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I Vejle vil vi også cykle – vi ønsker at den enkelte person kan 
bevæge sig rundt i byen på mange forskellige måder, alt efter 
ønske og ærinde. Cyklen er en vigtig brik i fremtidens mobilitet 
i Vejle, og samtidig er det en sund og miljøvenlig transportform. 
Derfor vil vi gerne gøre det mere attraktivt at cykle. Ved at 
skabe bedre forhold for cyklisterne, får flere lyst til at cykle. 
Når færre tager bilen og i stedet vælger cyklen, de offentlige 
transportmidler eller at transportere sig til fods, så får vi en 
lang række positive effekter, så som bedre folkesundhed, bedre 
fremkommelighed, og mulighed for at skabe flere spændende 
byrum. Vi får generelt et roligere og mere attraktivt bymiljø.

For at gøre det attraktivt at cykle, er der behov for bedre 
cykelfaciliteter, så som cykelstier og cykelparkering. 
Cykelparkering tæt på rejsemålene er meget vigtigt for at få 
flere på cyklen, ligesom at det er afgørende at der er plads til 
at parkere cyklen. For at sikre en god mobilitet i byen, og en 
attraktiv og pæn by uden cykler sættes op ad bla. husfacader 
og byinventar, er det vigtigt med en strategi for cykelparkering 
som sikrer, at der bliver etableret det nødvendige antal 
cykelparkeringer, der hvor cyklisterne har brug for dem.

HVAD ER GOD 
CYKELPARKERING?

 > Tilstrækkeligt antal stativer
 > Rigtig placering af stativer
 > God kvalitet af stativer

2



Vejle Kommune har derfor udarbejdet en cykelparkeringsstrategi. 
Cykelparkeringsstrategien skal sikre at der tages hånd om de nuværende 
problemer med parkerede cykler. Samtidigt skal cykelparkering fremadrettet 
tænkes ind i planlægningen, så vi får en by der understøtter cyklen som et vigtigt 
transportmiddel.
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For at bedre de nuværende forhold omkring 
cykelparkeringen, har Vejle Kommune lavet en plan for 
udbygning og forbedring af cykelparkeringen i Vejle. 
Planen beror på en registrering af antallet af parkerede 
cykler i og udenfor de eksisterende stativer. Borgerne har 
også haft mulighed for at udpege steder hvor der mangler 
cykelparkering.

ETABLERING AF NY CYKELPARKERING
Udmøntningen af planen vil dels omfatte udvidelser af 
eksisterende cykelparkeringspladser, dels etablering af helt 
ny cykelparkering på steder hvor der ingen stativer er i dag. 
Forbedring af kvaliteten af cykelparkeringen er ligeledes 

et fokusområde. Steder hvor de eksisterende stativer er af 
ringe kvalitet, eller hvor der er fejl eller beskadigelse på 
stativerne, vil disse blive udskiftet med nye. 

CYKELPARKERING INTEGRERES I 
PLANLÆGNINGEN
For at sikre at cykelparkering bliver tænkt ind fra de helt 
indledende faser i et byggeprojekt, vil Vejle Kommune 
indarbejde et afsnit omkring anbefalinger og normer for 
cykelparkering i de fremtidige lokalplaner. Derudover 
vil Vejle Kommune i forbindelse med udstedelse af 
byggetilladelser vedlægge et notat der ligeledes rummer 
anbefalinger og normer for etablering cykelparkering.

HVAD VIL VEJLE 
KOMMUNE GØRE?
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Er du privat bygherre skal du sørge for at etablere 
cykelparkering i tilknytning til dit byggeri.  Det være sig 
både ved opførelse af ny bebyggelse og tilbygninger, ved 
ombygninger og ved ændret anvendelse af eksisterende 
byggeri. For at sikre at der etableres pladser nok 
og skabes god cykelparkering, har Vejle Kommune 
vedtaget en cykelparkeringsnorm der indeholder krav til 
etablering af cykelparkering. 

