
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 
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