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OPSUMMERING PÅ RESULTATER
I dispositionsforslaget ”Fremtidens Cykelparkering, Cykelparkering omkring CBS, 
Solbjerg Plads (juni 2018)” er følgende succeskriterier anført for projektet: 
• Etablering af 600 permanente cykelparkeringspladser og udvikling af en midlerti-

dig cykelparkeringsløsning, der kan rumme yderligere 400 pladser i området.
• Min. 80% af brugerne er tilfredse med cykelparkeringen indenfor området. 
• Min. 85 % af cyklerne er parkeret i stativer eller indenfor et defineret parkerings-

område. 

Der er anlagt 600 nye permanente pladser og udviklet en midlertidig cykelparke-
ringsløsning, der giver mulighed for rumme +400 flere parkerede cykler i området 
i fx. spidsbelastningsperioder. Resultaterne af evalueringen viser, at 52% af bruger-
ne er tilfredse med cykelparkeringen og at 87% af cyklerne er parkeret i stativ eller 
inden for de definerede parkeringsområder.
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BAGGRUND
Solbjerg Plads er én af Frederiksbergs centrale pladser og er beliggende imellem Frede-
riksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg Centeret, Frederiksberg Gymnasium, CBS, samt 
Metrostationen. Området er ét af de større trafikale knudepunkter i byen med busser på 
Falkoner Allé, metrostation med to metrolinjer og Den Grønne Sti, som på strækningen 
også er en del af supercykelstien Albertslundruten. Det giver mange daglige brugere med 
forskellige behov. Mangel på cykelstativer har medført, at cyklisterne har parkeret på 
pladsen udenfor stativerne, og derved gjort ganglinjer gennem området besværlige og til 
tider ufremkommelige.
Med tidligere belægningsprocenter på op til 300 % i det centrale område omkring Sol-
bjerg Plads, har det skabt reelle udfordringer for udfoldelsen af byliv og ophold i området. 

ANSØGNING TIL TRAFIKSTYRELSEN
I september 2015 blev der sendt en fondsansøgning til Trafikstyrelsen, vedr. Fremtidens 
Cykelparkering som et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og CBS. 
Det overordnede mål for projektet var at forbedre cyklisternes forhold på Solbjerg Plads 
og CBS Campus ved at etablere 600 ekstra permanent cykelparkeringspladser og udvik-
le en midlertidig cykelparkeringsløsning. Yderligere skulle den nye cykelparkering under-
støtte bedre muligheder for ophold og rekreativ udnyttelse af Solbjerg Plads, gennem en 
kompakt og økonomisk bæredygtig løsning. 

EVALUERING AF CYKELPARKERINGEN PÅ SOLBJERG PLADS OG CBS CAMPUS
I forbindelse med etablering af den nye cykelparkering på Solbjerg Plads og CBS Cam-
pus, er der gennemført en evaluering af cykelparkeringsforholdene. Evalueringen består 
af føranalyser i 2018 i uge 43-45 og efteranalyser i 2019 i uge 43-45. Analysen er udført 
på baggrund af kvantitative og kvalitative data fra cykeltællinger, videoregistreringer, 
interviews af cyklister samt et spørgeskema.

Formålet med evalueringen er at give svar på følgende spørgsmål:
• Hvor mange cykler er parkeret?
• Hvor er cyklerne parkeret?
• Hvordan er cyklisternes parkeringsadfærd? 
• Hvad er vigtigt for brugerne?
• Hvor stor er tilfredsheden med cykelparkering?

Tilsammen danner de gennemførte registreringer grundlag for en vurdering af i hvor høj 
grad, de opstillede succeskriterier i dispositionsforslaget ”Fremtidens Cykelparkering, 
Cykelparkering omkring CBS, Solbjerg Plads (juni 2018)” bliver opfyldt. 
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CYKELSTATIVER
Efter etablering af den nye cykelparkering 
er der kommet yderligere 600 nye perma-
anente cykelstativer til området, som nu 
rummer i alt 1.363 cykelstativer. 
Derudover er der udviklet og designet et 
cykelparkeringsskilt, der kan sættes ud på 
Solbjerg Plads som en midlertidig løsning 
for at motivere cyklisterne til at parkerer 
korrekt i spidsbelastningsperioder. 

PARKERING I STATIV
Af cykeltællingerne fremgår det, at der i 
område A er 60% af cyklerne, der holder i 
stativ. I område B er der 100% og i
område C er der ligeledes 100%. Gennem-
snitligt for hele området omkring Solbjerg 
Plads og CBS Campus holder 87% af 
cyklerne i stativ. 

TILFREDSHED
52% af de adspurgte er tilfredse, viser be-
svarelserne fra tilfredshedsundersøgelsen.
Generelt tager det altid noget tid, før tiltag 
af denne karakter får effekt. Ofte kræver 
det supplerende indsatser, fx nudging, at få 
folk til at bruge det korrekt. Derfor vil en til-
svarende undersøgelse sandsynligvis falde 
mere positivt ud et år efter anlæggelse.

SUCCESKRITERIER
Følgende succeskriterier er opstillet i dispositionsforslaget ”Fremtidens Cykelparkering, 
Cykelparkering omkring CBS, Solbjerg Plads (juni 2018)”:

1. Opgavens primære succeskriterie er at etablere 600 permanente cykelparkerings-
pladser, og at udvikle en midlertidig løsning, der kan rumme op til yderligere 400 
cykelparkeringspladser.

2. Et tegn på, at den nye cykelparkering er placeret rigtigt og at udbuddet er tilfreds-
stillende, er, at min. 85 % af cyklerne er parkeret i stativer eller indenfor et defineret 
parkeringsområde. 

3. Det er vigtigt, at brugerne er tilfredse med udbuddet af pladser, hvorfor det er et 
succeskriterie, at min. 80 % af brugerne er tilfredse med cykelparkeringen indenfor 
området.
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”Umiddelbart har projektet medført en bedre parkeringsadfærd - men det er lidt 
for tidligt i forløbet til at kunne sige, om det er en permanent ændring. Det tyder 
på, at Solbjerg Plads er blevet mere fremkommelig end tidligere – hvilket er godt 
for bylivet. En viderebearbejdning af projektet med skiltning, og evt. en butlerord-
ning, vil kunne sikre, at cyklisterne fortsætter de gode takter med at parkere i 
stativ.”

