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Bilag 1
Ideudvikling 

 
 
Idégenerering 
Formålet med idégenerering, er at finde frem til en idé, som skaber grundlag for 
konceptudvikling. Idéen skal kunne leve op til problemformulerings krav og  
projektbeskrivelsen. Derudover skal idéen være noget, som gruppen synes er 
spændende og har lyst til at arbejde videre med.  
 
Associationsteknikken blev valgt som idégenereringsteknik.1 Teknikken skulle give 
nogle idéer og fokusområder, som der videre skulle udvikles på. Ud fra start ordet 
”blad”, kom der 18 nye ord. Ud fra de forskellige ord, blev der udvalgt dem, der 
havde størst potentiale til at arbejde videre på, og det førte til 11 relevante idéer. 
Derefter blev der skitseret, med disse idéer som inspirationskilde, til at skabe en 
cykelparkering, som kan blive til bilparkering om aftenen.2   
 
For at få udvalgt en idé at fokuserer på, blev metoden idési brugt. Den går ud på 
at opstille nogle krav, som alle idéerne bedømmes ud fra. Derved indsnævres de 
mange idéer, til en eller få. 
  
Krav til idéen:
• Er idéen realiserbar
• Økonomisk overkommelig
• Indgår elektroniske komponenter
• Er idéen spændende og relevant for  

gruppen
 
Disse fire punkter blev diskuteret på gruppen, 
og der blev fundet frem til en konkret idé, som 
alle var enige om. Idéen blev valgt på  
baggrund af de opstillede kriterier, men også 
fordi idéen kan laves på forskellige måder og 
med forskellige udformninger. Det gør idéen 
spændende at arbejde videre med i  
konceptfasen og giver udfordringer.
 
Den valgte idé faldt på en nedgravet løsning, 
som automatisk sænkes ned i jorden, når parkering skal laves om til bilparkering. 
Fordelen ved denne løsning er, at systemet er ”lukket”, hvilket betyder at skidt og 
snavs ikke kan ødelægge mekanismen. Udformning er ikke fastlagt, så den kan 
laves på andre måder, hvis der findes en smartere eller bedre løsning.  

1 Se Metode 1 i Metoderapporten
2 Se Skitser til Metode 1 i metoderapporten
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Konceptudvikling 
Konceptudviklingen startede ved at finde forskellige måder at løse problemstillingen 
på, ud fra teknikken fra den valgte idé i idegenereringen. Disse koncepter blev  
skitseret og få af dem tegnet i 3D, for at få et mere klart billede af mulighederne.3   
 
Ved udformningen af produktet lægges der vægt på at det opfylder MMI kravene,4 
formprincipperne5 og regler og love omkring cykel- og bilparkeringspladser.6 7 
 
Krav til cykelstativet: 
• Skal laves i stål, eller andet materiale med lignende egenskaber
• Må ikke have skarpe kanter
• Dele der gås på betrædes på, at være skridsikre
• Have nem og minimal vedligeholdelse
• Dynamisk konstruktion, men uden at være skrøbelig
• Formerne skal være geometrisk, men med organiske træk 
• Solid og robust, men diskret 
• Designet skal gå henimod det tidsløse og simple
• Hver cykel skal have 30  cm plads til hver side og 25 cm ved 45 grader  

parkering
• Flex-parkeringszoner er minimum 10 meter lange og 2 meter brede
   

       

Idéen her er at en motor eller hydrauliskpumpe, skal få pullerterne, eller lignede, 
til automatisk at komme frem, inden for den valgt tidsperiode. Parkering skal være 
sikret, mod at kunne gøre skade på personer og materiel.
 

3 Se Skitser til konceptudvikling i metoderapporten metode 1
4 Se MMI i Bilag 5
5 Se Formprincipper i Bilag 2
6 Se Regler til parkeringspladser i Bilag 3.9
7 Se Markedsundersøgelse omkring parkeringspladser i Bilag 3 og 3.4
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Under ideudvikling opstod en ny ide. Her er idéen at erstatte kantstenen og noget 
af fortovet med et modul. I tidsrummet hvor parkeringspladsen skal fungere som 
cykleparkering, skal der komme bøjler ud fra kantstenen, som danner selve  
cykelstativet.  
 
Næste skridt i processen, for at finde frem til et løsningsforslag, er at finde frem 
til de dimensioner, hvor cykler af forskellig størrelse kan parkeres. Først afprøves 
metoder til hvordan cykler kan stå stabilt og parkeres nemt. 
 

           
 
Disse to modeller afprøves med samme cykel, hvor den ene model er 30 cm høj og 
den anden 25 cm. Undersøgelsen viser tydeligt, at de sidste 5cm, ikke har nogen 
betydning for effektiviteten af parkeringen. Hvis højden er mindre end 25 cm, vil 
parkeringen være for ustabil. Cykelhjul varierer mellem 0,3 og 0,7 meter i diameter 
og derfor vil denne højde passe til alle cykler.8  
 
 
 
 

8 Cykelparkeringshåndbogen s. 32 - http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&es-
rc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cyklistforbundet.
dk%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FAlt%2520om%2520cykling%2FCykelparkeringshaandbogen.
ashx&ei=OQR7U4CaOq2L4gTO_QE&usg=AFQjCNFUOqFgL-4o38ZZXp_2FGUMDWrLOg&sig2=smr-
RaVIQ_hYx5-MMZoR25Q&bvm=bv.67229260,d.bGE 20/05-14 3.32
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For at gøre cykelparkeringen universal, så alle cykler kan bruge den, skal bredden 
af cykeldæk findes. Ifølge cykelparkeringshåndbogen, varierer dækbredden mellem 
23 mm og 60 mm.9 Derfor skal stativet have en maksimum bredde på 65 mm og 
minimum bredde på 17 mm, for at kunne holde de forskellige typer. 
 

     
Disse mål skal det endelige design tage højde for, for at kunne fungere optimalt, til 
alle cykler. Med dimensionerne på plads skal det endelige designkoncept findes. Ud 
fra en koncept brainstorm, blev der valgt en metode, som kan løse problemet, ud 
fra teknikken fra den valgt idé.  
 
Konceptet går ud på, at to stænger kører ud fra et modul, som erstatter  
kantstenen ved vejen. Stængerne er bøjet i en bestemt vinkel, som former et  
cykelstativ, der passer til enhver cykel. Systemet virker på den måde at et hjul, ved 
hjælp af en motor, får stængerne til at køre frem og tilbage. For at få stængerne til 
at følge den rigtige retning, bruges en rampe med fræset spor. En switch sørger for 
at stoppe stængerne, når kontakten i switchen er aktiv. Ligeledes sørger en sensor 
for at stoppe stængerne, så de ikke gør skade på biler eller andet.

9 Cykelparkeringshåndbogen s. 33 se fodnote 8
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Bilag 2
Formprincipper 

 
 
Ved udformningen af produktet lægges der vægt på, at det både opfylder MMI 
kravene, der er blevet sat for cykelstativer og de krav som gruppen har sat til mate-
rialerne samt dets evne til at indgå i Flex-parkering. 
 
Form

 
 
 
 
Mood

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved udformning af produktet skal formen afspejle at det er dynamisk, men uden at 
være skrøbelig. Formerne skal være geometriske, men med organiske træk. Selvom 
konstruktionen skal være solid og virke robust, må den gerne være diskret.  
Designet skal gå mod det tidsløse og simple. 
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Bilag 3
Markedsundersøgelse 

 

 
 
Københavns kommune har arbejdet med stativløse parkeringspladser i den indre by, 
for at imødekomme manglen på cykelparkering i dagtimerne. I den forbindelse er et 
nyt koncept, ”Flex-parkering”, kommet til verden. Konceptet går ud på, at  
parkeringspladsen er tiltænkt cykler i dagtimerne 7-17 og til biler fra 17-7.  På den 
måde imødekommer kommunen begge trafikgruppers mangel på parkering.  
 
De mest udsatte steder, altså der hvor der er 
størst mangel på cykelparkering, er der hvor 
Flex-parkering indføres. I første omgang er 
det foran Ingrid Jespersens Gymnasieskole 
på Østerbro, hvor cyklerne står overalt foran 
skolen.  
 
Mange skoler i København har  
tilkendegivet deres interesse for  
Flex-parkering og Københavns kommune 
vurderer desuden at Flex-parkering kan 
være aktuelt ved omkring 17 andre skoler.  
 
Reaktioner og respons 
Reaktionerne på Flex-parkering har været 
rigtig gode, både fra skolens og borgernes side. Normalt kommer der, ifølge  
Københavns kommune, mange klager ved ændringer af parkeringsregler, men i 
dette tilfælde har der kun være tre klager. Eleverne på skolen har givet feedback 
over SMS og har generelt være glade og tilfredse og flere er begyndt at cykle i 
skole. Skolens bestyrelse har været meget positive og ønsker at udvide  
Flex-parkeringen. Ud fra resultatet af forsøget med Flex-parkering, er Københavns 
kommune tilfredse, men ønsker nogle forbedringer.  
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Ifølge forsøget var der flere tilfælde, hvor parkeringspladserne ikke blev udnyttet 
godt nok. Disse tilfælde forekom ved at skolen havde lukket, eleverne havde fri 
eller hvor der var begivenheder på skolen. Derfor ønsker kommunen dynamiske 
skilte, så tidsintervallerne kan ændres. Derudover er det et ønske fra kommunens 
og skolens side, at der skal monteres faste cykelstativer, der ikke er i vejen for  
bilparkeringen. 
 
Miljø/omgivelser 
Flex-parkering er tiltænkt områder hvor pladsen er trang, og hvor der er brug for 
cykelparkering. Det er oftest i midtbyen der er mangel på parkering og der hvor 
denne type parkering vil være en fordel. For den videre udvikling af  
cykelparkeringen i zonerne, vil det være nødvendigt at kigge på hvor store bilpark-
eringspladserne i byerne er. 
 
Ifølge HFB, Håndbog for Byggeindustrien af Byggecentrum, skal en  
bilparkeringsplads langs kantstene have mål som på tegningen herunder. Det er 
ikke et krav at dørene skal kunne åbnes ind over kantstenen, men det skal være frit 
på køresiden og 3,5m til at manøvrere på.  
 

  
 
Disse mål kan danne baggrund for dimensioneringen af cykelstativet til  
Flex-parkering, da det typisk er denne type parkeringsplads, som Flex-parkering vil 
blive en del af.  
 
Dimensionering af cyklestativer 
For at lave en cykelparkeringsplads er det vigtig at vide dimensionerne på en 
gennemsnits cykel. Disse dimensioner kommer fra bogen,  
”Cykelparkeringshåndbogen”. Bogen er skrevet af Jens Loft Rasmussen, som er  
direktør for Dansk Cyklist Forbud. Denne bog beskriver alt hvad der skal tages  
højde for på og omkring cykelparkeringspladser.  
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Ud fra dimensionerne på en standard cykel, er der ligeledes lavet en standard for 
hvor meget plads en cykel kræver på en parkeringsplads. Der er forskel på om man 
vælger at placere cyklerne parallelt eller med en vinkel på 45 grader.  
 

