ses ’BETA’system cykelstativer med 
overdækning. 

Desuden er parkeringsområdet forsynet med 
pullerter i tilsvarende farve og udførsel. 

 

1. ’PEGASUS’ cykelbokse 

Betjening: 

Boksene er udlejet ved abonnement fra kommunen. Der udstedes en nøgle til boksen. 

Fordelene med betjeningsform er: 
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• ingen kontanter er involveret – kun abonnement 
• man er garanteret plads til sin cykel, når man har reserveret en boks 
• cyklerne er beskyttet mod regn og sne 
• boksene er placeret et synligt sted, dog længst væk fra stationen 
• parkeringen er forholdsvis tæt på endemålet – perronen 
• det er nemt at hænge cyklen op, med den indbyggede lufttryks lift. 
• der er mulighed for opbevaring af udstyr i cykelboksen 

Ulemperne er: 

• der er ingen overvågning eller anden form for tyverikontrol 
• der er kun er et begrænset antal cykelbokse 
• boksene optager forholdsvis meget plads 

 

PEGASUS cykelboks 

Pladsbehov: 

Til trods for at pladsbehovet minimeres ved, at 
boksene er kileformede, således at to række 
står forskudte til hinanden, skal der regnes med 
ca. 1m2 per cykel. 

Cyklen hænges op i boksen ved hjælp af ’LIFT 
Type P’ mekaniske lift. 

 

Omkostninger: 

Prisen for denne cykelboks inklusiv dens ’LIFT Type P’ mekaniske lift med gastryks hjælpeanlæg er 
forhandlet på et projekt til projekt basis, men er i størrelsesorden af € 1.500 per cykelplads. 

 

2. ’BETA’system cykelstativer med overdækning 

Den almindelige parkering er gratis og betjenes traditionelt ved at placere cyklen i stativet og låse den 
– evt. også til stativet – med en bøjle- eller kabel/kædelås. 

Fordelene med betjeningsform er: 

• cyklerne er beskyttet mod regn og sne 
• stativerne er placeret et synligt sted 
• der er mulighed for at låse cyklens stel til stativet 

Ulemperne er: 

• der er ingen overvågning eller anden form for tyverikontrol 
• der er ingen garanti for, at der er plads til cyklen. 

Pladsbehov: 

Alle parkeringsstativer er lodrette niveauforskudte og placeret på gadeniveau.  

Producenten har en pladsberegningsformel, som beskrives i kataloget som følger: 

3. Available ground area 
Determine the maximum length of the row system on the basis of the site's ground layout. For this 
you will need the “inside length of the area available“. Place this measurement into the formula below. 
By subtracting a necessary end clearance (of 650 mm total) we eliminate difficulties in manoeuvring 
there since these areas will then not available for main-bars. This then defines the numerator of a 
fraction. The denominator of this fraction is the main-bar spacing that you choose to implement. The 
result of this division is to be increased by +1 and the number is to be truncated to a whole integer. 
 

I 
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Inside length of available area end clearance 
__________________________mm__ _ _ _ _ _ _–_ _ _ _ 650_m_m__ ___________ + 1 = X 

mm 
main-bar spacing as chosen 

 
the result is to be truncated to an integer 
 
X = the quantity of bike positions (single-sided usage 
2X = the quantity of bike positions (double-sided usage) 

Aktører: 

Parkeringsanlægget er ejet af kommunen. 

Forbrugspriser: 

Endnu ikke kendt. (Oplysninger kommer) 
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Lorsch Station: 

Formålet med besøget til Lorsch station var at se andre af Orion-Bausystemes produkter i brug ved en 
mindre togstation.  Parkeringen som består af flere rækker BETA-system stativer samt 12 ’ARETUS’ 
cykelbokse, er godt placeret ved cykelstien og er tæt på perronen.  

 

Der er flere rækker galvaniserede ’BETA’system 
cykelstativer med pulverlakeret overdækning. 

Stativerne er ikke niveauforskudte.  

Der findes også en række (12) ’ARETUS’ 
cykelbokse, som er beregnet til hver en cykel 
med udstyr, men kan rumme op til to cykler 
med tilhørende udstyr og bagage. 

1. ’BETA’-system 

Cykelparkeringen er ikke anderledes end på Bickenbach Station – med undtagelsen af farven. Disse er 
udført som Gruppe 1 produkter i galvaniseret rør. 

Parkering er gratis og betjenes traditionelt ved at placere cyklen i stativet og låse den – evt. også til 
stativet – med en bøjle eller en kabel/kædelås. 

Her var det muligt at se cykler med 24”, 26” og 28” hjul parkeret i Beta-system stativer. Man kunne 
se, at de specielle plastikbeskyttere skåner bremser og stel på alle størrelser. 

24” cykelhjul i ’BETA’system stativ 28” cykelhjul i ’BETA’system stativ 
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2. ARETUS cykelbokse: 

Betjening: 

Boksene er udlejet ved abonnement fra kommunen. Der udstedes en nøgle til boksen. 