Casper Wulff – rådgiver, RAWMobility



PERMANENT CYKELPARKERING
For at optimere pladsen til parkering og mindske arealforbruget pr. cykel faldt valget på 
en løsning med skråstativer. Den nye cykelparkering på Solbjerg Plads er placeret, så 
cykelparkeringen er fortættet omkring hovedindgangen og omkring hjørnet tættest på 
metroen, så de væsentligste gangflow/-linjer respekteres hen over Solbjerg Plads. Yder-
ligere er cykelparkeringen ved den vestlige indgang til CBS udvidet markant, og der er 
etableret flere pladser ved indgangen til biblioteket på den nordlige side.
Den nye cykelparkering er placeret, så der maksimalt er 50 m hen til nærmeste indgang.

• A: Den nye cykelparkering på Solbjerg Plads er designet som cirkelslag, der sam-
ler cyklerne i mindre områder, så de parkerede cykler visuelt ikke fylder så meget. 
Cykelparkeringen er fortættet omkring hovedindgangen og omkring hjørnet tættest på 
metroen, så de væsentligste gangflow/-linjer respekteres hen over Solbjerg Plads. 

• B: Cykelparkeringen ved den vestlige indgang til CBS er også udvidet markant. Her 
følger formsproget de lige linjer fra bygningens facade og stierne i området. 

• C: Ydderligere er der etableret flere pladser ved indgangen til biblioteket, på den 
nordlige side.
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UDVIKLING AF MIDLERTIDIG CYKELPARKERINGSLØSNING
Analyserne forud for dispositionsforslaget viste, at der hen over året var 
behov for yderligere 600 cykelparkeringspladser i området omkring Sol-
bjerg Plads og CBS Campus. I spidsbelastningsperioder var behovet op 
mod 1.000 flere pladser.
Som det ses på billederne på s. 5 (2018), sker det ofte i spidsbelastnings-
perioder, at cykler bliver parkeret på uautoriserede steder, hvis der ikke er 
et cykelstativ indenfor rækkevidde. Det midlertidige cykelparkeringsskilt 
blev derfor designet med tanke på at supplere de permanente stativer, 
(som er illustreret på oversigtskortet, s. 10-11). Skiltet kan sættes ud ved 
midlertidige events og begivenheder, hvor behovet for parkering er ekstra 
stort. Derved forebygges, at fx fortove, ganglinjer og brandudgange bliver 
spærret, og samtidig bliver det let for cyklisterne at finde ud af, hvor de 
skal stille cyklen. 

Løsningen består af skilte i blåmalet, galvaniseret stål med et stort ud-
skåret cykel-ikon. Med skiltene kan man nemt markere det område, hvor 
cyklerne midlertidigt må parkeres. Skiltene står solidt i vind og vejr, men er 
stadig fleksible, så de kan flyttes rundt efter behov.

Skiltet er designet med tanke på, at CBS og Frederiksberg Kommune er 
fælles om rettighederne, men som et Creative Commons-projekt, så virk-
somheder og privatpersoner kan downloade og bruge idéen og få produ-
ceret skilte til eget brug. Skiltene må ikke produceres mhp. videresalg.

1312

”I udvikling af cykelskiltene havde vi fokus på at skabe et enkelt og letforståeligt 
design, der tydeligt skiller sig ud fra det øvrige byrumsinventar - og som havde 
en størrelse, der ville gøre det nemt at håndtere og opbevare.”

Sara Wille-Garvin, 
Arkitekt, Gottlieb Paludan Architects

sådan gør du:

I forbindelse med re-design af den 
permanente cykelparkering på 
Solbjerg Plads ved CBS, har Gottlieb 
Paludan Architects designet en 
cykelparkeringsløsning til arealer 
med midlertidig cykelparkering. 

Cykelskiltene er udarbejdet i 
galvaniseret stål og bruges til at 
markere det område, der er afsat 
til midlertidig cykelparkering. 
Cykelskiltene er udført i en lyseblå 
farve så de tydeligt skiller sig ud fra 
daglig inventar. 

Designet blev testet ved 
semesterstart på CBS i september 
2019 og opfyldte sit formål om at 
afhjælpe problemet med mangel på 
cykelparkering.

Når du skaber dit eget cykelskilt, 
kan du vælge materiale, farve og 
tekst på cykelskiltet, men selve 
skiltets udformning og design kan 
du ikke ændre på. Skiltet må kun 
produceres til personlig brug og ikke 
til kommerciel brug. Ved brug af 
skilte og deling af billeder skal CBS, 
Frederiksberg Kommune og Gottlieb 
Paludan Architects krediteres. 

Projektet er udført for Frederiksberg 
kommune og CBS og støttet af 
Trafikstyrelsen.

skab dit eget cykelskilt

I forbindelse med ekstraordinære arrangementer 
kan der opstå øget kapacitetsbehov for 
cykelparkering. Med løsningen kan man undgå 
at fx fortove og brandudgange bliver spærret og 

samtidig gøre det nemt for cyklisterne at forstå, 
hvor man må stille cyklen. Du kan ligeledes 
gøre brug af cykelskiltet hvis du blot mangler at 
synliggøre parkeringsareal.

Hvis du ønsker at lave dit eget cykelskilt, kan 
du finde en tegning i 1:1 på næste side. 

Det anbefales at cykelskiltet udformes i et  
robust materiale som stål eller træ.

En cykelparkeringsløsning, som består af et 
stort udskåret cykelikon, der kan bruges til at 
signalere plads til parkering.  
To cykelskilte indrammer området, der 

er afsat til midlertidig cykelparkering. 
Cykelskiltet kan benyttes til stativløs 
midlertidig parkering og kan erstatte eller 
supplere permanent cykelparkering.

Hvis du vil have produceret et originalt 
cykelskilt i stål så skriv til:

Cykler parkeres imellem to skilte, som viser start 
og stop for cykelparkeringsrækken. Cykel-
skiltene kan flyttes rundt efter behov.  
Hvis du ydermere producerer cykelskiltene  i et 
slidstærkt materiale står de solidt i vind og vejr. 

Løsningen er baseret på registreret 
cykelparkeringsadfærd, hvor cyklister er 
tilbøjelige til at fortsætte opstillingen af cykler i 
samme retning.

gp@gottliebpaludan.com 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

hvad?

hvorfor?

eller...

hvordan fungerer det?

hvad kan jeg gøre?