      
 
Som det ses på de to tegninger af henholdsvis cykelparkeringens basismål og 
skråparkering, bruges der 20cm mindre plads pr. cykel, ved at dreje cyklerne 
45grader. Dog bruges der 90cm mere i den ene ende, for at have plads til den  
sidste cykels bagende. Der er dog en bagside ved at dreje cyklerne, da det vil gøre 
det en smule mere vanskeligt at få sin cykel ind og ud. Her skal det dog siges, at 
der på nuværende tidspunkt ikke er noget system i cykelparkeringen på  
Flex-parkering. Det betyder at cyklerne står endnu mere tæt, end ved  
skråparkering, og cyklerne har ifølge evalueringen en tendens til at vælte. Derfor vil 
det uanset valg af parkeringsmetode, være en forbedring af de nuværende forhold. 
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Bilag 3.1
Porters Five Forces10 

 
 
Af branchen for cykelstativer til det offentlige 
Branchekode: 259900 (Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.) 
 
Analysen laves for at belyse konkurrencestrukturen i branchen. Analysen afgrænses 
til det danske marked, da det er her produktet udvikles til og ønskes solgt. 
 

                
 
Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen 
På det danske marked for cykelstativer er der forholdsvis få konkurrenter.  På 
markedet er der dog monopolistiske tilstande, hvor virksomheden Veksø A/S, har 
store dele af de samlede markedsandele. Produkterne fra Veksø har bevist deres 
værd, og det offentlige fortsætter derfor, med at bruge produkterne fra denne 
producent, hvilket gør det svært for andre virksomheder, at kunne konkurrere med 
Veksø. 

 
10 Se metode 7 i metoderapporten
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Truslen fra nye indtrængere 
Egentlig burde det være forholdsvis nemt for nye indtrængere, at komme ind på 
markedet, da dét at lave cykelstativer ikke kræver nogen særlig viden/teknologi. 
Dog kan det være svært for nye udbydere at etablere sig på det danske marked, 
da adgangsbarriererne er høje, grundet den store konkurrence fra Veksø, som har 
store dele af markedet og dermed også stordriftsfordele. Veksø besidder også  
patenter, som er relevante for branchen. Ifølge konkurrentanalysen findes dog  
billigere løsninger end Veksøs, men alligevel er det Veksø cykelstativer, der ses 
overalt i gadebilledet. Truslen fra nye indtrængere er derfor ikke stor.  
 
Leverandørenes forhandlingskraft 
Cykelstativer kræver, som tidligere nævnt, ikke det helt store at lave, og der er 
masser af leverandører/producenter af metalemner, som bruges til produktionen af 
cykelstativerne, hvilket giver leverandørerne lav forhandlingskraft. Er en leverandør 
for dyr eller opstår der på anden måde andet, som forhindrer et samarbejde, vil det 
være hurtigt at finde en ny leverandør.  
 
Byform har allerede aftaler med leverandører, og det vil derfor være nemt at  
etablere et samarbejde. 
 
Købernes forhandlingskraft 
Købernes forhandlingskraft i branchen er stor, da branchen er stærkt præget af  
traditioner. Kommuner har haft tendens til at købe produkter fra samme  
leverandør, som de altid har gjort herunder Veksøs, og de har levet op til  
kommunernes kravspecifikationer. Derfor forbliver købsadfærden og  
beslutningsprocesserne som de altid har været.11 2   
 
Truslen fra substituerende produkter 
Af substituerende produkter kan nævnes støttefødder til cykler, bænke, mure osv., 
som cykler kan stilles op af. Truslen fra substituerende produkter i branchen er dog 
meget lille, da kommunerne specifikt ønsker cykelstativer og ikke andre produkter, 
som kan erstatte et cykelstativ, da langt fra alle cykler har støttefødder, og hvis der 
ingen cykelstativer var, ville der opstå cykelkaos i byerne, som kommunerne ikke er 
interesserede i.  
 
Konklusion 
Generelt er det en meget svær branche at etablere sig i. Dette projekt falder 
dog lidt udenfor den normale efterspørgsel i branchen for cykelstativer, da der 
fra Københavns Kommune ønskes et specifikt produkt til et specifikt forsøg, som 
eksisterende produkter, der allerede findes på markedet, ikke kan løse. Med den 
rigtige ide, er der dermed gode chancer, for et samarbejde med Københavns  
kommune. 

11 jf. Segmentering Bilag 3.6
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Bilag 3.2
PESTEL12 

 
 
Pestel er lavet for at få et overblik over de forhold, der gør sig gældende i Danmark 
og har indflydelse på det danske marked. De forhold som kan have en indvirkning 
på produktet og dets fremtidige salg, samt hvad projektgruppen skal have i mente 
mht. love eller tendenser i samfundet. 
 
Political 
Kommunerne har en politisk indflydelse på, hvad der kan opføres i byerne. Dette vil 
specielt gælde, hvis der et område, som skal graves op for at installere  
cykelstativer. I sidste ende er det kommunen, der bestemmer hvorvidt et produkt, 
der medfører store omkostninger under installation, kan benyttes eller ej. Da der 
er ved at blive etableret letbaner i de større byer i Danmark giver det anledning til 
større behov for cykelparkering. 
 
Economicial 
Danmark er stadig ved at komme ud af finanskrisen. Dog har Københavns  
Kommune selv stillet opgaven om udvikling af et nyt cykelstativ til Flex-parkeringen 
og har i den forbindelse ikke stillet nogen krav til prisen af det endelige produkt. 
Heller ikke til Byform, som er i kontakt med Københavns Kommune. Derudover ses 
det af evalueringen af Flex-parkeringen at Kommunen er villig til at betale næsten 
400.000 kr. for etablering af nye Flex-parkeringer på størrelse med den nuværende 
– dog med dynamiske skilte – og dette er altså selv uden nogen form for  
cykelstativer og kun afmærkninger på arealet. Det vurderes derfor at den endelige 
pris ikke har betydning.132  
 
Socioculture 
Der er kampagner om at danskerne skal cykle mere, hvilket øger mængden af 
cyklister på vejene. Dette øgede antal cyklister giver et større krav om  
parkeringspladser til deres cykler. 
Der bliver cyklet 1.270.000 km dagligt i København, hvilket viser at København er 
den største cykelby i Danmark. Desuden er der stor opfordring til forbedring af 
forholdene for cyklisterne i byen. Der er bl.a. skaffet investeringer på 250 mio. kr. i 
2013 til forbedring af forholdene i København.143 
 
12 Se metode 6 i metoderapporten
13 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0C-
DAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2F~%2Fmedia%2F391D35B9C2FD47B6A4997C96D-
FC98980.ashx&ei=XWYYU9i6A4aXtQaQroG4Bw&usg=AFQjCNGkxLC2YtaBJiPrSVJ7e-lV2sk-
70w&sig2=bk8R6y_rgQgDKAKX3Ol45Q&bvm=bv.62577051,d.Yms  20/5-14 9.43
14 http://www.kk.dk/da/om-kommunen/nyhedsliste/2013/2-kvartal/tmf-hoejesteantalcyklister 
20/5-14 9.43
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Det er dog ikke kun København, der er i udvikling som cykelby. Cykeltrafikken i 
Odense er ligesom København steget med 50% siden 1990.154  
Ifølge vejdirektoratets cykelindeks er der et fald i cykling i Danmark, mens de 
tællinger Københavns Kommune har lavet, peger på en vækst. Overordnet ses 
cyklingen i Danmark som faldende, men i de største byer er der vækst eller  
uændret cykling. Det går således både ned og op for cykling i Danmark, og  
forskellen i cykling mellem byerne og landet øges.145   
 
Technology 
Udviklingen af et nyt cykelstativ kan have begrænsninger af eventuelle patenter på 
design eller teknologi, men ud fra en patentanalyse kan det dog konkluderes at der 
ikke er nogen konflikter. Alle de patenter der eksisterer, som er i relation til  
projektet, er patenter på design og teknikker, som ikke vedrører dette projekt.  
Der findes rigtig mange standard komponenter på markedet og det kan være en 
god idé at bruge disse, til konstrueringen af stativet, da det kan sænke prisen og  
produktionstiden. For eksempel i stedet for at få bearbejdet et rør på et værksted, 
kan det være andre producenter sælger det som standardvarer.  
 
Environment 
Med et stadig større fokus på klima og miljø er det krav om at produkter til det 
offentlige skal være så miljøvenlige som mulige.  
Københavns kommune opstiller visse krav til anlægsarbejde der skal gennemføres 
ved anvendelse af miljørigtig projektering iht. KKplanner, som er et digitalt værktøj 
til miljørigtig projektering, udviklet specielt til brug i Københavns Kommune De mest 
væsentlige krav er:176

• Sikring af høj arkitektonisk kvalitet
• Sikring af lang levetid
• Brug af kvalitets materialer med et minimumsbehov for vedligeholdelse
• Fremtidssikring
• Ved afslutning af projekteringsfaserne skal der dokumenteres hvilke  

miljømæssige virkemidler der er indarbejdet
• Materialerne skal være genanvendelige, hyppigt forekommende eller helst 

genanvendte.
• Materialer der kræver miljøbelastende forarbejdning fravælges
• Hvis der findes alternativer må materialer nævnt på Miljøstyrelsens ”listen over 

uønskede stoffer” ikke anvendes
• Ved bortskaffelse af brugt/gamle materialer skal de gøres genanvendelige
 

 

15 http://www.trm.dk/graphics/Synkron-Library/trafikministeriet/Publikationer/2007/Cykel-
strategi.pdf  20/5-14 9.44
16 http://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/Gaar-det-op-eller-ned-for-
cykling-i-Danmark  20/5-14 9.44
17 Se “Miljøkrav fra Københavns” for uddybede krav Bilag 7



MANDAG - FREDAG

17      -700 00

  7      -1700 00

15/82

Overordnet vil Københavns kommune sigte efter at:
• Bruge miljøcertificerede leverandører
• Vælge miljødeklarerede materialer
• Bruge genanvendelige tegl, beton, natursten mm.
• Bruge så lokale materialer som muligt
• Vælge produkter med så lille miljøbelastende fremstilling som muligt
 
Derudover vokser den generelle miljøbevidsthed blandt danskerne, hvilket påvirker 
deres generelle miljøbevidste adfærd og dermed også deres valg af transport.18 7 
 
Legal 
Færdselsloven beskriver de regler, der gælder for køretøjer og færdsel på gaderne. 
Dette har indflydelse på hvordan biler og cykler interagere med cykelstativer som 
ikke må være til gene for trafikken. De paragraffer der kan linkes til cykelstativer er: 
§3. §28. §49 stk. 7 og §87. 
Andre legale forhold der har indflydelse, er købeloven som bestemmer at produktet 
skal have en levetid på mindst to år.198 
 
Konklusion 
For dette projekt er den generelle cykeltendens i samfundet en stor fordel. Det er 
i storbyerne der er størst behov for cykelstativer og det er samtidig her antallet af 
cyklister stiger, hvilket sætter yderligere krav til cykelparkering. Dog er dette projekt 
opstillet af Københavns Kommune og det vides derfor med sikkerhed at behovet 
for cykelstativet er der. Den faktor som har størst indflydelse på hvorvidt Byforms 
kommende cykelstativ bliver en realitet i forbindelse med Flex-parkering, er dermed 
også Københavns Kommune selv, da den endelig beslutning ligger hos kommunen. 