Fordelene med betjeningsform er: 

• cyklerne er beskyttet mod regn og sne 
• både bokse og stativer er placeret et synligt sted 
• parkeringen er tæt på endemålet - perronen 
• der er mulighed for opbevaring af udstyr i cykelboksen 

Ulemperne er: 

• der er ingen overvågning eller anden form for tyverikontrol 
• der findes kun et begrænset antal cykelbokse 
• boksene optager forholdsvis meget plads 

ARETUS cykelbokse 

Pladsbehov: 

Forholdsvis stort, da boksene er placeret 
lodrette på gadeniveauet.  

Basis-elementet er ca. 850 mm bredt x 2000 
mm dyb x 1400 mm højt.  

Yderligere elementer er ca. 800 mm brede. 

Forbrugspriser: 

Et abonnement koster € 5,00 per måned. Dette betales til kommunen. 

Omkostninger: 

Prisen for cykelboksen forhandles på et projekt til projekt basis, men er i størrelsesorden af  
€ 900 per cykelplads. 
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Schweiz 
Studieprogram – maj 2006 

Tir 16 08:50 Tog til Basel SBB Ankomst hotel kl. 12:30 

  13:00 Veloparkering Orienteringsbesøg 

  13:30 Interview med Kantonens projektmanager 

  14:15 Foto- og brugersurvey i parkeringshuset 

  17:00 Fotosurvey i parkeringsanlæg syd 

Ons 17 07:30 Brugersurvey i parkeringshuset 

  12:30 Rejse til Barcelona  

 

Lidt baggrund – en opsummering af ’statistik’ og synspunkter fra forskellige steder. 

I 90’erne havde Basel et problem. Banegårdspladsen er en stor trafikterminal, hvor der findes 
stoppesteder til flere buslinier samt hele seks perroner for forskellige sporvognslinier, som også laver 
U-drejninger på pladsen, da den er en endestation. Og så myldrede det med folk – og desuden 
fandtes der cykler parkeret alle steder. Disse kom i vejen for både fodgængere og den offentlige trafik 
– specielt sporvogne – og kommunen fandt det uholdbart. 

Kommunen (Kantonen) besluttede, at alle parkerede cykler skulle fjernes fra pladsen, men det 
krævede, at der blev tilbudt et godt alternativ til cyklisterne. Ved stor politisk mod og til trods for de 
tunge sporvogne og deres perroner m.m. blev der taget en beslutning om, at der skulle investeres i et 
stort cykelparkeringsanlæg lige under banegårdspladsen. Det tunge overgrundsanlæg gav mange 
designproblemer, men disse blev efterhånden løst og en arkitekt inddraget for at skabe et indeklima, 
der skulle fremtræde venligt, lyst og give en følelse af tryghed.  

Anlægget til 1400 cykler åbnede i 2001 og kostede CHF 11 millioner.  

 

Kommunen er udmærket tilfreds med resultatet. 
Cyklisternes adfærd blev ændret.  

Med lidt hjælp fra politiet i begyndelsen 
forsvandt parkerede cykler fra 
banegårdspladsen.  

Nu, fem år senere, findes der kun nogle få 
cykler parkeret ved pladsen, men ’problemet’ er 
af ubetydelige dimensioner. 

Parkeringshuset består af to områder, begge med videoovervågning – et gratis område med 750 
pladser og et betalingsområde (650 pladser) med døgnvagt. Udover disse 1400 parkeringspladser 
findes der 25 store bokse, der kan rumme to cykler hver samt 288 små bokse til udstyr, som kan lejes 
ved indsætning af en CHF 1,00 mønt i låget. Desuden er der specielle pladser til cykler med 
anhængere, liggecykler og tandems, en række stikdåser til opladning af el-cykler – og cykeludlejning, 
cafeer, toiletter m.m. Området bruges også af gående og skateboardere, som passerer under 
banegårdspladsen. 

Men nu skal der investeres igen – de 1400 cykelpladser er ikke nok. Abonnementskortene til 
betalingsområdet, både måneds- og årskort, er for længst udsolgt, og der er venteliste til begge. 
Nogle cyklister, der parkerer i det frie område, gør det, fordi de er klare over, at de ikke kan finde 
plads i betalingsområdet. 

Ved den sydlige side af stationen findes der et åbent, men overdækket cykelparkeringsområde med 
plads til 500 cykler. Også dette område er overfyldt. 
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Adgang til det sydlige parkeringsområde Området er fuldt udnyttet 

Her bruges et stativ af typen ’Cykelmax Type 1’ som er produceret af det schweiziske firma 
VISIOPLAN. Stativet har en funktion der tillader cyklen til at stå uden bøjle, men med et beslag, der 
vipper op for at give både støtte og en mulighed for at fastlåse cyklen. Stativet kan ses på firmaets 
hjemmeside: http://www.visioplan.ch/index.php?id=6&L=1 og findes også som toetagers stativ. 

Mangel på lovlige pladser VISIOPLANS Cykelmax Type 1 stativ 

Der arbejdes på at øge antallet af cykelstativer i begge parkeringsområder – det åbne og 
undergrundsparkering ’Velô’ – og netop i de kommende uger bliver der udført forsøg på en to-etages 
løsning. Det blev aftalt, at DCF bliver tilsendt en kopi af studieresultatet. 