Brochuren, der forklarer, hvordan man kan 
producere sit eget cykelparkeringsskilt.
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PLAN FOR MIDLERTIDIG PARKERING 2018

Skiltet kan flyttes med en palleløfter 
Produceret i galvaniseret stål. 
Vejer ca. 45 kg. og er 0,9 x 0,9 m. 
Egen tekst eller logo kan sættes på skiltet
Produktionspris ca. 4.500 kr. pr. skilt 



 

Det første jeg tænker på ved denne sag, er vores gode samarbej-
de med rådgiver og bygherrer, hvor der blev lyttet til hinanden, og 
arbejdet sammen om at få løst opgaven. Jeg er sikker på, at vores 
workshop i starten gjorde en stor forskel! Jeg kan kun varmt anbefale, 
at man bruger tid på at lære hinanden at kende.
Christian Bauer Dall-Hansen 
Entreprenør, OKNygaard

Den overordnede intention med designet af cykelparkeringen på 
Solbjerg Plads, har været at skabe bedre forhold for cyklister og andre 
brugere af pladsen - de runde siddeplinte skærmer fx cykelstativerne 
og tilbyder uformelt ophold. Desuden er cykel-øerne placeret, så de 
understreger et naturligt flow hen over pladsen. Vi har gennem hele 
processen arbejdet med det runde formsprog, for at skabe en de-
signmæssig kobling til ramblaen, der har cirkulære bede udstanset i 
betondækket.
Sara Wille-Garvin 
Arkitekt, Gottlieb Paludan Architects

Det er nærmest umuligt at ramme et tilstrækkeligt antal cykelparke-
ringer - der vil næsten altid være for få, da cykler avler cykler. Men de 
forholdsvis kompakte parkeringsløsninger, vi har arbejdet med, har 
gjort det muligt at nå målsætningen om antal stativer.
Casper Wulff 
Rådgiver, RAWMobility

I et område som Frederiksberg bymidte, er det vanskeligt, for ikke at 
sige umuligt, at etablere cykelparkering nok lige ved indgangsdørene. 
Derfor skal den fysiske etablering af cykelstativer nødvendigvis gå 
hånd i hånd med bløde indsatser, som kampagner og nudging, så 
cyklisterne også anvender cykelstativer, der ikke står lige ved indgan-
gen.
Lone Andersen 
Projektleder, Frederiksberg Kommune

Vi er godt tilfredse med de midlertidige cykelparkeringsskilte. De virker 
efter hensigten, er relativt nemme at flytte for to personer, og fylder 
ikke for meget ved opbevaring. Vores eneste anke er, at folk lænker 
deres cykler fast til stativerne – og det er et problem, når de skal 
fjernes igen!
Esben Fransø 
Betjent, CBS Handelshøjskolen København

Projektet har på mange måder givet Solbjerg Plads og campus-
området tilbage til byen. Der er fx integrerede siddeplinte i cykelparke-
ringsløsningerne, som giver mulighed for ophold, der er etableret flere 
cykelparkeringsmuligheder og der er skabt bedre tilgængelighed hen 
over pladsen.
Maria Hansen Møller 
Projektleder, CBS Handelshøjskolen København
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BELÆGNINGSGRAD KL. 8.00 - 10.30
Analysen af hvor mange cykler, der er parkeret omkring Solbjerg Plads og 
Solbjerg Campus, inden for område A, B og C, er foretaget på baggrund af 
cykeltællinger. På kortet herunder ses den gennemsnitlige belægningsgrad 
om formiddagen fra kl. 8.00, hvor undervisningen starter, til kl 10.30. 
Gennemsnitligt holder der 942 cykler i hele området hen over formiddagen.
Der er en markant overbelægning i område A, på Solbjerg Plads, med 
næsten dobbelt så mange cykler i området, som der er stativer. Dette kan 
skyldes, at området foran gymnasiet er afspærret pga. metroarbejde, og 
gymnasieeleverne derfor parkerer på Solbjerg Plads i stedet.
Til gengæld viser tællingen, at stativerne i område C tættest på biblioteket 
kun er 2/3 fyldt op.
Gennemsnitligt er der 75 cykler parkeret uden for stativerne om formidda-
gen.

2018
BELÆGNINGSGRAD KL. 14.00 - 16.30
Om eftermiddagen er der udført cykeltællinger fra kl 14.00 til kl. 16.30, hvor 
undervisningen stopper. Kortet herunder viser, at der er markant flere cykler i 
området om eftermiddagen. 
Før anlæggelsen af den nye cykelparkering er den samlede belægningsgrad 
oppe på 166 % kl. 14.30, når der er flest cykler i hele området. I område A, på 
Solbjerg Plads, som er det hårdest belastede område, er belægningsgraden 
helt oppe på næsten 400%, når der er flest cykler. 
I område B, ved den vestlige indgang til CBS, overskrides kapaciteten med 
50%.
Gennemsnitligt er der 448 cykler parkeret uden for stativerne om eftermiddagen. 
Når der er flest cykler, som er parkeret udenfor stativ, er antallet oppe på 569.

2018

 4 HVOR MANGE CYKLER ER 
PARKERET OG HVOR STÅR DE?
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GENNEMSNITLIG BELÆGNINGSGRAD FORMIDDAG 2018 GENNEMSNITLIG BELÆGNINGSGRAD EFTERMIDDAG 2018
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Tælling: onsdag kl 8.00 - 10.30, uge 43 2018
Antal stativer i alt: 867 cykelstativer
Gennemsnitlig antal cykler i området: 942

Tælling: onsdag kl. 14.00 - 16.30, uge 43 2018
Antal stativer i alt: 867 cykelstativer
Gennemsnitlig antal cykler i området: 1.315



BELÆGNINGSGRAD KL. 8.00 - 10.30
Efter etablering af de nye cykelstativer, er belægningsgraden i område A, 
på Solbjerg Plads, markant lavere. Gennemsnitligt svarer antallet af stativer 
i store træk til antallet af cykler, som parkeres i området. Både i område B 
og C er der hen over formiddagen over dobbelt så mange stativer, som der 
er cykler. Sammenlignet med 2018 er der gennemsnitligt 113 færre cykler 
i området. Dette kan bl.a. skyldes, at cykelstativerne foran gymnasiet blev 
reetableret, efter metrobyggeriet stod færdigt, og der antageligvis ikke er så 
mange af gymnasieeleverne, som parkerer på Solbjerg Plads længere.
Hele formiddagen er der, samlet set på Solbjerg Plads og Solbjerg Cam-
pus, flere stativer, end der er cykler.

2019
BELÆGNINGSGRAD KL. 14.00 - 16.30
I 2019 er den samlede belægningsgrad på alle stativerne på 96 % kl.14.00, som 
er det tidspunkt, hvor der er flest parkerede cykler i hele området. 
Gennemsnitligt er der 1.155 parkerede cykler i hele området om eftermiddagen. 
Derved er der, om eftermiddagen, gennemsnitligt 175 flere cykelstativer på om-
rådet, end der er parkerede cykler. I område A er der en gennemsnitlig belæg-
ningsgrad om eftermiddagen på 167%. Det skyldes bla. at hovedindgangen til 
CBS ligger ud til Solbjerg Plads, hvilket gør området til det centrale ankomst- og 
mødested. Yderligere er der fra Solbjerg Plads let adgang til alle institutioner i 
området, hvilket gør det til et attraktivt sted at parkere for andre end de stude-
rende.