18 http://doc.mediaplanet.com/all_projects/2863.pdf  20/5-14 9.45
19 http://www.themis.dk/gsearch/showresult.asp?src=/synopsis/docs/Lovsamling\Faerdselslov-
en.html&val=cykelparkering  20/5-14 9.45
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Bilag 3.3
Konkurrentanalyse 201 

 
 
Med et færdigt koncept, er det nu muligt at indsnævre, hvilke egentlige  
konkurrenter, der er på markedet, samt hvilket prisniveau produkterne har. 

 
På markedet for cykelstativer er mange traditionelle stationære cykelstativer, hvor 
Veksø er den største aktør. Dog er disse cykelstativer ikke direkte konkurrenter til 
Byform’s nye cykelstativ. Det er derimod P-plan A/S’ cykelparkeringssystem  
”Biceberg”.  
Biceberg-systemet består af en silo, der er placeret under terrænet med en  
modtage- og afhentningsterminal, der er placeret ovenpå terrænet.  
Biceberg-terminalen er den eneste synlige del af systemet i bybilledet, og kan  
udformes på mange måder, som f.eks. en transparent glaskasse.  
 
Største konkurrent 
P-Plan A/S 

   

Virksomhedsprofil Virksomheden er totalleverandør samt rådgiver i forbindelse 
med alle former for parkeringsanlæg. Firmaet blev  
etableret i 2009 og har afdelinger i Danmark, Sverige og 
Norge. Virksomheden leverer til hele Europa.

Strategi P-Plan A/S’ grundlæggende forretningsstrategi er, at være 
med til at løse de udfordringer, der opstår i forbindelse med 
parkering i tætbebyggede områder. Her er pladsen trang 
og brugerne af det offentlige rum er mange, og oftest af 
forskellig opfattelse af, hvad byrummet skal bruges til.

20 Se medtode 4 i metoderapporten
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Økonomi Firmaets årsresultat har siden 2010 været i minus, men er 
dog blevet mindre negativt de seneste år. I 2012 var  
årsresultatet -697.000 kr.

Produktprogram Deres produktprogram består af alle former for  
parkeringssystemer – både semi- og fuldautomatisk,  
parkeringshuse og rådgivning i forbindelse med førnævnte.

Prismønster Priserne ligger fra ca. 22.000 kr. til 61.000 kr. pr cykelplads.
Distributionssy-
stem

Produkterne sælges kun ved kontakt til virksomheden eller 
ved at stille virksomheden en opgave.

Salg- og markeds-
føringsindsats

Alt salg sker gennem personlig kontakt mellem  
virksomheden og kunden. Info om produkter, priser osv. er 
til rådighed på hjemmesiden. 

Beskrivelse af P-plan produkt ”Biceberg” 
www.p-plan.dk/produkter/cykelparkering

Nedenfor opstilles relevant info om produktet. 

Kapacitet:   23, 42, 69 eller 92 cykler

Pris:     23 parkeringspladser: 1.405.000 kr. (pr. stk. 61.087 kr.)
    46 parkeringspladser: 1.585.000 kr. (pr. stk. 34.457 kr.)
    69 parkeringspladser: 1.835.000 kr. (pr. stk. 26.594 kr.)
    92 parkeringspladser: 2.075.000 kr. (pr. stk. 22.554 kr.)

Cykelterminal front:  Aluminium/epoxyfarve

Cykelterminal sider:  Luzydía model, sikkerhedsglas

Opbevaringsbokse:  Glasfiber

Adgangsform:   SmartCard

Maksimal afleverings- 
og modtagelsestid:   60 sekunder

Inkluderet i prisen er:
• Levering og montering af automatisk cykelparkeringsanlæg 
• Cykelterminal med front, loft og sider i 3x6 mm sikkerhedsglas 
• 100 SmartCard 
• Software til begrænset antal brugere 
• Online vedligeholdelsessoftware 
• Drifts- og vedligeholdelsesmanual 
• Et års garanti på leveret materiel (i henhold til generelle betingelser) 
• Kontrol af installation og idriftsættelse af anlægget 
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Ikke inkluderet i prisen er:
• Jordarbejde, ledningsomlægning og konstruktioner til anlægget
• Byggepladsindretning og –etablering
• Opmagasinering af materialer og udstyr til etablering af anlægget
• Fremføring og installation af 5,5kW/220V elforsyning til cykelterminalen
• Fremføring og installation af telefonforbindelse
• Midlertidige forsyningsinstallationer i byggeperioden
• Myndighedsbehandling og betaling til myndigheder, forsyningsselskaber m.m. 

Konkurrentsammenligning
Konkurrentsammenligningen er lavet over Byform samt konkurrenten P-plan A/S. 

Konkurrentsammenligningen viser af ”Biceberg” tilbyder flere integrerede  
funktioner fx overvågning samt at parkeringssystemet er tyverisikret. Dog kræver 
parkeringssystemet at en modtage- og afhentningsterminal er placeret ovenpå 
terrænet, hvilket optager plads i byrummet. Med Byforms løsning vil arealet være 
fuldstændig frit i tidsperioden hvor cykelparkeringen ikke bruges, men hvor der i 
stedet for skal være plads til bilparkering.
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Bilag 3.4
Beskrivelse af cykelstativer 

 
 
Der er blevet undersøgt nogle forskellige cykelstativer, for at få en fornemmelse af 
hvor meget materiale, der skal til for at holde en cykel. Desuden er der undersøgt 
målene på de forskellige stativer.  

Stativ nummer 1
Det første stativ et lavet af stål. Det har to profiler, som er 
formet som aflange cirkler, som sørger for at cykelhjulet 
bliver støttet både for oven og for neden. 

De to profiler går ud i en vinkel, som sørger for at både 
brede og smalle dæk kan komme ind i stativet, fordelen 
ved indsnævringen er også at dækket kommer ind at 
sidde i spænd sådan at det støtter cyklen bedst muligt. 
Stativet går ca. 160mm ud og er ca. 290mm højt, dette 
er igen med til at sørge for at hjulet ikke vipper fra side 
til side. Designet på stativet er meget geometrisk, men 
samtidig har de formået at lave et stativ som er meget 
moderne og ser pænt og solidt ud. 

Fordelen ved dette stativ er at alle typer cykeldæk kan 
sidde i stativet. Samtidig bliver hjulet støttet flere stedet 
på dækket. 

Stativ nummer 2
Det andet stativ er også lavet i stål. Det er formet af to  
M-profiler, som har en afstivning på den midterste bue 
for at øge styrken i stativet. Afstivningen er udformet i en 
vinkel, som gør at hjulet klemmes og derfor holdes fast. 

Ved dette stativ er det muligt, ligesom ved stativ nummer 
1, både at parkere cykler med brede og smalle dæk, da 
profilerne er påsat med en afstand på ca. 40mm. Den 
nøjagtige højde af stativet er ikke målt, men det var højt 
nok til at cyklen ikke havde mulighed for at vælte, hvis 
nogen stødte ind i den eller vinden blæste.  Designet er 
mere traditionelt og set før. Det udstråler stabilitet og 
kvalitet. 
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Fordelen ved dette stativ er støtten på hjulet, der 
gør at den ikke kan vælte når den sidder i stativet. 
En ulempe er dog at dæk der er tykkere end 40 mm 
ikke kan sidde i stativet.

Stativ nummer 3
Det tredje stativ er igen lavet i stål. Det har to  
profiler, som går op som en bøjle og skaber et spor 
som cyklen kan parkeres i. De to bøjler er sat fast 
på en skinne, som er den, der sørger for at cyklen 
holdes på plads i yderperiferien på cykelhjulet og 
ikke triller væk. 

De to bøjler står lodret op i luften og derfor kun 
med til at støtte cyklen når denne støder imod. 
Stativet virker som det er, men da testen blev udført 
forsøgtes det at simulere at rummet under cyklen 
var fyldt op og der var det ikke muligt for stativet at 
holde cyklen. 

Stativet måler ca. 7cm i bredden og 22cm i højden.
Designet er anderledes end de to andre da stativet 
nu kommer nedefra, men det er stadig lidt kedeligt. 
Det udstråler heller ikke stabilitet for ens cykel da 
man kan være i tvivl om hvor godt det er for cyklen 
at man lægger et pres på egerne, når den parkeres.

Fordelen ved dette stativ er at hjulet bliver løftet 
lidt op fra jorden så cyklen ikke kan trille frem eller 
tilbage. En ulempe er dog, at der bliver støttet på 
egerne hvilket kan udføre skade på hjulet hvis det 
f.eks. bliver skubbet til cyklen.
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Bilag 3.5
Differentiering 

 
 
Byforms nye cykelstativ differentierer sig fra konkurrenternes ved at tilbyde  
følgende:
• Stativet er dynamisk
• Optimal udnyttelse af byrummet 
• Mulighed for bilparkering samme sted

Der er på markedet, som det ser ud nu, ingen produkter som kan gemmes væk 
eller som ikke optager noget plads i byrummet, hvilket med det stigende antal  
indbyggere  og cyklister i Danmarks største byer, vil blive en nødvendighed.  
Her differentierer Byforms nye cykelstativ sig markant fra konkurrenternes. Kun når 
der er brug for cykelstativets funktion, behøver cykelstativets bøjler at være  
fremme og ellers er de gemt væk under fortovet, så stativet slet ikke ses eller 
fylder i gadebilledet. Dette tillader at byens begrænsede plads kan udnyttes mest 
optimalt.  

Ved at lave et strategilærred, visualiseres den aktuelle situation på markedet. 
Dette giver brugerne mulighed for klart at se, de faktorer, som branchen primært 
konkurrerer på, og hvor Byform differentierer sig. Af konkurrenter er der valgt at 
medtage den sekundære konkurrent Veksø og Parkeringsvirksomheden P-plan, da 
det er den primære konkurrent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud fra strategilærredet er det tydeligt, at der er et uudnyttet marked indenfor 
branchen, som Byform kan udnytte, da denne slet ikke optager plads byrummet, 
når der ikke er brug for cykelparkeringen. 

Veksø

Byform

P-plan
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Bilag 3.6
Segmentering og Købsadfærd 

 
 
Segmentering 
For at kunne designe det mest optimale produktet til både den primære og 
sekundære målgruppe, er det vigtigt at kende til deres købsadfærd, interesser, 
beslutningsprocesser osv. Dette vil give et overblik over hvad målgruppen lægger 
vægt på, som kan biddrage til designet. 
 
Da denne opgave er udstedt af Københavns Kommune, ser de et behov for  
produktet og er derfor den primære målgruppe. Dog vil andre kommuner muligvis 
også have interesse for produktet.  
 

 
Figur 1 Området omkring Ingrid Jespersens Gymnasieskole.211 

 
Derudover er elever, ansatte på skolen og beboer i området den sekundære  
målgruppe og den endelige bruger af produktet.  
Ifølge Conzoom tilhører den sekundære målgruppe segmentet ”byens puls”. Her 
er der tale om enlige og par, med eller uden børn. De har en god indkomst og 
fornuftig formue, da de fleste hurtigt kommer ud på arbejdsmarkedet for at tjene 
penge til at følge byens puls. De har altid den nyeste teknologi og er storforbrugere 
af kaffe to-go. De sætter pris på en god samtale som er en kombination af venner, 
en god snak og lækker mad.222   
Det er vigtigt  at være opmærksom på, at gøre designet en del af bylivet, så det 
lever op til den aktive brug i hverdagen og ikke er til irritation for den sekundære 
målgruppe. 
 
