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FAQ Cykelparkeringshuset
1. När är cykelparkeringshuset klart?
Det kommer att vara klart att använda från invigningen 19 augusti 2020.
2. Var ligger cykelparkeringshuset, hur hittar jag dit?
Cykelparkeringshuset finns vid Gamlestadens resecentrum vid Säveån och ska bidra till
att förenkla arbetspendling genom att göra det smidigt att kombinera resande med
kollektivtrafik och cykel.
3. Hur många cyklar får plats i cykelparkeringshuset?
Cykelparkeringshuset kommer att ha plats för upp till 600 cyklar.
4. Vem ska använda cykelparkeringshuset?
Cykelparkeringshuset byggs intill Gamlestadens resecentrum och ska bidra till att
förenkla arbetspendling genom att göra det smidigt att kombinera resande med
kollektivtrafik och cykel. Säkra cykelparkeringar i direkt anslutning till knutpunkter för
kollektivtrafik har visat sig vara en viktig faktor för att få fler att resa kollektivt.

5. Vilka typer av cyklar kan parkera där?
Huset har plats för upp till 600 cyklar, inklusive lådcyklar och andra specialcyklar. De
vanliga cyklarna får tvåvåningsparkering i delar av huset och mellan de samtliga tre
våningsplanen kommer det att finnas specialanpassade trappor med eldrivna
transportband, så att det ska gå lätt att ta med sig sin cykel mellan våningarna.
6. Kommer det kosta något att ställa sin cykel där?
Nej, finns ingen sådan plan idag.
7. Är det tryggt och säkert att använda cykelparkeringshuset, kommer det
bevakas eller bemannas av kamera eller cykelvärdar eller vakter?
I vårt cykelparkeringshus ska man kunna lämna sin cykel en hel arbetsdag, Det ska vara
tryggt, smidigt och säkert. kommer finnas kameraövervakning i realtid. Alla
parkeringsplatser har låsmöjligheter.
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8. Är cykelparkeringshuset väderskyddat och finns bra belysning?
Ja, det är skyddat för väder men inga uppvärmda ytor. Väggarna består av perforerade
stålplåtar och golvet är av betong. Cykelparkeringshuset kommer vara belyst både inne
och ute.
9. Finns det verktyg och utrustning att använda för min cykel?
Ja det finns en cykelpump och enklare verktyg för den som behöver fixa något på cykeln
innan hemfärd. Möjlighet att ha en cykelverkstad i cykelhuset har diskuterats och beslut
togs att inte placera en verkstad då det skull ha tagit ett stort antal cykelparkeringsplatser.
10. Kan jag ladda batteriet på min elcykel?

Idag finns ingen möjlighet till laddning. Ladduttag för elcykelbatteri
Laddstationer för elcyklar förbereds för framtiden.
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