2019
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GENNEMSNITLIG BELÆGNINGSGRAD FORMIDDAG 2019 GENNEMSNITLIG BELÆGNINGSGRAD EFTERMIDDAG 2019

47%

36%

111%

60%

50%

167%

Tælling: onsdag kl. 8.00 - 10.30, uge 43 2019
Antal stativer i alt: 1.330 cykelstativer
Gennemsnitlig antal cykler i området: 829

Tælling: onsdag kl. 14.00 - 16.30, uge 43 2019
Antal stativer i alt: 1.330 cykelstativer
Gennemsnitlig antal cykler i området: 1.155



 

2018
Gennemsnitligt er der, i det angivne tidsrum, registreret 942 parkerede cykler på 
hele området om formiddagen. Det giver en gennemsnitlig belægningsgrad på 
109 %. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at belægningsgraden 
varierer med tidsrummet. Belægningsgraden ville fx være markant højere, hvis 
der blev talt cykler helt frem til kl. 12, og omvendt ville den være markant lavere, 
hvis tællingerne startede kl 7.00, før de første cykler ankommer.
Om eftermiddagen er der gennemsnitligt 1.315 parkerede cykler i hele områ-
det, i tidsrummet fra kl 14.00 – 16.30. Den gennemsnitlige belægningsgrad om 
eftermiddagen er 152 %. 

2019
Efter anlæggelse af den nye cykelparkering er der en væsentlig forskel på 
belægningsgraden. Gennemsnitlig er der registreret 829 parkerede cykler på 
området om formiddagen i det angivne tidsrum. Det giver en gennemsnitlig be-
lægningsgrad på 62 %. Om eftermiddagen er der gennemsnitligt 1.155 parkere-
de cykler i området, fra kl 14.00 – 16.30. Den gennemsnitlige belægningsgrad 
om eftermiddagen er på 86 %, og gennem hele dagen er der flere stativer, end 
der er cykler i området. 
På trods af den signifikant lavere belægningsgrad efter anlæggelsen af den nye 
cykelparkering, holder der fortsat mange cykler på Solbjerg Plads udenfor stativ. 
Cirka 40 % af cyklerne på Solbjerg Plads er parkeret udenfor stativ. Det vidner 
om, at cyklisterne med fordel ville kunne nudges til at parkere i område B eller 
C, hvor der er mange ledige stativer hele dagen.
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2322

GENNEMSNITLIG BELÆGNINGSGRAD

2018

Formiddag

Eftermiddag

2019

109%

152% 86%

62%



ADKOMST OG PARKERING
Som en del af evalueringen blev der udsendt et spørgeskema på CBS, 
hvor studerende og ansatte bl.a. blev spurgt om, hvorfra de ankommer og 
hvor de parkerer. Svarene er opsummeret på kortet. 
Her ses det, hvor cyklisterne, der kommer fra hhv. nord, syd, øst og vest, 
parkerer i området. For eksempel parkerer ca. 50 % af cyklisterne, som 
kommer fra vest, i område B ved vestindgangen. Den anden halvdel kører 
videre og parkerer enten i område A eller C - eller kører til de ansattes cy-
kelkælder og parkerer der.
Af svarene ses det, at det primært var ansatte, som svarede på spørgeske-
maet. Resultatet viser, at der, uanset hvilken retning man kommer fra, er 
flest cyklister, som parkerer i første ledige stativ, og at der er en relativ stor 
andel, der kører videre og parkerer i et af de andre områder.

2018
ADKOMST OG PARKERING
Da spørgeskemaet blev sendt ud i 2019, viste resultaterne, at næsten halvdelen 
af besvarelserne kom fra studerende. Når man separerer svarene fra henholds-
vis de ansatte og de studerende, ses samme tendens som året før, hvor de 
ansatte i langt højere grad end de studerende kører rundt om bygningen for at 
parkere. Det ses på kortet herunder, hvor den samlede besvarelse er vist. 
Her kan man se, at de studerendes svar slår igennem, da cyklisterne i langt 
højere grad parkerer i det område, de først ankommer til. For eksempel parkerer 
ca. 70 % af cyklisterne, som kommer fra vest, i område B ved vestindgangen. 
Og kun ca. 20 % kører videre og parkerer enten i område A eller C. 
Ligesom ved tællingen fra 2018 parkerer næsten 10% i cykelkælderen for de 
ansatte.

2019
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ADKOMST OG PARKERING 2018
>10 % 10-30 % 30-50 % 50-70 %

ADKOMST OG PARKERING 2019
>10 % 10-30 % 30-50 % 50-70 %

Spørgeskema: uge 44 - 45 2018
Sendt til: 1.000 studerende & 1.000 ansatte
Respondenter: 7 studerende & 149 ansatte

Spørgeskema: uge 44 - 45 2019
Sendt til: 1.000 studerende & 1.000 ansatte
Respondenter: 107 studerende & 126 ansatte



KL. 7.56
På grund af anlægsarbejdet i forbindelse med 
den nye metrostation er cykel-flowet på Den 
Grønne Sti omlagt. I stedet for at bruge Sol-
bjergvej, kører cyklisterne midlertidigt mellem 
Frederiksberg Centret og metronedgangen, 
og mange kører derefter hen over Solbjerg 
Plads i stedet for at køre udenom. Stativerne 
fyldes med de første cykler.

KL. 8.16
Når stativerne er fyldt op, parkerer cyklisterne 
deres cykler i rækker i forlængelse af stativer-
ne. 

KL. 8.59
Dem, der ikke parkerer i forlængelse af stativ, 
stiller deres cykel langs med kanterne eller 
parkerer op ad pæle og stolper. De næste, der 
ankommer, følger op på og fortsætter derefter 
den nye række med flere nye rækker til følge. 
Det eneste sted, der opstår et egentligt kaos, 
er ved de etablerede stativer på hjørnet hen 
mod gymnasiet. Her bliver der skubbet cykler 
ind imellem dem, der allerede er parkeret i 
stativ. 

KL. 10.00
Generelt bliver der parkeret pænt uden for 
stativerne med jævn afstand mellem cyklerne 
og i lige linjer, som spejler parkeringen i stativ. 
Problemet opstår, når de parkerede cykler, 
som står uden for stativ, fortsætter hen over 
ledelinjer for blinde og svagtseende, eller 
bliver så lange, at de bliver til veritable ’cy-
kelmure’. De parkerede cykler kommer derved 
til at gøre Solbjerg Plads mere eller mindre 
uanvendelig for det øvrige byliv.