21 http://www.conzoom.eu/map/default.aspx  20/5-14 9.46
22 https://www.conzoom.eu/find-dig-selv/?default 20/5-14 9.46
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Da kommunen selv har udbudt oplægget er rutinekøbet brudt og vil derfor ikke 
være til besvær - dog er det vigtigt, at nå en så høj levetid som muligt både for 
selve stativet men også for elektriske komponenter. 
 
Købsadfærd 
Kommunerne har en meget specifik købsadfærd og stiller store krav til de enkelte 
produkter. Når det handler om indkøb af byinventar, holder kommunerne sig til de 
produkter eller den samarbejdsvirksomhed, som de altid har brugt. Derved bestilles 
der bare nyt af samme slags når noget går i stykker. Derved er det et rutinekøb når 
der indkøbes cykelstativer i det offentlige. Hvis der ikke er tale om et rutine køb 
opstiller kommunen kravspecifikationer, der indeholder: design, funktionalitet og  
levetid. Prisen er en parameter på niveau med de førnævnte kravspecifikationer, 
dog er denne ikke alt afgørende.  
Levetiden spiller en stor rolle, da de nuværende produkter, kommunerne køber, har 
en levetid på 30-35 år og der skal derved være en god grund for en mindre  
levetid.23 3  
Dog kan budgettet for cykelstativer svinge fra kommune til kommune.

23 Per Engqvist Enhedschef af Byinventar Københavns Kommune

Bilag 3.7
Brugergruppe 

 
 
Brugergruppen består af elever, lærer beboerne omkring Ingrid Jespersens  
Gymnasieskole.
Fra mandag til fredag hvor folk går på arbejde og i skole, er der en stor mangel på 
plads, til de mange cykler til eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.
Derfor blev der i et forsøg om at skabe flere cykelparkeringspladser indført 
Flex-parkering. 
Eleverne har brug for parkeringspladserne mellem 7.40, hvor de første elever  
begynder at møde ind og til kort efter 16.00, hvor den sidste undervisning er slut.
Beboerne forlader deres hjem kort før halv 7. og er tilbage igen efter arbejdsdagen, 
som for de fleste slutter omkring kl. 17.00. 
I weekenderne er der et behov for at bilerne kan parker hele dagen, da behovet for 
mange cykelparkeringspladser ikke er så stort. I skoleferierne vil behovet for  
cykelparkering heller ikke være et behov.
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Bilag 3.8
Interessenter 241 

 
 
For at skabe et overblik over interessenter er der udført en interessentanalyse, for 
at være opmærksomme på hvilke interessenter, der vil kunne påvirke projektet. 
 

 

 
Inter-
essent

Deres mål Tid-
ligere 
reak-
tion

Hvad der 
kan for-
ventes

Indvirkning 
pos./neg.

Ideer

Interne interessenter og pengebaseret relation
Bestyr-
elsen

At tjene penge Kritik til 
forbedring

Positiv

Med-
arbejder

Biddrage med 
løsninger så virk-
somheden kan 
tjene penge

Biddrage med 
viden

Positiv

24 Se metode 9 i metoderapporten
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Eksterne interessenter og pengebaseret relation
Kommuner Er at få løst et 

problem i bylivet
opstill-
ede 
op-
gaven

De kan være 
skeptiske

Positiv hvis 
problemet 
løses

Billigt 
og 
over-
holde 
miljø- 
krav

Leve-
randører

At kunne  
producere  
produktet  
nemmest

Ændring i 
designet til 
nemmeste 
produktions 
metode

Positiv, da de 
tjener penge

Æn-
dring i 
desig-
net

Eksterne interessenter og ikke-pengebaseret relation
Bruger-
gruppe

At få et brugbart 
produkt som de 
kan benytte

De vil tage 
produktet i 
brug

Positiv hvis 
produktet 
fungere opti-
malt

Produk-
tet skal 
ikke 
komme 
i ve-
jen for 
deres 
hverd-
ag

Lovgivning At opretholde 
loven

Negativ hvis 
love ikke 
overholdes

Konkur-
renter

At udkonkurrer 
produktet

Negativ God  
konkurrence

Negativ

Pressen At sprede viden 
omkring  
produktet

Både positiv 
eller  
negativ alt 
efter  
brugerens 
modtagelse

 
Det er vigtigt at fokusere på to interessenter, som er kommunen og brugergruppen, 
da deres modtagelse af produktet påvirker andre interessenter. 
Derudover er det vigtigt at overholde lovgivningen og patenter, men dette vil være 
noget der kan tages hensyn til løbende. Dog vil de pengebasserede relationer have 
størst indflydelse på produktet.
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Bilag 3.9
Love og regler for cykelstativer 

 
 
Love 
Når der kigges på lovgivninger indenfor cykelparkering bliver der kigget i  
færdselsloven, der har følgende at sige: 

• § 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der 
ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at  
færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over 
for dem, der bor eller opholder sig ved vejen. Stk. 2. Særligt hensyn skal vises 
over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt 
af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af 
omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig  
mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen. 

• § 28. Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan 
måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen. 

• § 49, Stk. 7. Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen er 
ganske kortvarig. 

• § 87. Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare 
eller ulempe for færdslen. 25 1

Den 1. marts 2013 trådte en lov i kraft, der giver justitsministeren beføjelser til 
at give kommunerne tilladelse til at kunne flytte cykler, såfremt de holder ulovligt 
parkeret. Kommunerne skal dog igennem en række procedurer, der både involverer 
eksperter, samt et samarbejde med politiet.  

• I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, som senest 
ændret ved § 1 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 og lov nr. 570 af 18. juni 2012, 
foretages følgende ændring: 
 
1. Efter § 92 d indsættes før overskriften før § 93:» 
 
§ 92 e. Justitsministeren kan, når det findes færdselssikkerhedsmæssigt  
forsvarligt, efter høring af politiet tillade kommunalbestyrelser i disses egenskab 
af vejbestyrelse eller vejmyndighed at udføre tidsmæssigt og geografisk  
begrænsede forsøg med håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering 
fastsat i medfør af § 92, stk. 1, nr. 1, og afmærket i overensstemmelse med 

25 http://www.themis.dk/gsearch/showresult.asp?src=/synopsis/docs/Lovsamling\Faerdselslov-
en.html&val=cykelparkering  20/5-14 9.47
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regler fastsat i medfør af § 95, hvorved kommunen kan flytte en ulovligt  
parkeret cykel til et nærmere angivet område i nærheden, hvortil der er  
almindelig adgang. 
 
Stk. 2. Flytningen kan ske uden meddelelse til cyklens ejer eller bruger. Det skal 
ved tydelig skiltning på stedet fremgå, at en ulovligt parkeret cykel vil kunne 
blive flyttet, samt hvortil flytningen vil ske. Ved kommunens afgørelse om at 
flytte en ulovligt parkeret cykel i forbindelse med forsøg som omhandlet i stk. 1 
finder forvaltningslovens § 19 ikke anvendelse. 
 
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelse af  
forsøgsordninger i medfør af stk. 1. 
 
Stk. 4. Anmodning om tilladelse til forsøg indsendes af kommunalbestyrelsen til 
Justitsministeriet ledsaget af en nærmere beskrivelse af forsøget.« 26 2

Generelt er der ikke mange love omkring cykelparkering. De love, der eksisterer, 
omhandler essentielt at cykler ikke må henstilles så de er til gene for trafik og  
færdsel, samt at det kun er politiet, der må flytte dem hvis de er ulovligt parkeret.

 
Forslag 
Da det udelukkende er politiet, der har beføjelser til at administrere regler og påbud 
omkring cykelparkering, og da politiets ressourcer er knappe, parkerer folk deres 
cykel efter for godt befindende. Der er i øjeblikket et lovforslag om begrænset  
tidsrum til cykelparkeringer på 30 dage, hvor dette kan måles med tape på hjulet. 
Hvis tapen ikke fjernes indenfor 30 dage vil cyklerne blive fjernet af politiet. Der 
foreslås også en cykelparkeringsskive der viser hvor lang tid en cykel har været 
parkeret. Forslaget kan læses herunder. 

• ”Der udføres en landsdækkende oplysningskampagne om at der indføres 30 
dages tidsbegrænset cykelparkering på alle offentlige arealer. Da vi ikke kan få 
fat på dem, der efterlader cykler, må vi tage fat i en anden gruppe af  
cyklister, hvor det stadig er muligt, at få planen om oprydning af efterladte 
cykler til at fungere. Gruppen det drejer sig om, er de cyklister, der  
natparkerer deres cykler på offentlige arealer. Denne gruppe udgør under 10 % 
af alle cyklisterne i København og endnu færre på landsplan. Altså et minimalt 
indgreb med et maksimalt positivt udbytte. De her 10% af alle cyklister skal, 
med en P-skive på cyklen, vise hvornår de parkerede deres cykel. Dermed er det 
muligt, at finde de cykler, der har stået parkeret længere end 30 dage og som 
anses for efterladte. 
 
 
 
 
Det bliver herved muligt løbende at udføre cykeloprydning uden at skulle lave 

26 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143355&exp=1  20/5-14 9.48
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oplysningskampagner. Samtidigt har vi en langsigtet effektiv løsning, der virker 
for alle byer og kommuner, på at rydde op i efterladte cykler. Afhentningen af 
efterladte cykler sker af politiet. Politiet oplyser at der i Københavns Kommune, 
pga. mangel på ressourcer hos politiet, altid er 3000 efterladte cykler, som er 
identificeret, der venter på at blive afhentet. 
 
Københavns Kommune, DSB og METRO har myndighed til at udføre  
cykelkampagner. For at udføre en korrekt cykelkampagne, hvor målet er at 
rydde op i efterladte cykler, skal der først iværksættes i oplysningskampagne. 
Alle brugere af den cykelparkering, der skal ryddes op i, skal informeres om 
tidspunktet for den forestående cykelkampagne. Dette gøres ved at uddele 
flyers til beboerne i området, samt ved annoncer i lokalaviserne. Efter udført 
oplysningskampagne er det tilladt at mærke cyklerne. Mærkningen foregår ved, 
at man manuelt taper samtlige cykler i området for cykelkampagnen. Herefter 
skal cyklerne stå 1 måned, og de cykler hvor tapen er ubrudt regnes herefter for 
efterladte. De efterladte cykler samles og gøres klar til afhentning. 
 