Barbara Auer fortalte, at den schweiziske organisation ’Velokonferenz Schweiz’ er p.t. i gang med 
udarbejdelsen af en håndbog om cykelparkering. Kontakten er Daniel Sigrist på info@velokonferenz.ch  

Barbara Auer er vice-præsident for organisationen.  

Basel-Stadt Kanton 
Myndighed: Baudepartement des Kantons Basel-Stadt 

Hochbau- und Planungsamt 

Navn på kontakt: Barbara Auer 

Stilling: Verkehrsplanerin, Faschstelle Langsamverkehr 
Hauptabteilung Planung 

Adresse: Rittergasse 4, 4001 Basel 

Tel: +41 61 267 40 39 

Fax: +41 61 267 67 43 

Mobil: Ej oplyst 

E-mail: barbara.auer@bs.ch  
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Web: http://www.bs.ch/  

Da jeg ikke før ankomsten til Basel havde mulighed for at aftale et møde, begyndte turen med et 
besøg i undergrundsparkeringsanlægget – det var det mest praktiske, syntes jeg, også da det øsede 
ned med regn udenfor! Men desværre var den eneste, der kunne træffes en ISS-vagt der ikke kunne 
andet end tysk og modersmålet, hvad ellers det nu var. 

Da jeg atter var tilbage på gadeniveau spurgte jeg mig frem til byens flotte rådhus på Marktpladz, 
hvor jeg tilfældigvis og heldigvis mødte en venlig herre, der henviste mig til Frau Auer i Hochbau- und 
Planungsamt i Baudepartement på Rittergasse, som ligger tæt på katedralen – og desuden skrev han 
ned, hvordan jeg skulle komme der til fods! 

På Ritterstrasse var jeg igen heldig, da Barbara Auer kunne se mig med det samme til trods for, at jeg 
kom uannonceret, og jeg fik meget at vide i de ca. 25 minutter, vi havde sammen. Desuden fik jeg 
også et brev med til ISS-vagten, der gav mig tilladelse til at fotografere i anlægget. 

Alt i alt en guldgrube, og jeg var meget taknemmelig – specielt da hun havde glemt et møde og var 
nødt til at løbe for at udsætte det, lige midt i det hele.  

Barbara Auer lovede at sende flere dokumenter per e-mail og desuden at bekræfte om der kræves 
tilladelse fra Kantonen for at kunne bruge mine billeder i vores håndbog. (Disse dokumenter samt 
tilladelsen er nu modtaget). 

Litteratur modtaget fra kommunen (i hardcopy):  

EuroVille Basel, BDinfo nr. 1/2002 
Basel, Euroville, Centralbahnplatz Veloparking, Pestalozzi & Stäheli, uden dato 
Brochure ”Velô”  
 

Litteratur senere modtaget per e-mail: 

Auswertung_oeff.pdf  Rapport om forsøg med forskellige stativer fra 2002 
Konzept-Veloparkierung_Basel03.pdf Cykelparkeringsplan fra 2003 
Beta Real ag_1_3.pdf Data for Real cykelstativ 
Bikesafe Prospekt.pdf Brochure for Bikesafe cykelparkeringsudstyr 
Flyer_Typ_1_klein.pdf Data for Cyclemax Type 1 cykelstativ  
 

Kommer senere: 

Rapport om afprøvning af toetagers parkering. 

Centralbahnplatz Velôparking  
Ind- og udgang med cykler til parkeringsanlægget er fortrinsvis ad tre ramper, to på 
banegårdspladsen og en ved Elisabethenparken.  

 

De to ramper fra banegårdspladsen giver direkte adgang til serviceområdet foran den aflåste 
parkering, mens rampen ved Elisabethenparken leder direkte til det gratis parkeringsområde, dog kan 
man fortsætte ad en bred undergrundstunnel hen til det aflåste/bevogtede område. 



Cykelparkering: Rapport om en studierejse til fem europæiske lande: 8. – 19- maj 2006 

 

 46

Desuden giver flere trappegange mulighed for ind- og udgang med cykler, da disse er forsynet med 
skinner – hvoraf nogle er dobbelte, for at tillade færden med anhængere. All trappenedgange er 
markeret med bl.a. cykelparkeringstegn, og nedenfor med gade eller andet navn, såsom ’Hilton’ eller 
’Metropol’, da disse trappegange er lige ved disse hoteller. 

 

Hele anlægget er belyst med stærkt men 
behageligt lys, gulvene er malede gule og 
væggene lyseblå med hvide paneler.  

Der spilles lavt musik døgnet rundt. 

 

Betjening: 

Ved ind- og udgangen til det aflåst område findes der tre kanaler med elektroniske følere i gulvet for 
at registrere at en cykel er til stede. Kanalerne er brede nok til at en cykel med anhænger kan 
passere. En af disse kanaler er forbeholdt indkomne cyklister, en anden er forbeholdt udgående 
cyklister og den tredje kan bruges i begge retninger.  