07.56

08.16

08.59

10.00

KL. 7.40
Optagelsen fra kl. 7.30 – 7.50 viser, at de cyk-
lister, der parkerer i cirklen tættest på gymna-
siet, fortsætter til fods mod metrostationen. 
Omkring kl. 7.50, når fodgænger-flowet mod 
hovedindgangen til CBS starter, ser cykelpar-
keringen tættest på gymnasiet ud til at være 
fyldt op.

KL. 7.59
I den første halve time er der kun få cykler 
parkeret i cirklen - tættest på hovedindgan-
gen. Der bliver allerede på det tidspunkt 
parkeret cykler udenfor stativ på pladsen. 
I modsætning til året før, bliver cyklerne nu 
parkeret i linjer vinkelret på bygningen. 

KL. 9.25
Optagelsen viser, at rækkerne ude på plad-
sen vokser i samme takt, som stativerne 
fyldes – og det på trods af, at der bliver ved 
med at være mange ledige pladser i stativer-
ne.

KL. 10.03
Efter kl. 9.00 begynder cyklisterne enten at 
parkere i forlængelse af stativerne – stadig 
inden for parkeringsområdet - eller de fort-
sætter hen over Solbjerg Plads for at komme 
hen til den cykelparkering, der er tættest på 
indgangen. 
Frem mod kl. 10.00 fyldes cirklen ved hoved-
indgangen med cykler, og rækkerne ude på 
pladsen vokser støt.

07.40

07.59

09.25

10.03

2726

TIME-LAPSE: CYKLISTADFÆRD
SOLBJERG PLADS: torsdag 25.10.2018

TIME-LAPSE: CYKLISTADFÆRD 
SOLBJERG PLADS: onsdag 23.10.2019

”Det har været en vigtig lære, at cyklister og fodgængere ikke ser 
matrikelskel i det offentlige rum - derfor skal løsninger også tænkes på 
tværs. Med vores tætte samarbejde, fælles ambition og ejerskab til 
projektet har vi skabt en bedre byrumsoplevelse for alle ved at skabe 
bedre forhold for cyklisterne.”

Maria Hansen Møller, projektleder, CBS Handelshøjskolen



KL. 7.50
Generelt er det meget få cykler, der bliver 
parkeret udenfor stativerne, førend der er 
fyldt helt op tættest på indgangen. De cykler, 
der bliver parkeret udenfor stativ på trods af, 
at der faktisk er ledige pladser, bliver typisk 
parkeret op ad facaderne. 

KL. 8.15
I den første time bliver cykler, der er parkeret 
uden for stativerne, fjernet af betjentene og 
parkeret i stativ. Efter stativerne ved indgan-
gen er fyldt, viser optagelserne, at der stadig 
er forholdsvis få cykler, som bliver parkeret 
udenfor stativ. 

KL. 8.55
De cykler, der ikke parkeres i stativerne, sæt-
tes typisk i den ende af stativet, der er tættest 
på indgangen, hvor de fortsætter rækken. 

KL. 9.25
Når stativerne ved indgangen er fyldt op, er 
der mange af cyklisterne, som ved ankomst 
til pladsen sætter farten ned for at få overblik 
over de ledige pladser, hvorefter de cykler 
forbi de fyldte stativer og parkerer i stativerne 
rundt om hjørnet.

07.50

08.15

08.55

09.25

KL. 7.47
I de første tyve minutter frem mod kl 8.00, 
bliver cyklerne parkeret spredt i parkerings-
området. 
Efter den nye cykelparkering er blevet anlagt, 
er der markant færre, som parkerer rundt om 
hjørnet på parkeringspladserne mod nord.

KL. 8.05
I takt med at der kommer flere cykler til i løbet 
af formiddagen, fyldes den nye cykelparkering 
op fra kanterne og ind mod midten. Der par-
keres så tæt på indgangen som muligt. 

KL. 9.43
Der er dog også en del cyklister, som parke-
rer længst væk fra indgangen, hvor der er god 
plads imellem cyklerne. Det efterlader et frit 
areal i midten, som sjældent bliver fyldt op. 

KL. 10.31
Der er størst aktivitet omkring kl. 10.00 med 
mange cyklister, der kommer og går.
Langt de fleste kører hen til bygningen, uan-
set hvilken retning de kommer fra, og går ind 
til cykelparkeringen fra stien mellem byg-
ningen og den nye cykelparkering.

07.47

08.05

09.43

10.31
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TIME-LAPSE: CYKLISTADFÆRD 
VESTINDGANG: onsdag 24.10.2018 

TIME-LAPSE: CYKLISTADFÆRD 
VESTINDGANG: onsdag 23.10.2019 



 

FLOW
Kortene over adkomst og parkering viser, at der er en forholdsvis stor forskel 
på adfærd blandt de ansatte og de studerende. Hvorfor det forholder sig sådan, 
kan muligvis tilskrives, at de ansatte har haft deres gang på CBS i mange år, og 
derfor er bekendt med de forskellige muligheder for cykelparkering. Det frem-
går ikke af undersøgelsen hvor stor en andel af besvarelserne, der kommer fra 
udenlandske studerende eller 1. års studerende - og om det derfor kan have en 
betydning for resultatet.

CYKELSTATIVER
Generelt parkeres der pænt. Det fremgår af time-lapse optagelserne for både 
område A og B, at cyklisterne parkerer i stativ, i forlængelse af stativ eller ved 
siden af andre cykler i lige rækker. Samt at de fritstående rækker, som opstår, 
spejler den måde, som cyklerne står på, når de er korrekt parkeret i stativ.
I område A på Solbjerg Plads, står de fritstående cykler i 2019 stadig, som var 
der midlertidige cykelstativer på pladsen. Dette viser, at nudging i forhold til 
adfærden omkring de nye midlertidige cykelstativer virker, men at det er vigtigt, 
at de ikke står ude på pladsen længere end højst nødvendigt, da cyklisterne 
tilsyneladende bliver tilbøjelige til at parkere der, frem for at benytte sig af cykel-
stativerne.