Flere steder foregår det ved, at de efterladte cykler stables, inden de afhentes. 
Der kan bare gå en rum tid inden de afhentes, og i den perioede bliver  
stablerne af cykler på mystisk vis mindre eller forsvinder helt. Cyklerne bruges 
til reservedele og de dele der ikke kan anvendes, dumpes et nyt sted. Det er 
stadig politiet, der skal afhente de efterladte cykler. Og pga. at de indsamlede 
cykler, også skal stå mindst 1 måned på lager inden de sendes videre i  
systemet, kan dette føre til plads problemer hos politiet. Ovenstående type 
kampagne kræver en mængde ressoucer både af tid og penge. Ved at indføre 
tidsbegrænset  
cykelparkering ville arbejdet med at fjerne efterladte cykler i Københavns  
kommune kunne udføres for et beløb på mellem 3,5 og 4,0 millioner årligt.” 27  3

Kommunens regler 
Københavns kommune opstiller og vedligeholder tusindvis af cykelstativer ved  
stationer, på handelsgader og andre steder, hvor der bor og kommer mange  
cyklister. Det kan knibe med pladsen til de mange stativer, men ved at tænke i nye 
baner har Københavnskommune kunnet formå at udnytte mulighederne ved at, 
f.eks. ved at udbygge gadehjørner, så der også kan stå cykelstativer.  
 
Som borger eller butiksejer kan der ansøges om kommunens tilladelse til at opstille 
et eller flere cykelstativer på fortovet eller vejarealet ud for den tilhørende adresse, 
såfremt at pladsforholdene på stedet tillader cykelstativet. 28 4 
 
 
 

 
27 http://cparkering.dk/index.htm  20/5-14 9.48
28 http://www.kk.dk/da/borger/trafik/cyklernes-by/projekter/oevrige-cykelprojekter/cykelpark-
ering  20/5-14 9.48
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Konklusion 
Når det gælder cykelparkering er der ingen deciderede love og regler på nær de 
få paragraffer i færdselsloven som kan linkes til cykelparkering samt de regler som 
kommunen opsætter for cykelstativer når det gælder offentlig ejendom.  
Paragrafferne er meget vage og har ikke nogen signifikant betydning for projektet. 
Den eneste lov der har direkte betydning er at man skal søge tilladelse hos  
kommunen for at kunne opstille et eller flere cykelstativer på fortovet eller  
vejarealet ud for adressen da det er offentlig ejendom, hvilket netop har forbindelse 
med projektet.
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Bilag 3.10
Miljøkrav fra Københavns  

kommune 
 
 
Før at der kan leveres et cykelstativ, der er integreret i vejen/fortovet til  
Københavns Kommune skal der tages højde for de miljømæssige krav som  
kommunen stiller. For at kende kravene skal det vides hvad for en kategori, denne 
form for cykelstativ vil høre ind under. Disse krav skal tages med i udviklingen af 
cykelstativet. 
 
Som et led i en plan om at blive en miljømetropol29 har Københavns Kommune  
udgivet en pjece, der gennem 9 temaer beskriver minimumskravene for miljø  
indenfor byggeri, større ombygninger og anlægsarbejde, hvor Københavns  
Kommune der står som bygherre eller kontraktmæssig bruger for byggeri,  
ombygninger og renoveringer.30 1  2 
 
Disse temaer er:
• Miljørigtig projektering
• Energi
• Materialer
• Vand og afløb
• Byrum og natur
• Affald
• Støj
• Indeklima
• Byggepladsen
 
Af disse temaer går cykelstativet ind under miljørigtig projektering og materialer. 
 
 
Miljørigtig projektering 
Krav der kan relateres til cykelstativer 
 
Miljørigtig projektering skal sikre, at kommunen får fastlagt og dokumenteret, hvilke 
konsekvenser, valgene der træffes under projekteringen, har. Målet med dette er en 
miljømæssig kvalitetssikring, hvor de fastlagte miljømål og virkemidler konsekvent 
videreføres i projektet - under udførelsen,  drifts- og vedligeholdelsesfasen og  
endelig ved bortskaffelsen. (Livscyklussen for produktet/byggeriet) 

29 Miljømetropol.pdf - http://www.kk.dk/da/Om-kommunen/Indsatsomraader-og-politikker/
Publikationer.aspx?mode=detalje&id=524 20/05-14 9.40
30 Pjecen: Miljø i byggeri anlæg - http://www.kk.dk/da/Om-kommunen/Indsatsomraad-
er-og-politikker/Publikationer.aspx?mode=detalje&id=684 20/05-14 9.39



MANDAG - FREDAG

17      -700 00

  7      -1700 00

31/82

Københavns Kommune definerer livscyklussens stadier således:
1. Udvinding og fremstilling af materialer
2. Udførelse af byggeri
3. Drift og vedligeholdelse
4. Nedrivning og bortskaffelse/genbrug 

For de fleste typer byggeri er ressourceforbruget størst i fase 1 og energiforbruget 
størst i fase 3 (60-80 pct.). 
 
Krav til miljørigtig projektering:
• Byggeri, større ombygninger og anlægsarbejde skal gennemføres ved  

anvendelse af miljørigtig projektering i henhold til KKplanner31 eller tilsvarende 
værktøjer, der tager udgangspunkt i Københavns Kommunes miljømål. 3

• Der skal anlægges en totaløkonomisk betragtning i et livscyklusperspektiv i  
projekteringen med henblik på valg af konstruktioner, installationer og  
materialer. 

• Miljørigtig projektering skal indeholde dokumentation for overholdelse af lovkrav 
og regulativer, herunder minimumskrav i pjecen samt sikre, at der foretages en 
miljømæssig vurdering af projektet i bred forstand. Vurderingen skal omfatte:

1. Sikring af et højt arkitektonisk kvalitetsniveau og tilpasning til det 
bestående miljø.

2. Sikring af god funktionalitet og fleksibilitet, så de brugsmæssige kvaliteter 
og levetid forlænges.

3. Valg af konstruktioner og materialer med udgangspunkt i optimeret  
holdbarhed, begrænsning af behov for vedligeholdelse samt  
genanvendelsesmuligheder.

4. Overvejelser om bebyggelsesstruktur med hensyn til energioptimeret  
bebyggelsesform (volumen/overflade) og orientering i forhold til sol og 
fremherskende vinde.

5. Fremtidssikring af byggeriet i størst mulig udstrækning med  
energisparende foranstaltninger ved valg af konstruktionsmåde, faste 
installationer og anlæg for vedvarende energi samt til forventede følger af 
klimaændringer.

6. Sikring af, at installationers drifts- og virkemåde løbende kan overvåges og 
ajourføres.

Ved afslutning af projekteringsfaserne skal der dokumenteres hvilke miljømæssige 
virkemidler, der er indarbejdet i konstruktionen og hvilke der samtidig overholdes. 

 
31 KKplanner er et digitalt værktøj til miljørigtig projektering, udviklet specielt til brug i  
Københavns Kommune. 
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Materialer - krav der kan relateres til cykel stativer 
Byggeri og anlæg er i dag en af de mest råstofforbrugende sektorer der findes. Der 
er i stor udstrækning tale om forbrug af ikke-fornybare råstoffer. Disse råstoffer er 
kendt som en belastning for miljøet ved udvinding, transport og forarbejdning. 
Derfor er det vigtigt at der foretages et omhyggeligt valg af materialer til  
konstruktionen. Ved det rigtige valg kan ressourceforbruget og miljø- og  
sundhedsmæssige problemer i bygge- og anlægsfasen reduceres. Dette gælder 
specielt for daglig brug, løbende vedligeholdelse og bortskaffelse/genbrug.
 
Krav til materialer:
• Der skal til konstruktionens væsentlige dele så vidt muligt anvendes fornybare 

og genanvendelige materialer eller materialer af råstoffer, der stadig forefindes i 
rigelige mængder.

• I stedet for nyudvundne råstoffer skal der bruges egnede genbrugsmaterialer 
hvis disse findes og er egnede til formålet. 

• Der må ikke benyttes materialer der udgør en høj sunheds- og miljøbelastning i 
livscyklussen.

• Såfremt der anvendes materialer der skal bortskaffes ved deponering skal der 
redegøres for hvorfor der ikke blev anvendt noget mere miljørigtigt.

• Konstruktioner og materialer skal vælges med udgangspunkt i en optimeret 
holdbarhed, et begrænset behov for vedligeholdelse samt mulighed for  
adskillelse ved bortskaffelse, så der kan genanvendes flest mulige materialer.

• Såfremt det er muligt må der ikke benyttes materialer, der er på Miljøstyrelsens 
liste over uønskede stoffer.

• Der skal vælges rengørings- og vedligeholdelsesvenlige materialer til  
konstruktionen.

 
Opsummeret skal de materialer der vælges til konstruktionen eksistere i rigelige 
mængder. De må ikke være sundheds- eller miljøskadelige. De skal være  
genanvendelige og nemme at vedligeholde. Kravene ligger op til at København på 
sigt vil: 

• Bruge miljøcertificerede leverandører
• Vælge miljødeklarerede materialer
• Bruge genanvendelige tegl, beton, natursten mm
• Bruge så lokale materialer som muligt
• Vælge produkter med så lille miljøbelastende fremstilling som muligt

 
Hvilket giver et billede af, at det er materialernes miljørigtighed der er i fokus i  
stedet for det økonomiske aspekt.
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Bilag 4
Styktal og levetid 

 
 
Styktal 
Som udgangspunkt skal Københavns  
kommune kun bruge cykelparkering til Ingrid 
Jespersens Gymnasieskole, da forsøget med 
Flex-parkering kun køres på denne lokation. 
Her er der i gennemsnit brug for 93  
cykelparkeringspladser på områderne  
(zone 1 + 2), der er beregnet til  
Flex-parkering.321  
Dog er der 8 andre københavnske  
uddannelsesinstitutioner, som har udvist  
interesse for Flex-parkeringen.  
Københavns Kommune vurderer desuden at 
det kunne være aktuelt ved 17 andre skoler i  
kommunen.  
Dette giver altså mulighed for at sælge og 
levere flere produkter. 

Hvis test-standen for produktet og Københavns kommune er positive over for  
projektet, vil der være en stor mulighed af senere salg af produktet til flere  
installationer i København og salg til andre kommuner herunder de større cykelbyer 
som Odense, Århus og Aalborg. 
For at få et ca. salgstal i de større cykelbyer, antages det at der i København vil 
være mulighed for samme antal cykelparkeringsplader som for Ingrid Jespersens 
Gymnasieskole. Der er i alt 17 skoler i Københavns Kommune hvor Flex-parkering 
kunne være aktuelt.
Der er reelt plads til 63 cykelparkeringspladser på det nu brugte område 
til Flex-parkering, hvis Købehavns kommune vil have cykelparkering til de i 
gennemsnit 93 cykler skal området med Flex-parkering udvides, da en cykel der 
står skrot skal bruge mellem 40-50 cm i bredden.
Derved er der plads til 63*(17+8) = 1575 cykelparkeringsplader i Københavns  
Kommune. 

 
 
32     PDF-udgivelse ”EVALUERING - Københavns Kommunes forsøg med Flex-parkering ved Ingrid 
Jesperens Gymnasieskole”,  ATKINS juni 2012, s. 18 - http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&es-
rc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2F~%2Fme-
dia%2F391D35B9C2FD47B6A4997C96DFC98980.ashx&ei=ggN7U5OmOZT74QTxjIGQCg&usg=AFQ-
jCNGkxLC2YtaBJiPrSVJ7e-lV2sk70w&sig2=MVHN-NtbVRjg5hRAX4NXng&bvm=bv.67229260,d.bGE 
20/05-14 9.30
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Indbyggertallet i de fire største byer i Danmark, første kvartal 2014.332

 

 
For at få et overblik over hvor mange cykelstativer hver af de fire største byer skal 
bruges laves et forholdstal mellem indbyggerne i den enkelte by og København. 