Ved siden af hvert ind- og udgangsanlæg er der en kortlæser, hvor abonnenter indsætter deres kort. 
Desuden er der en knap, som cyklisten uden abonnement trykker på for at udløse en papirbillet – 
nøjagtigt som i et bilparkeringsanlæg.  

 

Det er tre ind- og udgange for gående til det 
aflåste område, således at man kan komme ud 
af området efter cyklen er parkeret eller komme 
ind til cyklen for at hente den.  

Disse er udformet således, at det ikke er muligt 
at passere med en cykel. 

Denne ind- og udgang for gående er ved siden 
af de tre cykelindgangs og -udgangskanaler. 

 

Indsætning af abonnementskort eller tryk på knappen aktiverer to halvdøre for at tillade passage. Når 
en cykel tages ud igen, bruges enten abonnementskortet eller en valideret (betalt) papirbillet til at 
åbne lågene. Efter endt døgnparkering skal cyklisten validere billetten ved at betale i en af to 
kasseautomater, der findes ved ramperne. 

Efter indsætning af kort eller tryk på knappen er der en reaktionstids på ca. 4 sekunder, inden lågerne 
åbner. Flere cyklister blev timet, og det tog ca. 12 sekunder i gennemsnit at komme ind til eller ud af 
parkeringsområdet – der var små variationer afhængig af om den pågældende havde kortet let 
tilgængeligt eller ej.  
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Fordelene med betjeningsformen er: 

• der er hurtig adgang til cykelparkering – også for ikke-abonnenter, da der ikke kræves 
betaling forud – kun når man hente cyklen 

• man kan bruge almindelige CHF mønter og sedler til betaling af dagsparkering 
• der er to ind- og udgangskanaler, som giver to brugere muligheden for at blive betjent 

samtidig (i samme retning, altså). Der blev ikke observeret kødannelse en torsdag morgen 
omkring kl. 08:00, men der var mange, der benyttede sig af parkeringen. 

Ulemperne er: 

• hvis man efter adgang til parkeringen opdager, at der ikke er flere ledige pladser, mister man 
sin Euro, medmindre at man kan kalde på assistance. (Ikke-abonnementer kan ikke få cyklen 
ud igen uden først at betale) 

Teknik: 

Kasseautomater (parkomatic) er produceret af ZEAG. Ind- og udgangskanalerne er produceret af 
KABA (som også er producent af automatikken på NS-Fiets anlæg i Holland) 

Der er to typer cykelstativer i brug i undergrundsanlægget. Den ene type, som er installeret i det frie 
område, blev købt fra REAL AG i Schweiz. Stativer i betalingsområdet blev købt fra firmaet Bike 
Parking Systems i Basel, som er forhandler for Orion Bausysteme fra Tyskland og er Beta-system 
stativer. 

Pladsbehov: 

Da alle cykler er stillet på grundniveauet (men med højdeforskudte stativer) kræves der meget plads 
med 40 cm mellem stativerne og ca. 5,5 til 6 meter mellem rækkecentrene. Desuden er der brugt 
meget plads til gang- og cykel bevægelsesområder, formodentlig således at anlægget fremtræder 
åbent og venligt, uden skjulte hjørner og gemmesteder for uvedkommende.  

Det økonomiske: 

Kantonen betalte anlægsomkostninger på CHF 11 mio., inklusive cykelstativer, bokse, automatiske 
systemer samt videoovervågning. 

Anlæggets drift er udbudt ved licitation, hvor tilbudsgivere skulle estimere deres 
operationsomkostninger og indtægter. Da det ikke er hensigten, at der skal være balance mellem 
omkostninger og indtægter betaler kantonen det budgetterede underskud som en service fee. 
Kontrakten er gældende i fem år, dog kan genforhandles efter de første to år. Det reelle beløb er ikke 
kendt af min kontakt, men hun mente, at kantonen betaler ca. CFH 500.000 per år i service fee. 
Omregnet svarer dette til ca. kr. 5,00 per parkeringsplads per år. 

Det er driftsselskabets ansvar at vedligeholde både anlægget og området – som skal døgnovervåges. 
I den nuværende kontraktperiode er det ISS, der er driftsselskabet. 

Kantonen bestemmer priserne for cykelparkering, som er: CFH 1,00 for 24 timer, eller et abonnement 
på CHF 12,00 for en måned og CFH 120,00 for et årsabonnement. Indtægten indsamles af og tilhører 
driftsselskabet. 

Aktører: 

Kantons Basel-Stadt (kommune) er bygherre for anlægsarbejdet samt sørgede for anskaffelse af 
udstyret. 
ISS er nuværende driftsselskab under en 5-års kontrakt. 

Forbrugspriser: 

CFH 1,00 for 24 timer, eller 
Abonnement på CHF 12,00 for en måned og CFH 120,00 for et år. 

Forbruger erfaringer: 

Flere brugere blev interviewet. De fleste havde travlt ved at nå et tog eller komme på arbejde, men 
alle var venlig indstillet og ville give deres synspunkter til kende.  