BYRUM
Efter anlæggelse af den nye cykelparkering, er der langt mindre cykelkaos i om-
råde A på Solbjerg Plads, hvilket gør det muligt for de gående at komme uhin-
dret rundt. Det er blevet nemmere at orientere sig og visuelt fremstår området 
igen tilgængeligt. Ledelinjerne på området er igen frie, hvilket gør området mere 
trygt for svagtseende og blinde. 
På time-lapse filmene ses det, at de nye bænke, der er en integreret del af de 
plinte, som omkranser parkeringsområderne, bliver flittigt benyttet til ophold. 
Derved er cykelparkeringsløsningen med til at skabe en ny type byliv på plad-
sen, som ikke var der tidligere.

OPSAMLING
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QR-kode til  time-lapse over Solbjerg Plads, 
før og efter



AFSTAND MELLEM CYKELPARKERING OG DESTINATION
Flere af de interviewede nævner afstanden fra cykelparkering til indgang, 
som den vigtigste faktor, når de parkerer deres cykel. Det bekræfter obser-
vationerne på Solbjerg Plads, hvor mange parkerer lige foran hovedindgan-
gen og langs muren på begge sider. Her er der ingen parkeringspladser i 
området.

”Lige nu holder jeg ved hovedindgangen, men jeg har ikke et favoritsted, 
hvor jeg parkerer – det kommer jo lidt an på, hvor jeg har undervisning. 
Jeg parkerer ikke et sted og går en kilometer. Hvis jeg kommer fra Dalgas 
have og skal til Solbjerg, parkerer jeg i den anden ende - tættest på den 
vestlige indgang. Jeg er ikke typen, der behøver at parkere hjulet mellem de 
to der. Jeg sætter den bare imellem de andre cykler, hvis det er.” 
(cyklist, mand) 

ORDEN ELLER KAOS I PARKERINGSOMRÅDET
Flere af cyklister opfatter det som ligegyldigt, hvor de stiller deres cykel, 
da området opleves som et uoverskueligt kaos, når der står mange cykler 
uden for stativ. Andre udtrykker, at de ikke nødvendigvis opfatter stativer-
ne som retningsgivende for ‘orden’, og at cykler parkeret udenfor stativer 
derfor ikke ses som en kaos-situation. Derimod opfattes det som korrekt 
og hensynsfuld parkeringsadfærd, hvis cyklen stilles, hvor der i forvejen er 
parkerede cykler, også udenfor stativerne. I det tilfælde er det de andres 
opførsel, der bliver retningsgivende for egen adfærd.

”Jeg parkerer typisk, hvor der står andre cykler – ikke bare et eller andet 
tilfældigt sted.” (cyklist, mand)  

BRUGBARE OG LEDIGE STATIVER
Mange cyklister nævner ledige stativer som det absolut vigtigste element. 
Der en markant forskel på de mandlige og kvindelige cyklisters besvarel-
ser. De mandlige cyklister går op i, at de skal kunne finde deres cykel igen, 
mens de kvindelige cyklister fokuserer på, at der skal være plads til deres 
cykelkurv.

”Det vigtigste for mig, når jeg skal parkere, er, at der er plads til min kurv – jeg 
vil helst holde, hvor jeg ikke skal mase den ind mellem andres cykler.” (cyklist, 
kvinde)

AT KUNNE FINDE SIN CYKEL IGEN
Flere nævner, at deres primære fokus er at kunne låse deres cykel fast. De vil 
sikre sig, at cyklen står det samme sted, når de kommer tilbage. Nogle er be-
kymrede for, at cyklen vil blive stjålet, hvis den ikke er fastlåst, andre vil undgå, 
at betjente tager den, når de holder uautoriseret. Disse cyklister låser derfor 
hellere deres cykel fast til fx en lygtepæl, et skilt eller en trappe, end at stille den 
et sted, hvor den ikke kan låses fast.

”Det vigtigste for mig er, at jeg kan finde cyklen igen. Jeg synes godt, at der kunne 
være flere cykelstativer, der er jo så mange cykler.” (cyklist, mand) 
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”There is always a lot 
of bikes out there, so it doesn’t 

matter where I put it.”  
(cyklist, mand)

”Sometimes they move the bikes and I 
don’t want to walk too much around the 
building and look for it. Once I was loo-
king for my bike for an hour. So I try to 

lock it to something.” 
(cyklist, mand)

”Det vigtigste er, at 
cykelparkeringen er tæt på. 
Jeg gider ikke gå for langt.”

(cyklist, kvinde)

”Afstand mellem stativer er normalt et issue - for stor 
afstand vil anspore cyklister til at parkere mellem stati-
verne, og for lille afstand kan være lidt besværligt for 
cyklister med fx lad eller cykelkurv. I projektet har vi 
derfor valgt nogle lave stativer, da de fleste cyklister kan 
benytte dem.”

Casper Wulff – rådgiver, RAWMobility



AFSTAND MELLEM CYKELPARKERING OG DESTINATION
Ingen af de interviewede nævner afstanden mellem parkering og destina-
tion, som det vigtigste forhold for deres parkeringsadfærd. Dette kan tyde 
på, at den nye cykelparkering er placeret tilpas tæt på indgangene. 
Afstand opleves således ikke længere som en udfordring og fylder derfor 
ikke i de interviewedes bevidsthed.

ORDEN ELLER KAOS I PARKERINGSOMRÅDET
Som det fremgik af besvarelserne fra 2018, er der også i 2019 cyklister, 
hvis primære fokus er at parkere ved siden af andres cykler. Andres par-
keringsadfærd bliver altså mere retningsgivende end fx markerede parke-
ringsområder og stativer. Flere cyklister udtrykker, at forholdene er blevet 
bedre med de nye cykelparkeringsområder. Samt, at området på Solbjerg 
Plads ikke længere opleves så kaotisk på trods af, at der stadig er mange 
cykler, der står uden for stativ.

”Det vigtigste er faktisk lidt, at den står sammen med en masse andre cykler, 
for jeg bliver lidt bange, når den bare står for sig selv. Jeg er bange for, at 
der er nogen, der lige nupper den.” (cyklist, kvinde)

”Nej, jeg parkerer overhovedet ikke altid her. Men nu har jeg forelæsning 
lige her og så var det lettest. Og så tror jeg, at jeg bliver draget af alle de 
andre cykler, der står her (en lange række uden stativ).” (cyklist, kvinde)

”Når de står, som de står her (på række uden stativ), så vælter det hele jo 
lige pludselig, når det blæser, eller når der er en eller anden, der sætter cyk-
len dårligt. Så det ville da være dejligt med flere stativer.” (cyklist, mand) 

BRUGBARE OG LEDIGE STATIVER
De fleste cyklisters primære fokus er fortsat, om der er ledige stativer, og 
om de fungerer, som de skal. Den nye cykelparkeringsløsning deler van-
dene. En del er godt tilfredse og synes, at der er fint med pladser og at 
udbuddet svarer til efterspørgslen. En anden del synes ikke, at den nye 
cykelparkering er god nok, og at der stadig mangler pladser. De oplever 
også, at cykelstativerne er for smalle og vanskelige af bruge. 