Odense: 569.557/ 195.797 = 2,91
Århus: 569.557/ 323.893 = 1,76
Aalborg: 569.557/ 205.809 = 2,77

 
Når det endelige antal af cykelparkeringspladser deles med det regnede forholdstal 
skulle dette give et ca. tal på behovet for cykelparkeringspladser i de tre andre byer. 

Odense: 1575/2,91 = 541 cykelparkeringspladser
Århus: 1071/1,76 = 894 cykelparkeringspladser
Aalborg: 1071/2,77 = 568 cykelparkeringspladser

 
Derved vil det være muligt, som minimum at sælge 3578 cykelparkeringspladser.

 

33     http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp  20/05-14 10.03



MANDAG - FREDAG

17      -700 00

  7      -1700 00

35/82

Bilag 5
MMI341

 
 
 
Under udviklingen af et Adesto skal der tages højde for en række krav, i forhold til 
brugerens interaktion med produktet. Derfor bruges MMI, Man Machine Interface, 
som beskriver samspillet mellem produktet og brugeren. 

Opfattelsen
• Parkeringssystemet skal opfattes solidt og robust.
• Det skal opfattes som værende et kvalitetsprodukt.
Aflæselighed
• Det skal være tydeligt at det kan bruges til at parkere sin cykel.
• Man skal nemt kunne se hvordan cyklen skal stå, for at den står rigtigt.
• Er der bevægelige dele, skal det være tydligt hvordan de håndteres.
Ergonomi 
• Undgå skarpe kanter, som kan ridse cykelstel, eller punktere dæk.
• Hvis cykelhjulet skal parkeres i en holder, skal den kunne køre ubesværet ind og 

ud.
• Det skal være en god oplevelse at benytte parkering, så brugeren vil bruge  

stativet igen.
Sikkerhed
• Hvis brugeren kan stå eller gå på produktet, må det ikke være glat, for at undgå  

tilskadekomst.
• Undgå skarpe kanter som kan gøre skade på brugeren.
• Hvis der er integreret automatiske dele i produktet må det ikke kunne gøre 

skade på personer og materiel i nærheden.
Rengøring
• Produktet skal være et lukket system, så der ikke kan komme skidt og snavs i  

mekanikken.
• Der må ikke være behov for rengøring af produktet, udover den sædvanlige 

kommunale gadeorden.
Servicering
• Serviceringen af systemet skal være meget minimalt
• Løsningen må godt kræve at der skal tjekkes op, en gang i mellem
• Produktet skal uden problem kunne holde to år, for at overholde købeloven.  

Dog skal det udstråle kvalitet, for at virke mere attraktivt for køberen 

Mange af punkterne i denne MMI, påpeger at det er nødvendigt at lave  
konstruktionen i stål, eller andet materiale med lignende egenskaber, da den skal 
være solid, kræve minimal vedligeholdelse og have lang levetid. Overfladerne må 
ikke være skarpe, de dele personer går på skal være skridsikre og nem  
vedligeholdelse. 

34 Se metode 5 i metoderapport



36/82

MANDAG - FREDAG

17      -700 00

  7      -1700 00

Bilag 6
Kravliste 
 

Formålet med denne liste er at have et overblik over alle de krav, der stilles  
igennem udvikling af produktet, samt at kunne fastslå hvilke krav der er til  
projektet, og hvilke krav der er de vigtigste at opfylde.

Sammenfatning
Kravlisten er lavet for at have et overblik over de krav, der har været igennem  
udviklingen, hvordan de har ændret sig og hvordan de er nu.
De vigtigste krav til det dynamiske cykelstativ i starten af konstruktionsfasen: 

• Skal kunne holde alle typer cykeldæk (23mm-60mm)
• Kabinettet skal kunne modstå at en lastbil kører over kantstenen 
• Lang levetid på delene (30 år)
• Automatiseret 
• Så holdbart at det kan modstå hærværk (belastning på stængerne op til 150kg)
 
Kravene er mål som så vidt som muligt skal opfyldes for det dynamiske cykelstativ. 
For at leve op til kravet omkring lang levetid på systemet, skal de mekaniske dele 
have en lang levetid. Dette stiller krav til at de enkelte dele såsom aksel, kugleleje, 
stænger og kabinettet som huser delene. Disse dele skal dimensioneres således, at 
de har en levetid på 30 år og kan holde til den belastning som de vil blive udsat for, 
både ved naturlig drift og hærværk. 

Ud over de vigtigste krav er der en række krav som “siger sig selv” navnlig MMI, 
Koncept og Miljø kravene. Disse 3 kategorier beskriver bl.a. at det dynamiske  
cykelstativ ikke må laves af materialer som forurener meget, det skal konstrueres 
så det holder så langt tid som muligt, og ikke må forvolde skade på brugerne.

Idéudvælgelse
Under idéudvælgelsen blev der stillet en række krav, før ideen kunne arbejdes vid-
ere med i gruppen. 

• Krav til ideen:
o  Er ideen realiserbar
o  Økonomisk overkommelig
o  Indgår elektroniske komponenter
o  Er ideen spændende og relevant for gruppen
o  Ingen brud på asfalten
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Konceptudvikling
Under udviklingen af konceptet blev der stillet mere konkrete krav til det dynamiske 
cykelstativ. 

• Krav til cykelstativet: 
o Skal laves i stål eller andet materiale med lignende egenskaber
o  Må ikke have skarpe kanter
o Dele der gås på betrædes på, at være skridsikre
o  Have nem og minimal vedligeholdelse
o Dynamisk konstruktion, men uden at være skrøbelig
o  Formerne skal være geometrisk, men med organiske træk
o  Solid, robust og diskret
o  Designet skal gå henimod det tidløse og simple
o  Hver cykel skal have 30 cm plads til hver side og 25 cm ved 45 grader 

parkering
o Flex-parkeringszoner er minimum 10 meter lange og 2 meter brede 

Man Machine Interface
Under udviklingen af det dynamiske cykelstativ blev der sat en række krav i forhold 
til brugerens interaktion med produktet, MMI der beskriver samspillet mellem  
brugeren og produktet. 

• MMI krav:
o  Parkeringssystemet skal opfattes solidt og robust
o  Det skal være tydeligt at det kan bruges til at parkere sin cykel
o  Man skal nemt kunne se hvordan cyklen skal stå, for at den står rigtigt
o  Undgå skarpe kanter, som kan ridse cykelstel, eller punktere dæk
o  Undgå skarpe kanter, som kan gøre skade på brugeren
o  Hvis der er integreret automatiske dele i produktet, må det ikke kunne gøre

skade på personer og materiel i nærheden
o  Produktet skal være et lukket system, så der ikke kan komme skidt og

snavs i mekanikken
o  Der må ikke være behov for rengøring af produktet, udover den sædvanlige 

kommunale gadeorden
o  Serviceringen af systemet skal være meget minimalt
o  Løsningen må godt kræve, at der skal tjekkes op en gang i mellem
 

Miljøforhold
Under udviklingen af det dynamiske cykelstativ blev der stillet en række  
miljømæssige krav, der beskriver de miljøkrav som Københavns kommune stiller. 

• Miljø krav:
o  Der skal anlægges en totaløkonomisk betragtning i et livscyklusperspektiv i 

projekteringen med henblik på valg af konstruktioner, installationer og 
materialer

o  Sikring af god funktionalitet og fleksibilitet, så de brugsmæssige kvaliteter 
og levetid forlænges
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o  Sikring af, at installationers drifts- og virkemåde løbende kan overvåges og 
ajourføres

o  Der skal til konstruktionens dele så vidt muligt anvendes forny-bare og 
genanvendelige materialer

o  I stedet for nyudvundne råstoffer skal der bruges egnede 
genbrugsmaterialer såfremt dette er muligt

o  Der må ikke benyttes materialer der udgør en høj sundheds- og 
miljøbelastning i livscyklussen

o  Såfremt det er muligt må der ikke benyttes materialer, der er på 
Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

Konklusion
De vigtigste krav kan samles til:
• Skal kunne holde alle typer cykeldæk (23mm-60mm)
• Kabinettet skal kunne modstå at en lastbil køre over kantstenen (4 ton)
• Høj levetid på delene (30år)
• Automatiseret (Der må ikke skulle bruges personel)
• Så holdbart at det kan modstå hærværk (belastning på stængerne op til 150kg)
 
Kravene er mål, som der skal opfyldes for det dynamiske cykelstativ. For at leve 
op til kravet omkring lanf levetid på systemet skal de mekaniske dele have en lang 
levetid. Dette stiller krav til at de enkelte dele såsom aksel, kugleleje, stænger og 
kabinettet som huser delene. Disse dele skal dimensioneres således at de har den 
levetid og kan holde til den belastning som de vil blive udsat for, både ved naturlig 
drift og hærværk. 

Kravene i MMI, Miljø osv. er alle så vidt muligt, og hvis relevant, overholdt. Det 
gælder for eksempel punkt 3 i miljø, som kræver at stativet løbende skal kunne 
overvåges og ajourføres. Det er opnået ved at lave et låg, som kan tages af, ved at 
skrue tyverisikre skruer ud. Lige ledes er punkt 4 overholdt ved at sørge for at slid 
dele kan udskiftes.  
 
Under MMI kan punkt 7 være et problem, men det vurderes til at være så lille et 
problem, at der ses bort fra det. Det omhandler at der ikke må kunne komme skidt 
ind i systemet. Det vurderes at mængderne af skidt vil være så små, at det ikke har 
nogen betydning. Hvis uheldet skulle være ude, kan der serviceres på  
konstruktionen. 
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Bilag 7
Risikovurdering351 

 
 
For at beskytte produkt, bruger og materiel, laves der en risikovurdering ud fra no-
gle scenarier. Scenarierne opstilles ud fra tænkelige hændelser omkring det  
valgte koncept. Disse scenarier vurderes i et skema, som tager højde for hvor 
alvorlig skaden er, hyppigheden, sandsynligheden og muligheden for at skaden 
sker. Disse tal giver scenariet en risikoprofil, der fortæller om det er acceptabelt, 
afhænger af omstændighederne eller uacceptabelt.  
 
Skemaerne herunder, danner baggrund for den endelige risikoprofil, som afgør hvor 
meget der skal tages hensyn til de opstillede scenarier. 

 
 

35 Se metode 8 i metoderapporten
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Scenarie og konsekvens
1. Person står, hopper eller sparker på cykelstativets bøjler. 

Bøjlerne kan blive skæve, hvilket vil resultere i at stativet ikke længere vil virke 
og ej heller bruges. Personen kan komme til skade.  