Nogle af brugere med erfaringer andet steds fra i Europa, betragtede Basels 
undergrundsparkeringshus som Europas bedste - ingen havde kritiske holdninger, alle fandt prisen 
rimelig, og flere var kede af, at der ikke var plads nok i det aflåste område. 
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Alle var udmærket tilfredse med anlægget og dets faciliteter, samt at det var så nemt og billigt at 
opbevare cyklen.  

Ingen meldte om tyveri (og de fleste låst ikke hjelm og andet udstyr) men Barbara Auer sagde, at der 
har været tale om nogle få tilfælde af stjålne cykler. (Dette kunne muligvis lade sig gøre ved at løfte 
en cykel over udgangspartiet til gående eller trådhegnet, da det ikke er nødvendigt at bruge et kort 
for at komme ind og ud af anlægget til fods). 

Plads til tandems og cykler med anhængere Opladningsstation til el-cykler 

Udvidelsesmuligheder: 

Da anlæggets fysiske areal må anses for at være fastsat, kan udvidelsen kun ske ved at udskifte de 
eksisterende gulvstativer med toetagers stativer. Kantonen er opmærksom på, at dette skridt kunne 
give bagslag, da det meget åbne miljø vil brydes af høje stativer. Dette kunne også have betydning 
for videoovervågningen. Desuden vil ikke alle cyklister kunne eller have lyst til at bruge det øverste 
stativ. 

I de kommende uger vil der blive udført forsøg, hvor flere leverandører er inviteret til at komme med 
deres bud på et toetagers projekt. Kantonen afventer resultatet – set både fra et teknisk synspunkt, 
og fra cyklisternes reaktion. DCF får tilsendt en kopi af rapporten (på tysk).  

Også cykelparkering i området ’Banegård Syd’ vil udvides med stativer i to etager. 
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Opsummering: 

Antallet af cykelpladser: 1400 

Fysisk plads påkrævet: Anlægget kræver meget plads – men det er jo meningen, og måske er 
omfanget og fordeling af plads mere et politisk spørgsmål end et teknisk 
krav. 

Omkostninger: CHF 11 millioner, inklusiv udgravning 

Udvidelsesmuligheder: Udskiftning af almindelige stativer med toetagers stativer 

Kommunens erfaring: Overvældende god. Kapaciteten forsøges øget  

Egnet til: Terminalparkering ved mellem til større tog- og busstationer 

Sikkerhed og betjening: God, men ikke perfekt, da fodgængere har fri adgang. Videoovervågning 
overalt og ved den aflåste del også elektronisk styring af ind- og 
udgange for cykler samt døgntilsyn 
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Spanien  
Studieprogram – maj 2006 

Ons 17 12:30 Rejse til Barcelona Ankomst hotel kl. 17:00 

Tor 18 10:00 Biceberg Besøgt anlægget ved Selva de Mar 

  11:30 Indledte jagten på et 
kommunekontor 

Besøgt turistinformation ved bycentrum 
Besøgt politiet ved Glòries 

  14:30 Barcelona By Besøgt kommunekontoret ved Clot 
Tur i byen for at fotografere cykelparkering 

Fre 19 10:35 Afrejse til Danmark Ankom hjemmet kl. 15:00 

 

Lidt baggrund – en opsummering af ’statistik’ og synspunkter fra forskellige steder. 

Det var oprindeligt meningen, at et Biceberg anlæg installeret i Zaragoza skulle beses, men på 
opfordring af Thomas Krag blev rejsemålet lavet om til Barcelona, fordi det er nemmere at rejse dertil.  

Under turens videre planlægning kom det frem, at BikeSafe’s produktionsfabrik er i Jaca i Huesca, 
som ligger godt 400 km fra Barcelona. Derfor besluttede jeg, at frem for der skulle bruges tid på en 
rejse dertil, var det nok bedre hvis Jaime Palacios kunne møde mig i Barcelona. Det accepterede han, 
og desuden havde han bragt en tolk med – Lucila Cerviño, en ingeniørstuderende fra Argentina ved 
Barcelonas universitet.  

Lucila (kælenavn Titi) klarede opgaven til UG og vil gerne være behjælpelig med andre opgaver, hvis 
der skulle være behov. Titi kan kontaktes per telefon på 66 25 26 950 eller på titicer@yahoo.com  

Barcelona kommune 
Efter endt demonstration og beskrivelse af anlægget forsøgte jeg at finde frem til den rigtige afdeling 
i Ajuntament de Barcelona (Barcelonas kommune) for at spørge om kommunens erfaringer med selve 
Biceberg, samt om kommunens evt. cykelpolitik og prispolitik for Biceberg. Dette lykkedes ikke, 
hovedsagelig fordi jeg ikke behersker spansk.  

Men det lykkedes mig at finde et offentligt kontor ved bydelen Clot, hvor jeg fik fat i to pjecer, som 
beskriver visse aspekter af byens politik vedrørende cykler, samt fandt jeg i reception på mit hotel en 
pjece om cykeludlejning. Mine yderligere forsøg på at træffe en person som havde ansvaret for 
kommunens pjecers udstedelse mødte ingen forståelse. 