”I’ve parked it here in the new parking spot (vest indgangen). And I love that 
we have the new space here. I started at CBS in January and in the sum-
mer, there wasn’t much space. But now it’s much better. With these new 
spots, I always find a spot.” (cyklist, mand) 

AT KUNNE FINDE SIN CYKEL IGEN
Mange nævner stadig, at det er vigtigt for dem at kunne fastlåse deres cykel. 
Efter den nye cykelparkering, hvor der er blevet bygget flere stativer, siger man-
ge, at det nu er nemmere at finde deres cykel igen. På den måde er der kommet 
mere ordnede forhold på Solbjerg Plads. Men der er også flere, der fortæller, 
at de hellere parkerer deres cykel udenfor stativ i det område, som de plejer at 
parkere i, end kører hen til et område med ledige stativer, fordi det vigtigste for 
dem er at kunne parkere det samme sted hver gang. Det er især de mandlige 
cyklister, som er optaget af det.

”Det er vigtigt, at det er overskueligt, når man skal parkere sin cykel, sådan så 
man kan finde den igen. Nu hvor de har lavet det her system herude, hvor de skal 
stå på rækker, så er det meget nemt at finde sin cykel. Så ja, det synes jeg er 
ret vigtigt, så man ikke skal gå rundt og lede efter sin cykel, når man kommer ud 
igen.” (cyklist, mand) 

UDFORMNINGEN AF STATIVERNE
Flere nævner udformning af stativerne som en vigtig del af brugeroplevelsen, 
og som begrundelse for deres parkeringsadfærd. Alle de interviewede, som har 
fokus på funktionaliteten af de nye stativer, synes, at skråparkeringen gør, at 
stativerne står for tæt, hvilket kan gøre det vanskeligt at parkere cyklen i stativ. 
Flere kvindelige cyklister nævner fortsat udfordringen med at finde plads til de-
res cykel, når de har en kurv foran. 

”Ja, jeg cykler altid. Men jeg er meget dårlig til at sætte min cykel ind i de der 
holdere. Jeg tror bare, jeg er doven. Og jeg synes generelt, at der er for lidt plads.  
- jeg har også en kurv foran.” (cyklist, kvinde)

3534
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”Jeg synes da, at det er meget fint, 
at der er kommet flere stativer. Førhen der 

stod de bare som en stor klump og hvis man 
kom tidligt om morgenen og satte sin cykel, så 
var det 100% sikkert, at du ikke kunne få fat 

på den bagefter, fordi det hele bare stod oven 
i hinanden. Så det, synes jeg, er dejligt.”

(cyklist, kvinde)

”They are well arranged. 
But probably we should think about 

something different - I mean this (the new par-
king) is a way  to have people using their bicy-
cle. If you look around the parking lot, a lot of 
people don’t know where to park their bikes, 

they just leave it there.” 
(cyklist, kvinde)

”Cykelstativerne står så tæt, 
at det er en kamp at få dem ind og 

ud. Man skal nærmest være slange-
menneske for at komme hen og låse 

den fri igen.”
(cyklist, mand)



 

Overordnet var cyklisterne optagede af, at afstanden mellem parkering og desti-
nation ikke måtte blive for stor, at der skal være ordnede forhold med brugbare 
stativer og at det skal være nemt at finde sin cykel igen.
Derudover viste det sig, at der var en tydelig forskel på, hvad mange af de 
mandlige og kvindelige cyklister syntes, var vigtigt. Kvinderne gik i høj grad op 
i, om der var plads til deres kurv og styr, og mange syntes, at det var vanskeligt 
at finde plads til cyklen - ikke på grund af manglen på ledige pladser, men på 
grund af afstanden mellem stativerne. Flere af de mandlige cyklister, der blev 
interviewet sagde, at det vigtigste for dem var, at de kunne finde cyklen igen, og 
derfor parkerede de altid det samme sted.
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”Når man har en kurv 
heroppe foran, så skal man jo 

have kurven til at passe mellem to 
styr  - og det kan godt nogen gange 

være, at den så sidder fast, eller også 
passer den ikke ind. Men det er ikke 
decideret jeres cykelstativer - det er 

bare generelt.”
(cyklist, kvinde)

”Det vigtigste er at jeg kan 
parkerer næsten det samme sted 
hver gang. For så kan jeg finde 

cyklen, når jeg skal hjem igen - for 
jeg glemmer det. Nu kommer jeg til 
at lede efter min cykel senere i dag, 
fordi jeg ikke helt kan huske, hvor 
det var jeg havde parkeret den.”

(cyklist, mand)



PARKERING
Både før og efter etableringen af den ny cykelparkering er der stor tilfreds-
hed med afstanden mellem cykelparkering og indgange. 
Der ses en signifikant ændring i muligheden for at finde et ledigt stativ, hvor 
der er en stigning på 11% hos de tilfredse brugere. Før etableringen af 
de nye cykelstativer var der ca. 33%, der svarede, at de var tilfredse med 
afmærkningen af cykelstativerne. Efter etableringen er det over halvdelen, 
der svarer, at de tilfredse eller meget tilfredse med afmærkningen af cykel-
parkeringen. Det indikerer, at designet i område A, B og C fungerer som 
markører i sig selv, og i kraft af deres udformning er adfærdsregulerende.
Derimod er der fortsat kun ca. 33%, der er tilfredse med muligheden for 
kunne fastlåse sin cykel - også efter, at der er kommet langt flere cykelstati-
ver. Det samme gør sig gældende for adgangsforholdene for parkeringen.
Der er imidlertid en generel stigning i tilfredsheden efter, at den nye cykel-
parkering er blevet etableret, hvilket må anses som positivt.

BYRUM
De tre ud af de fire spørgsmål, som omhandler tilfredsheden med byrummet, viser 
en signifikant stigning i tilfredsheden. Det indikerer, at udformningen af den nye 
cykelparkering er lykkedes i forhold til at samle de parkerede cykler, give plads 
til de gående og skabe nye muligheder for ophold. Tilfredsheden med den sidste 
kategori, som handler om tryghed, stiger ikke signifikant, men der er en stigning, 
hvilket er interessant. Det indikerer, at orden i modsætning til kaos, har en effekt 
på hvor trygge, vi oplever omgivelserne, og derved på hvor tilfredse, vi er med 
dem.
Generelt kan tilfredsheden med byrummet på Solbjerg Plads beskrives som højt.