Desuden har vi opstillet en række anbefalinger 
til cykelparkering, der omhandler nogle gode 
råd til placering, udformning og vejvisning til 
cykelparkeringsanlæg.

HVAD SKAL DU GØRE?
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AREALANVENDELSE CYKELPARKERINGSNORM

Etagehuse, ungdomsboliger m.v. 2 pr. bolig eller vurderes
Liberalt erhverv, herunder 
kontor, læger, fitness o.lign 1 pr. 50 m² 

Erhverv 1 pr. 200 m² 

Dagligvarebutikker 1 pr. 100 m2

Udvalgsbutikker Vurderes

Skoler og uddannelsesinstitutioner 1 pr. 50 m²

Daginstitutioner 1 pr. 100 m²

1 pr. 50 m²Biografer, teatre o.lign.

Vurderes

Hotel og restaurant o.lign.

Idræts- og sportshaller og anlæg

§1. FORMÅL
STK. 1.
Normen indeholder bestemmelser
for administration af de gældende
bygningsreglementers krav vedrørende
bebyggelsers cykelparkeringsarealer i Vejle
Kommune.

STK. 2. 
Disse bestemmelser angiver 
cykelparkeringskrav i bygge- og 
lokalplansager. 

§2. ANVENDELSESOMRÅDE
STK. 1.
Normerne bringes i anvendelse ved
planlægning af eller ansøgning om opførelse
af ny bebyggelse og tilbygninger, ved
ombygninger og ved ændret anvendelse af
eksisterende byggeri.

CYKELPARKERINGSNORM FOR VEJLE
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PLACERING

#1 
Cykelparkering placeres som 
udgangspunkt altid på cyklisternes 
naturlige vej til målet.

#2 
Jo kortere tid, der parkeres, jo tættere på 
målet skal parkeringen foregå. 

GODE RÅD TIL ETABLERING AF CYKELPARKERING
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#4 
Overdækket cykelparkering udformes 
med flere adgangsveje og overskuelige 
rum.

#5 
Adgangsvejene er fri for fysiske og visuelle 
barrierer.

#3 
Cykelparkeringen er synlig, dvs. til at få 
øje på for cyklisten og har overskuelige 
adgangsveje.

UDFORMNING
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#6 
Cykelparkeringsstativer, der ligger 
fjernt fra målet, og er svære at få belagt, 
kan suppleres med servicetilbud som 
f.eks. ekstra god plads, cykelpumpe, 
overdækning, tyverisikring, drikkefontæne 
eller bagageopbevaring, af hensyn til at gøre 
stativerne mere attraktive at benytte.

#7 
For at sikre at stativerne er nemme at 
benytte, og for at undgå at cyklerne 
kommer til at konflikte med hinanden, bør 
stativerne placeres med god afstand. Der 
anbefales en afstand mellem stativerne på 
omkring 60 cm.

#8 
Drift og vedligeholdelse af 
cykelparkeringen er ‘et must’ for at 
cykelparkeringen fremstår attraktiv. Det 
er den enkelte lodsejer/ejers ansvar at 
drifte og vedligeholde cykelparkeringen.

60cm

UDFORMNING
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#10 
God skiltning og vejvisning er med til at 
forstærke cykelparkeringens synlighed.

Cykel  P

#9   

God belysning af både cykelparkering og 
adgangsveje.

UDFORMNING

VEJVISNING
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ANBEFALET STATIVTYPE
Er du i tvivl om hvilket cykelstativ du skal vælge, så anbefaler Vejle Kommune 
som udgangspunkt stativtypen Noah, fra producenten Veksø, eller tilsvarende 
stativtype. Noah-stativet er af en god kvalitet, er let anvendeligt, beskadiger 
ikke cyklen og giver god mulighed for at fastlåse cyklen til stativet. Derudover 
er typen nem at renholde – også hvad angår renholdelse af området omkring 
stativerne.
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