Litteratur modtagtet (i hardcopy): 

’Barnabici’ – Guia de la bicicleta a Barcelona, Ajunta de Barcelona. (Spansk) 
’Ciclo Barcelona, discover it by bike’. Forum Barcelona 2004. (Spansk, engelsk, fransk) 
’Bicycle Rental – Barcelona bikecity!’ Budget Bikes. (Engelsk) 

Lidt om byen Barcelona: Jeg fatter ikke, at Bicycle Rental kan beskrive Barcelona som en ’bikecity’. 
Barcelona er motorcykelernes og knallerternes by! For hver 10 cykelparkeringspladser findes der 
mindst 50 parkeringspladser reserveret motorcykler og knallerter.  

Desuden har byen en meget vel fungerende undergrundsbane – Metro – der ligner Londons 
undergrundsbane både i udbredelse af linier og servicestandard. 

Biceberg 
Firmanavn: ma-SYSTEMAS, s.l. (SYSTEMES MEDIOAMBIENTALES) 

Navn på kontakt: Jaime Palacios Baena 

Stilling: Managing Director 

Firmaets adresse: Crtra. Nacional 330 km  647,500 
Polígono Charlé-Calle 2ª 
22700 Jaca – Huesca 

Tel: +34 974 357 074  

Fax: +34 974 357 074 



Cykelparkering: Rapport om en studierejse til fem europæiske lande: 8. – 19- maj 2006 

 

 51

Mobil: +34 637 841 623 

E-mail: ma-s@biceberg.es (firmaet) 
jaimepalacios@biceberg.es  

Web: www.biceberg.es  

Ifølge Jaime Palacios findes der i alt 14 Biceberg anlæg i Spanien med kapacitet på hhv. 46, 69 og 
(max) 92 cykler, fortrinsvis i regionen Catalonia. Fra firmaets hjemmeside kan der læses, at der findes 
anlæg bl.a. i Zaragoza (2), Huesca, Gerona og Vitoria. 
Se: http://www.biceberg.es/INGLES/m_galeria.htm 

En del af Bicebergs markedsføring over for de spanske myndigheder går ud på, at oprettelsen af et 
Biceberg anlæg giver mulighed for ansættelse af unge og/eller udviklingshæmmede gennem et 
socialprojekt, hvor disse grupper kan vejledes til at starte en cykelreparations og -
udlejningsvirksomhed i forbindelse med et Biceberg. Dette initiativ fra firmaets side har basis i idéen 
om, at disse grupper vil have et bedre liv, hvis de i stedet for ansættelse som sikkerhedsvagter, 
beskæftiger sig med vedligeholdelse og reparation, som er et interessant og varieret arbejde. 

Det er desværre en kendsgerning, sagde Palacios, at cykelhandlere i Spanien nu går i jakkesæt og 
slips, og ikke vil yde eller udføre reparationer på cykler. De er forretningsfolk, ikke cykelsmede. 
Desuden er lejen for butikslokaler, som i Barcelona er på ca. € 9.000 per m2 per måned, for høj til 
lavprisforretninger, såsom cykelreparationsvirksomheder. Derfor kunne et mindre 
cykelreparationsværksted i tilknytning til et Biceberg være interessant. 

Bicebergs forretning er voksende. På nuværende tidspunkt installeres der et anlæg i Villafranca, og i 
juli måned påbegyndes anlæggelse af et Biceberg ved Universitet Autònoma de Barcelona.  

Men det mest interessante marked for tiden er uden for Spaniens grænse, fortalte Jaime Palacios, og i 
den forbindelse venter firmaet spændt på resultatet af et projektforslag lavet for SCFN (det franske 
jernbane). Projektforslaget omhandler et multianlæg – vist nok 16 Biceberg, hvis jeg har forstået det 
rigtigt – der skal placeres i flere rækker ved en af de centrale stationer i Paris.  

Selva de Mar, Barcelona: 
Barcelonas eneste Biceberg findes i et nyt område, som blev anlagt for ca. to år siden i forbindelse 
med en stor international messe ’Fòrum 2004’.  

Det nye område, der strækker sig fra Cuitadella Víla Olímpica til Fòrum, er anlagt med det formål at 
tilbyde Barcelonas indbyggere samt turister et grønt område med cykelstier og parker. Det ligger ca. 
100m bag stranden, hvortil der er adgang ad en bro over kystvejen. 

 

Biceberget blev udstillet i 2004 på messen og 
senere solgt til kommunen og flyttet til dets 
nuværende sted, som er ved den nordlige ende 
af stranden Platja Nova Mar Bella i bydelen 
Selva de Mar. 

Anlægget er placeret lige ved siden af en lang 
og bred gang- og cykelsti, ikke langt fra Selva 
de Mar Metrostation og tæt på et undergrunds 
bilparkeringsanlæg.  

 

Biceberget er nu klar til at blive sat i drift, som skulle ske inden slutning af maj måned 2006. 