2. Person står foran stativet, når det kører frem 
Person kan få skader eller komme i klemme 

3. Cykel er parkeret foran stativet, når det kører frem 
Stativet kan flytte eller vælte cyklen  

4. Bil er parkeret foran stativet, når det kører frem 
Bilen kan få buler og ridser 

5. Person står ved stativet, når det kører tilbage 
Ingen konsekvens 

6. Person står på stativet, når det kører tilbage 
Fingre og andre legemer kan komme i klemme. Personen falder ned når  
bøjlerne kører ind 

7. Cykel er parkeret i stativet, når det kører tilbage 
Cyklerne vælter og kan ramme personer, biler og andet. Cyklerne kan sidde fast 
i stativet og resultere i at stativet går i stykker  

8. Bil er parkeret foran stativet, når det kører tilbage 
Ingen konsekvens 

9. Påkørsel af køretøj når cykelstativets bøjler er fremme 
Bøjlerne kan bøje og stativet blive ødelagt. Bilen kan også påtage sig skader 

10. Påkørsel af køretøj når cykelstativets bøjler er tilbage 
Ingen konsekvens, så længe konstruktionen er bygget til at kunne modstå 
dette, hvilket der vil være taget højde for i denne sammenhæng 

11. Person falder og lander ovenpå bøjlerne 
Risikere at blive spiddet/få slag fra bøjlen 
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Bedømmelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsningens forslag
1. Person står, hopper eller sparker på cykelstativets bøjler 

Bøjlerne skal være dimensioneret til at kunne modstå den type behandling. Det 
gøres ved at opstille brugssituationer og beregne statiske beregninger af  
styrken. 

2. Person står foran stativet, når det kører frem. 
Dette senarie kan forhindres ved at indbygge en sensor i bøjlerne, sådan at de 
stopper fremdriften, inden de rammer personen. 

3. Cykel er parkeret foran stativet, når det kører frem. 
Da det er op til cyklisterne at følge parkeringsreglerne, er det deres eget ansvar 
at cyklerne ikke er parkeret før klokken bliver 7. Udover dette er risikoen for at 
det sker meget lille. Konsekvens er heller ikke af betydning, da områderne er 
afspærrede, så cyklerne ikke ramme ting af høj værdi. 

4. Bil er parkeret foran stativet, når det kører frem. 
Ligesom i senarie 2, kan det forhindres ved at montere en sensor. Selvom det 
er billistens ansvar at fjerne deres bil før klokken 7, skal denne foranstaltning 
tages.  

5. Person står ved stativet, når det kører tilbage. 
Da risikoprofilen er så lav, skal der ikke fortages noget.  

6. Person står på stativet, når det kører tilbage 
Igen en risikoprofilen lav, men her skal der tages højde for at konstruktionen 
kan holde til denne belastning. 
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7. Cykel er parkeret i stativet, når det kører tilbage 
Risikoprofilen siger 5, hvilket betyder at det afhænger af omstændighederne, 
om der skal gøres noget for at forhindre skaden. Det vurderes at det er op til 
cyklisten at fjerne deres cykel, før stativet kører tilbage, derfor skal der intet 
gøres. 

8. Bil er parkeret foran stativet, når det kører tilbage. 
Da dette er vurderet til at være usandsynligt og konsekvensen lav, gøres der 
intet ved det. 

9. Påkørsel af køretøj når cykelstativets bøjler er fremme. 
Ifølge risikoprofilen sker dette meget sjældent, men sker det er konsekvensen 
alvorlig for bilen og stativet. Der sker ikke personskade. Det er billistens ansvar 
at vide at det er cykelparkeringsplads i tidsrummet hvor cykelstativet er fremme. 
Der kan markeres med en refleks på bøjlerne, eller en diode, for at gøre  
opmærksom på at de er der. 

10. Påkørsel af køretøj når cykelstativets bøjler er tilbage. 
Dette vurderes til at ske meget ofte, da det er en parallel parkeringsplads.  
Derfor skal stativet konstrueres så det kan modstå den slags behandling. 

11. Person falder og lander ovenpå bøjlerne 
Spidsen af bøjlerne kan laves med afrundede kanter således, at personen ikke 
kan blive spiddet. 

Konklusion på risikoanalyse 
For at overholde og leve op til denne analyse, skal bøjlerne være dimensioneret til 
at kunne modstå at personer står, hopper og sparker på dem samt være  
konstrueret uden skarpe kanter. Der skal indbygges en sensor i systemet, der gør 
at bøjlerne ikke kan gøre skade på personer og biler. Derudover skal der være en 
indikator på bøjlerne når de en ude, så de ses tydeligere for både cykelister og  
billister. Selve kabinettet skal kunne holde til at biler dagligt parkerer eller kører på 
den. 
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Bilag 8
Produktion 

 
 
For at skabe et overblik over, hvilke produktionsprocesser og omkostninger  
produktet har, er der udført en produktionsanalyse. Her bliver der kortlagt, hvilke 
forarbejdningsprocesser produktet skal gennemgå og hvor i processen der muligvis 
vil opstå komplikationer. 
 
Kabinettet, som skal indeholde hele systemet skal laserskæres, da det her vil være 
muligt at springe en del bearbejdningsprocesser over, da disse kan gøres på en 
gang. Derefter vil kassen skulle bukkes og svejses sammen, så den lukker tæt for 
vand. 
Da det skal være muligt, at udføre reparationer på de elektriske komponenter, laves 
der et låg på kasse, som fremstilles på samme måde, som den øvrige del af kassen.
For at kabinettet kan holde til de opstillede krav er det nødvendigt at montere  
afstivere, disse er lavet i stål og skal skæres ud af ekstruderede profiler, derefter 
skal de svejses sammen.   
 
Bøjlerne, som skal holde cyklen vil blive ekstruderet som et rundstål i den ønskede 
tykkelse og form. Herefter vil de ønskede profiler blive valset, her vil et samarbejde 
med Sjølund, som leverandør være en mulighed, da disse er specialister inden for 
dette område.  
 
Hjulene skal fremstilles i gummi, disse bliver købt i den ønskede størrelse. 
 
Akslen, som hjulene skal sidde på, vil blive ekstruderet og afskåret i den ønskede 
længde. For at akslen kan rotere vil den blive monteret i to kuglelejer.  De to 
kuglelejer bliver monteret i hver sin monteringsplade.  
 
Monteringspladerne til akslen vil blive fræset ud, og derefter vil hullerne blive boret 
til senere montering. 
 
Rampen som bøjlerne skal køre på bliver fræset og monteret i bunden af kassen. 
 
For at holde produktionsomkostningerne nede, vil der blive brugt så mange  
standart komponenter som muligt, herunder hører alle elektriske komponenter og 
motoren.  
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Da det er forholdsvis enkle processer vil disse kunne udføres af Byform’s  
leverandører, dog vil der måske opstå nogle komplikationer ved ekstruderingen af 
bøjlerne, da det er et mere detaljeret profil og formen hertil vil skulle finjusteres af 
specialister. Derudover vil der skulle laves aftaler med leverandører, omkring  
samling af alle komponenter. 
Der vil skulle indgås nogle aftaler med plastfabrikanter/plastforarbejdningsfirmaer, 
da dette materiale ikke er en stor del af Byform’s portfolio. 
 
Knock down eller samlet 
Cykelstativet skal sælges samlet og installationsklar til kunden. Det endelige  
produkt indeholder flere, og elektroniske, dele og dét er derfor slet ikke en 
mulighed at kunden selv skal samle produktet for at kunne tage det i brug.  
Derudover vil Byform som virksomhed heller ikke være interesseret i en eventuel 
forringelse af kvaliteten af produktet, som følge af at kunden selv skal samle  
produktet. Dog skal cykelstativet efterfølgende monteres på den valgte lokation.
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Bilag 9
Koncepttest 

 
 
Koncept tests: Lav cykelstativ og test med cykler 
For at se om konceptet omkring cykelstativet, der kommer ud af kantstenen kan 
fungere i praksis, skal der laves en koncepttest. I testen er der blevet fremstillet en 
funktionsmodel, der skal bruges til at teste løsningerne på hvordan stativet vil holde 
på en cykel.  
 
Modellen består af fire stativer, der hver har en forskellig måde at holde cyklen på. 
Dette er for at se hvilken metode der virker bedst i praksis og for at kunne  
bestemme de dimensioner stængerne skal have da disse skal kunne være i  
kabinettet, der fungerer som opbevaring for stængerne når de ikke er i brug, samt 
de mekaniske og elektriske komponenter der indgår i systemet.  
 
Fremgangsmåde for testen: 
Cyklen vil blive kørt ind i stativet, hvor der vil blive kigget på hvordan  
dimensionerne af stængerne passer til cykelhjulet i forhold til stabilitet og  
kontaktpunkter. Der vil i testen blive brugt to cykler, en hvor dækket er 35mm bredt 
og en hvor dækket er 50mm bredt.  
 
Stativ 1: Stænger med lille bue, dette stativ går hen bag navet på cykelhjulet og 
giver støtte på den nederste del af cykelhjulet. 
 
Skitse Model
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Test

 
Stativet støtter for langt nede på dækket til at kunne give ordentlig støtte og  
stabilitet. Det er observeret at stængerne skal være længere for at der kan støttes 
ordentligt på egerne, så stængerne ikke går ind i mellem egerne. Samtidig viser det 
sig at stængerne bør have en mindre radius, så de kan stå hen bag navet. I dette 
tilfælde øges længden på stængerne. Desuden skal stængerne placeres  
tættere på hinanden for at kunne give bedre støtte. 

 
Stativ 2: Stænger med stor bue. Dette stativ går op og støtter på den forreste del 
af cykelhjulet. 
 
Skitse Model

Test
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Stativet støtter for langt nede på dækket og stængerne skal være længere og bue 
mere, for at der kan støttes ordentligt på egerne og dækket. Testen viste desuden 
også at stængerne ikke skal vinkles særligt meget for at mindske stabiliteten. 
Specielt når stængerne buer så meget som de gør i dette tilfælde. Ydermere skal 
stængerne placeres tættere på hinanden og have en intern vinkling, så V-formen 
opstår og alle dækbredder kan støttes. 
 
 
Stativ 3: Stænger med lille vinkling. Dette stativ går hen bag navet i en vinkling og 
støtter på den nederste del af cykelhjulet. 
 
Skitse Model

Test

 
Stængerne har en for lille vinkel og støtter for langt nede til at kunne yde nok 
støtte. Den ønskede V-form opnås kun en smule, da cyklen med hjulbredde på 
50mm havde kontakt med begge stænger. Dette var dog ikke nok til at holde cyklen 
stabil eller give ordentlig støtte overhovedet. For at kunne virke bedre skal vinklen 
øges og stængerne gøres længere. 
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Stativ 4: Stænger med stor vinkling. Disse stænger går op og støtter på den  
forreste del af cykelhjulet 
 
Skitse Model

Test

 
Dette stativ var det eneste, der formåede at holde cyklerne oprejst. Det blev  
observeret at jo tættere på midten af hjulet, kontakten mellem cyklen og stativet 
var, jo bedre støtte gav det cyklen. Desuden var grunden til at cyklerne stod op  
fordi stængerne støttede på egerne. Selvom dette er en løsning, har egerne ikke 
godt af den belastning, der vil komme når de støtter på stativet. 

 
Analyse af data 
Fejlkilder: 
Under testen var nogle fejlkilder, der skal tages højde for.  

• Cykelhjul variere i en bredde på 23-60 mm. Dette gør at det muligvis ikke er 
muligt for alle cykler at blive støttet nok til at kunne stå forsvarligt.  