 7 HVOR STOR ER 
TILFREDSHEDEN?

3938

20
19

20
18

Mulighed for at 
finde et ledigt 

stativ 

Afstand mellem 
ledigt stativ og 

indgang

Mulighed for at 
fastlåse cykel til 

stativ

Afmærkning af 
cykelparkering

Adgangsforhold 
til parkering 

(andre cykler er i 
vejen) 

41 %
73 %
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52 % 76 %
38 % 53 % 40 %

RESULTATERNE VISER HVOR MANGE AF CYKLISTERNE, 
SOM I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN, 
SVAREDE ”MEGET TILFREDS” ELLER ”TILFREDS” TIL:

Mulighed for at 
sidde udenfor

Standarden på 
bænke og 

siddemøbler

Frie ganglinjer 
over 

Solbjerg Plads

Tryghed på 
Solbjerg Plads

37 % 44 % 56 % 63 %

47 % 52 % 65 % 68 %
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RESULTATERNE VISER HVOR MANGE AF CYKLISTERNE, 
SOM I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN, 
SVAREDE ”MEGET TILFREDS” ELLER ”TILFREDS” TIL: 

”Vi oplever en klar forbedring - for både betjente og brugere: De ekstra 
pladser ved den vestlige parkering har virkelig været efterspurgt gennem 
mange år og umiddelbart er der skabt orden i kaoset på Solbjerg plads - cyk-
lerne bliver parkeret mere hensynsfuldt, i forhold til generelle passageforhold. 

Men vi fornemmer også et øget fokus fra kommunens side.”

Esben Fransø – Betjent, CBS



 

CYKELPARKERING
Gennemsnitligt tilkendegiver 52%, at de er tilfredse eller meget tilfredse med 
cykelparkeringen. Den relativt lave andel af tilfredse cyklister, ift. målet på 80%, 
kan til dels skyldes måden at spørge på. Hvis de var blevet spurgt, om de 
synes, at cykelparkeringsforholdende er fyldestgørende, ville resultatet højst 
sandsynligt vise en markant større tilfredshed blandt brugerne. Derudover tager 
det altid noget tid, før nye projekter falder til og ofte kræver det lidt nudging at 
få folk til at bruge det korrekt. Yderligere er der mange aspekter, der spiller ind 
på besvarelserne, som kun kommer frem ved nærmere undersøgelse. I tilfreds-
hedsundersøgelsen var det muligt at skrive kommentarer i spørgeskemaet. 
For eksempel var der én, som skrev, at han/hun ikke kunne forstå den måde, 
der bliver kommunikeret på (se citat nedenfor). Det illustrerer, at modtagerne 
ikke altid har samme perspektiv og forståelsesramme som afsenderen, og der 
derfor muligvis bliver svaret på noget andet end det, man tror, man spørger om. 

BYRUM
Gennemsnitligt tilkendegiver 58%, at de er tilfredse eller meget tilfredse med 
byrummet på Solbjerg Plads efter anlæggelsen af den nye cykelparkering. 
I undersøgelsen året før viste tilfredshedsundersøgelsen, at 50% af de adspurg-
te var tilfredse med byrummet. Etablering af nye bænke og derved mulighed 
for at sidde ude på pladsen, samt friholdelse af ganglinjer, er forhold, der øger 
tilfredsheden.

Kommentarerne nedenfor viser, hvor vigtig kommunikationsformen er og hvor 
let budskabet kan blive misforstået, fejlfortolket eller overset. Dette vil nødven-
digvis også påvirke en tilfredshedsundersøgelse. Resultaterne vidner derfor 
om, at det bl.a. er vigtigt at følge op med fx  mere information, der formidles på 
forskellig vis.
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Jeg er ikke visuelt anlagt. 
Kunne I ikke overveje, at bruge et 
andet billede (ved skiltning), evt. et 

rigtigt foto, når I skal markere hvilken 
cykelparkering/hvilke indgange/hvilke 

cykelrute man kan benytte?
(kommentar til 

tilfredshedsundersøgelsen)

Jeg kan ikke finde min cykel... 
Jeg har været væk i fem minutter. 

Så står der tre mænd i CBS-veste og er i gang med 
at læsse min cykel ind i en varevogn sammen med en 
masse andre cykler. Jeg tænker lidt her: hvis jeg ikke 

var kommet ud der, så var min cykel blevet kørt væk og 
hvordan skulle jeg så have vidst, hvor den var henne?

Det er lidt det, jeg mistænker nu - om det er 
de samme, der har taget den med?

(studerende 2018)



CYKELBUTLER-ORDNING
Ved en cykelbutler-ordning vil cyklisterne opleve, at deres cykler bliver 
flyttet over til et ledigt stativ i et andet område, hvis ikke de holder i et 
cykelstativ. Indførelse af en cykelbutler-ordning vil derfor kunne hjælpe 
med at opøve gode parkeringsvaner på Solbjerg Plads, så området bliver 
friholdt for løse cykler. Cykeltællingerne viser begge år, at der er flest cykler 
på Solbjerg Plads kl 14.00 – 14.30. En cykelbutler-ordning, hvor de cykler, 
som ikke står i stativ, bliver fjernet manuelt og flyttet over i ledige stativer, 
vil derfor være mest effektiv om eftermiddagen. 

NUDGING / WAYFINDING
Erfaring fra tidligere tiltag, som fx Venlige Cyklister-kampagnen og det nye 
midlertidige cykelparkeringsskilt viser, at nudging kan have en stor indvirk-
ning på brugernes oplevelse af nye tiltag – og derved skabe en stor værdi. 
I forbindelse med en cykelbutler-ordning, kunne det være tydelige pile på 
jorden, der viser hvor de løse cykler er flyttet hen.

MIDLERTIDIG SKILTNING
Erfaring fra brug af det midlertidige cykelparkeringsskilt ved studiestart 
viser, at det er vigtigt, at det kun bruges midlertidigt. Hvis det står for lang 
tid, adopterer cyklisterne den parkeringsadfærd, som skiltene nudger til, og 
gør det til nye parkeringsvaner. Derfor er det vigtigt, at de midlertidige skilte 
ikke står for lang tid fremme, men kun bruges når det er nødvendigt.

500

P PLADSER

600

P-PLADSER

Tak fordi du parkerer
i cykelstativet

og der er også 340 pladser
i cykel p-kælderen
under Frb. Gymnasium

Lorem ipsum
  at der er 2900 cykel-p
pladser i området
  og 340 pladser
i cykel p-kælderen
under Frb. Gymnasium

Ved du 

Din cykel står udenfor stativet
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