Biceberget i Selva de Mar kostede €150.000, herunder €120.000 for maskinen og €30.000 for 
byggearbejdet – udgravning samt ’vandtanken’, dvs. den underjordiske betonkonstruktion.  

Betjening: 

For at kunne bruge anlægget skal man have et specielt chipkort der er produceret af Biceberg, men 
som er udstedt af kommunen mod abonnementskontrakt. 
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Desværre var det ikke muligt at få kommunens kommende prispolitik at vide, men Jaime sagde, at 
anlægget vil blive lanceret med en markedsføringskampagne som tilbyder gratis brug af anlægget op 
til et bestemt antal parkeringstimer.  

En illustreret og brugervenlig betjeningsvejledning, som på dette anlæg er skrevet på spansk og 
catalansk, findes ved siden af anlæggets betjeningspanel.  

Betjeningspanelet er til højre for indgangsdøren og har en chipkortlæser/skriver, et 0-9 tastatur samt 
et display til fire liniers tekst med tilhørende knapper. 

Fremgangsmåde: 
1. Med cyklen på ens venstre side og med cyklens baghjul mod anlæggets dør, stiller man sig ved 
betjeningspanelet. 
2. Chipkortet indsættes i kortlæseren 
3. PINkoden indtastes. Følgende valgmuligheder* vises på skærmen: 
 Åbn dør (som ændres til ’Luk dør’, når døren er åben) 
 Se saldo på kortet 
 Ændr PINkoden 
 Annuller 
4. For at parkere eller hente en cykel trykkes der på knappen ’Åbn dør’ 
5. Cyklen indsættes og evt. udstyr placeres på boksens gulv 
6. Der trykkes på knappen ’Luk dør’ 
7. Efter døren er lukket, udtages chipkortet 

*Ved førstegangsbrug af chipkortet vises andre valgmuligheder, idet man bliver bedt om at indtaste 
en PINkode efter eget valg samt at vælge et sprog. Disse oplysninger lagres på kortet. 

Indsætning af cyklen samt udstyr tager ca. samme tid som at låse en cykel i et almindeligt 
cykelparkeringsanlæg. 

Maskinen tager max. 35 sekunder at hente en parkeret cykel inden døren åbnes. 

 

 

Det er vigtigt, at løse genstande lægges på gulvet og ikke hænges op 
på fx cyklens styr. Et videokamera samt radar- og mikrobølgefølere i 
anlægget scanner indholdet af hver boks inden døren lukkes.  

Hvis der er indsat levende væsener eller brandfarlige/eksplosive 
materialer vil døren ikke kunne lukkes. Hvis vægten af de indbragte 
genstande overstiger 50 kg udløses en alarm. Døren kan ikke lukkes 
efter endt brug af boksen, medmindre at alt er fjernet. 

 

Fordelene med betjeningsform er: 

• cyklerne er opbevarede trygt i et tyverisikret område 
• der er sikkerhed mod opbevaring af levende organisme eller fx eksplosivt materiale 
• man vælger selv egen PINkode, og derfor er chipkortet i princippet ugyldigt hvis det tabes 
• man vælger selv eget sprog indenfor maskinens muligheder 
• man kan ikke glemme noget i boksen ved udtagning af cyklen 
• der er mulighed for mange forskellige abonnementer med fx rabatter/brugergruppe m.m. 

Ulemperne er: 

• anlægget er kompliceret med forholdsvis avanceret elektronisk udstyr 
• man kan glemme sit kort i kortlæseren (men som sagt, kan det ikke bruges af 

uvedkommende uden PINkoden) 
• kun een bruger ad gangen kan parkere eller udtage cyklen  
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Teknik: 

Maskineriet er anbragt i en underjordisk silo, som er bygget op af præstøbte betonringe (hvis 
oprindelige funktion er som dele til en vandtank) som er placeret på et fundament, som er støbt på 
stedet. (Følgende to billeder er fra firmaets hjemmeside) 

Præstøbte betonringe samles Præstøbte topsegmenter på plads 

Fugninger mellem fundamentet og ringene samt mellem ringene – både lodrette og vandrette 
samlinger – er fuget med PEforseglinger, som sikrer, at siloen er vandtæt. Efter den præstøbte beton 
top er placeret på siloen, støbes ’gulvet’ – en overdækning til toppen – maskineriet derefter anbringes 
i siloen og ’huset’ placeres. 

 

Toppen har to huller, det ene til 
elevatoren og det andet har et 
dæksel til service adgang. 

I anlægget i Barcelona er der to 
karruseller, som er stillet ovenpå 
hinanden. Hver karrusel har 24 plads 
til bokse hvoraf en plads er tom for at 
tillade brugen af elevatoren til at føre 
en boks op og ned til og fra døren. 

I hvilestilling er disse to tomme pladser stillet lige over for hinanden og under ind- og udgangsdøren 
på gadeniveauet. 

Hver karrusel køres rundt på skinner af hver sin elmotor, som er styret af en computer gennem en 
frekvenstransformer. Motorkontrollen giver to hastigheder, således at karrusellen finder den ønskede 
boks hurtigt frem, mens de sidste få centimeter køres langsommere for at sikre nøje placering ved 
stoppositionen.  

Når den ønskede boks er på plads, løftes den af en elmotordreven elevator op til øverste position, 
som er lige indenfor døren på gadeniveauet. 

Betjeningspanelet hævdes at være sikret mod hærværk. Selve displayet er monteret bag en hård 
plastikyderbeklædning, og tasterne (knapper) er af metal af samme type som har været brugt i 
Spaniens offentlige telefonbokse i 17 år. I de seneste to år er anlægget kun påført mindre ridser. (På 
det besete anlæg er en af lagerne i et trelags-glas sidevæg knust, men ikke smadret. Dette skyldes et 
uheld under anlæggelsen af den omkringliggende have). 

Anlægget har i alt fem videokameraer, placeret både internt og eksternt, der kommunikerer til både 
Biceberg og driftselskabet BSM (se senere). Desuden er alle paneler til anlægget sikret mod 
uvedkommende adgang ved, at der sendes et signal til tre mobiltelefoner. (Da Jaime Palacios åbnede 
panelerne med sin nøgle for at vise mig kontrolsystemet, begyndte hans mobiltelefon at bippe med 
det samme).  

El-systemet er på 220v spænding med 5,5kw forsyning, men der er max 2,2kw forbrug, da kun en af 
de tre motorer fungerer samtidig. 
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Maskinens elektronik sender oplysninger om operationer til tre mobiltelefoner samt de to kontrolcentre 
hos Biceberg og BSM.  

Pladsbehov: 

Overgrundanlægget bestå af et 2,5m lang x 2,2m bred hus. Desuden findes der bag huset et dæksel, 
som giver adgang til det underjordiske anlæg. Dækslet er på anlæggets midterpunkt. 
Undergrundsdimensionerne er 7,5m i diameter og for to niveauer, 3m dyb. (Hver ring er 1m høj). De 
glasfiberbokse, der holder cyklerne, er p.t. 116 cm høje, men udvides i fremtidens anlæg til 125 cm 
således at anlægget også kan bruges til ’bedstemor’ cykler med højt styr. 

Biceberg rådgiver klienten omkring kapaciteten af et foreslået anlæg. Der kan vælges mellem 46, 69 
eller 92 cykler på anlæg, og erfaringen er, at kapaciteten har relevans til den forventede tid cyklerne 
er opbevaret. For eksempel kunne dette anlæg med fordel have været på 92 cykler, da brugerne 
typisk er folk, der vil tilbringe hele dagen på stranden – dvs. langtidsparkering. At anlægget ved Selva 
de Mar ikke er til 92 cykler skyldes at dets oprindelige funktion var som udstillingsmodel. 

Erfaringer fra et sportscenter viste, at der typisk er 500 bevægelser på et døgn, hvor sportscentret har 
åbent fra 08:00 til midnat. Dvs. at opholdstiden er kort og der kan nøjes med et anlæg til færre 
cykler.  

Aktører: 

Ajuntament de Barcelona (Barcelonas kommune) ejer anlægget, som er købt fra ma-SYSTEMES. 
Kommunen har tegnet en kontrakt med BSM, som vil sørge for anlæggets drift 

Barcelona Servicios Mobilias – BSM (Kommunens offentlige transportservice) vil sælge de specielle 
chipkort 

ma-SYSTEMAS, s.l. (Biceberg) har en kontrakt med kommunen for vedligeholdelse på € 3.000 per år. 
Dette omfatter intern rengøring samt kontrol af elektronik og de mekaniske dele. 

Forbrugernes erfaringer: 

Ingen kunne spørges – anlægget er endnu ikke taget i brug. 

Opsummering: 

Antallet af cykelpladser: 69 cykler  

Fysisk plads krævet: 2,5m x 2,2m dog er undergrunden 7,5m ø og 3m dyb 

Omkostninger: 46-cykel enhed € 120.000 og 69-cykel enhed €135.000 

Udvidelsesmuligheder: Ingen efter anlægget er bygget pga. fundamentet og 
undergrundsanlægget 

Kommunens erfaring: Ukendt (anlægget endnu ikke i drift)  

Egnet til: Turistområder og mindre stationer/havne, hvor der ikke er behov for 
hurtig og samtidig betjening af flere cyklister ad gangen 

Sikkerhed og betjening: God sikkerhed. Betjening er nem og har forholdsvis mange muligheder, 
idet det er muligt fx selv at skifte PINkoden samt at bestemme 
betjeningssproget 

 

Litteratur modtaget fra producenten:  

’Functioning, Management and Maintenance’, Biceberg, April 2005 (pdf) 
’Study of Financing and Amortization, ma-SISTEMAS s.l, January 2005 (pdf) 

 

NOTE: Der findes mange dokumenter om installation, benyttelse, vedligeholdelse samt 
kontraktparadigme m.m. på hjemmesiden: http://www.biceberg.es/INGLES/m_biblioteca.htm  
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