• Modellen er blevet svejst sammen af en på maskinværkstedet på SDU.  
Personen har placeret rørene til stativet i en lidt for stor vinkel end der var  
planlagt. Dette gør at stængerne buer i en større vinkel, så der på nogle  
tidspunkter slet ikke er kontakt med begge sider af dækket.
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Bilag 10
Tekniske udfordringer bøjle 

 
 
Tekniske udfordringer – længde af bøjler ud fra størrelse af 
kantsten og andre relevante dimensioner 
 
En af de tekniske udfordringer, der er ved konceptet, er at bestemme stængernes 
dimensioner i forhold til dimensionerne på kabinettet, der fungerer som opbevaring 
for stængerne når de ikke er i brug samt de mekaniske og elektriske komponenter 
der indgår i systemet. De faktorer der har indflydelse på stængerne er længden, 
radius samt tykkelsen på stængerne. Stængerne skal udformes så de kan støtte 
en cykel, dette bidrager til udfordringen da netop længden og radius er vigtig for 
kontaktpunkterne mellem cyklen og stængerne. 
 
I forhold til hvor kontaktpunkterne på hjulet skal ligge, er det vigtigt at punkterne 
giver nok kontakt til at cyklen bliver støttet. På skitsen herunder er der indtegnet 3 
kontakt punkter med estimerede mål på kontakt punkternes placering.

 

  
 

De tre punkter giver et godt billede af hvor langt oppe og henne stængerne skal 
være ved hvert kontakt punkt. Ved punkt 1 buer stængerne meget og det vurderes, 
at disse stænger muligvis vil få svært ved at passe ind i den plads der er i kabi-
nettet. 
 
Punkt 2 buer mindre skarpt end ved punkt 1, hvilket giver længere stænger og 
større kontaktflader. Stængerne ved punkt 2 kan via deres større radius bedre 
passe ind i kabinettet. Dog kan deres længde være et fremtidig problemt, såfremt 
at stængerne ved punkt 2 er for korte. Et alternativ ved punkt 2 kan være et sæt 
lige stænger, der går hen til punktet i en vinkling.  
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Ved Punkt 3 er det en mulighed at bruge stænger, der enten buer meget eller 
er lige. De lige stænger vil nå op til punktet og kan give en god støtte til cyklen.  
Denne løsning kan der dog være et problem med stængernes længde, i forhold til 
hvor langt ned de kan gå inde i kabinettet.

 

 
 
Her ses en model af kabinettet som stængerne skal gå ind i. Modellen er lavet for 
at vise hvor meget plads, der er til stængerne samt de elektriske og  
mekaniske komponenter. Kabinettet har en højde på 100mm og en dybde på 
350mm, hvilket svarer til den plads der vil være. Målene er baseret på kantstenens 
højde på 100mm og dybde på 150mm kombineret med dybden på to brosten, der 
hver har en dybe på 100 mm. 

 
Der vil blive lavet en fysisk funktionsmodel, der i forbindelse med koncepttest skal 
vise hvilket kontaktpunkt og derved udformning på stænger der bedst kan holde en 
cykel. Ud fra testen kan de endelige stænger udvælges og dimensioneres korrekt, i 
forhold til cyklen og kabinettet. Den færdige funktionsmodel ser således ud:  
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Alle testene viste at cyklen ikke var stabil når den skulle holdes, når kontakten  
mellem cyklen og stativet skete langt nede på hjulet. Dette giver et billede af, 
at cyklen bliver bedst støttet når kontaktpunktet er højere oppe på hjulet. Dette 
stemmer også overens med hvordan størstedelen at cykelstativer støtter cyklerne. 
Det er bemærkelsesværdigt at alle stativerne støttede på hjulets eger og ikke på 
dækket. Dette kan skyldes svejsningen af stængerne, men det kan også skyldes at 
stativerne kun fokuserer på at støtte dækket nede ved jorden. 
 
På billeder til højre ses hvordan hjulet bliver støttet 
højere oppe end i de 3 stativer der ikke kunne støtte i 
testen. 
 
Under testene blev det observeret at det er  
problematisk, at få den perfekte V-form på stængerne 
så alle dæk kan passe ind i stativet. Det er en 
mulighed at lave stativet, så der kun kan holdes på 
dæk med en bredde op til f.eks. 40mm. Dette vil dog 
udelukke potentielle brugere, der har cykler hvor 
dækkene er bredere. Det er også muligt at lave det 
så cyklen hviler på egerne. Dette gør, at der er mange 
potentielle punkter, der kan blive støttet på. Dog kan 
det nemt give skader på egerne, da de vil være be-
lastet når de giver støtte til cyklen. Det fremgår også 
at stativ 1 og stativ 2 skulle have været længere for 
at give en større stabilitet. Dette er dog en prob-
lematisk løsning da længere stænger kræver mere 
plads, hvilket der ikke er meget af, da den plads der 
er tilgængelig er det en kantsten samt to brostens 
længde optager.  
 
Konklusion 
Ud fra de data som testene har givet, kan det  
konkluderes, at for at cyklen kan stå stabilt i stativet er 
kontaktpunktet med cykelhjulet nødt til at være højere 
oppe og længere ude i periferien end tidligere anslået i skitser og modeller. Den 
bedste løsning af de fire stativer var stativ 4. Stativet var det eneste der støttede 
cyklerne nok til, at de kunne så op. For at stativ 4 skal kunne bruges yderligere i 
udviklingen, skal der udtænkes hvordan stængerne skal kunne gemmes væk når de 
ikke bruges, hvis der altså bliver valgt at gå videre med stativ 4. De andre stativer 
kræver, at der undersøges mere til hvordan de hver især bedst kan give støtte til 
cykelhjul, samt hvordan de kan blive gemt væk, når de ikke skal være i brug.
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Bilag 11
Oversigt over komponenter 

 
For at give et overblik over hvilke komponenter der indgår i konstruktionen, er der 
nedenfor lavet en komplet oversigt over alle delkomponenter. I oversigten er  
tegningsnummer også angivet og disse findes i bilag – dog er der kun lavet  
arbejdstegninger af 2 delkomponenter (rampe samt kassens bund), da det på  
grund af tidspres og komponenternes relativt simple geometrier er vurderet, at 
dette er fyldestgørende og stadig viser gruppens kunnen indenfor udarbejdelse af 
arbejdstegninger. Derudover er der i oversigten ikke angivet mål, tolerancer,  
materiale og tegningsnummer for de komponenter, som købes direkte hos  
underleverandører og derfor er defineret af navn eller varenummer.  

De tolerancer der er fastsat, er valgt ud fra bedste overbevisning og i samarbejde 
med vejleder. De endelige tolerancer vil dog altid skulle fastlægges sammen med 
underleverandøren af de enkelte emner.  

Tegningsnummer 2 ark 3 viser en skæretegning af kassens bund, som den skal se 
ud inden bukning. I praksis ville det ikke være nødvendigt at lave denne  
tegning, da filen blot ville skulle gemmes som en DXF-fil (drawing interchance 
format). Denne tillader at tegninger mellem forskellige typer tegneprogrammer kan 
udveksles og at bearbejdningsmaskinen kan skære det pågældende emne. Målene 
på emnet er derfor også en del af filen og gør derfor en arbejdstegning  
unødvendig.  

Der er i samlingstegningen set bort fra relæerne grundet manglende tid. Derudover 
er der set bort fra hullerne i kabinettet, som afstandsstykkerne skal sættes fast i.  
 
Komponent Beskrivelse Mål Toler-

ancer
Materiale Stk Part-

nr
Teg-
nings 
nr.

Rampe Tilskæring af 
klods og herefter 
fræsning af spor.

30/60x 
150x 
130mm

±0,5mm POM 1 0001 1

Kasse 
(bund) 

Skæres ud  
hvorefter siderne 
bukkes og  
afstiverne  
monteres vha.  
Svejsning.

145x250x 
500mm

±0,5mm S235JRG 1 0002 2

Kasse (låg) Skæres ud, hvo-
refter afstiverne 
svejses fast. 

5x250x 
500mm

±0,5mm Dørk 
Plade 
S235JRG

1 0003 -
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Afstivere 
(bund) 

Tilskæring af 
profiler

122x20x 
10mm 
Tykkelse: 
2mm

±0,5mm Stål AISI 
1022

12 0004 -

Afstiver 
(låg)

Tilskæring af 
profiler og he-
refter svejsning. 

122x20x 
10mm 
Tykkelse: 
2mm

±0,5mm Stål AISI 
1022

12 0005 -

Bøjler Valsning bue- 
længde: 
488,7mm 
d: 28mm

Detail-
tegning 
mangler

Stål AISI 
1022

2 0006 -

Bøjler Valsning D: 33mm
d: 28mm
b: 20mm

Detail-
tegning 
mangler

Gummi 2 0007 -

Ring Støbes D: 33mm
d: 28mm
b: 20mm

Detail-
tegning 
mangler

Gummi 2 0007 -

Aksel Drejning d: 28mm Detail-
tegning 
mangler

Stål AISI 
1022

1 0008 -

Kugleleje SKF 62/28 D: 58mm
d: 28mm
b: 16mm

- - 1 0009 -

Motor WRD63118-24-
30

- - - 1 0010 -

Montering-
splade 1

Fræses ud og 
hvorefter boring 
af huller 

115x150x 
10mm

Detail-
tegning 
mangler

Stål AISI 
1022

1 0011 -

Monter 
ingsplade 2

Fræsning ud og 
hvorefter boring 
af huller

115x150x 
16mm

Detail-
tegning 
mangler

Stål AISI 
1022

1 0012 -

Mikro 
kotroller

Arduino Uno R3 68,6x 
53,3x 
10mm

- - 1 0013 -

Switch Omron  
Electronic  
Components 
D3V-164M-3C5

37,8x 
18,7x 
10,3mm

- - 2 0014 -

Strøm-
forsyning

Mean Well 
RS-100-24

159x79x 
38mm

- - 1 0015 -
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Skruer til 
monter- 
ingsplader

ISO 1207 M10 20 mm - Rustfrit 
stål

4 0016 -

Skruer til 
motor

ISO 4766 M4 14mm - Rustfrit 
stål

4 0017 -

Skruer til låg ISO 1207 M8 10 mm - Rustfrit 
stål

8 0018 -

Skruer til 
fastgørelse 
af monter-
ingsplader til 
kassen

ISO 1207 M6 20 mm - Rustfrit 
stål

4 0019 -

Skruer til 
sensor

DIN 965 M2 16mm - Rustfrit 
stål

4 0020

Skruer til 
mikrocon-
troller

DIN 965 M3 13mm - Rustfrit 
stål

4 0021

Skruer til 
strømforsyn-
ing

DIN 965 M4 16mm - Rustfrit 
stål

2 0022

Skruer til 
kontakter

DIN 965 M3 20mm - Rustfrit 
stål

8 0023

Afstands 
stykker 

DR 75 VO - - Nylon 22 0024

Møtrik til 
switch & 
mikrocon-
troller

DIN 24035 M3 - Rustfrit 
stål

12 0025 -

Møtrik til 
strømforsyn-
ing

DIN 24035 M4 - Rustfrit 
stål

2 0026 -

Møtrik til 
sensor

DIN 24035 M2 - Rustfrit 
stål

4 0027 -

Sensor Ping  
Ultrasonic  
Range  
Finder

- - - 1 0028 -

Glaslister 1,64m 0029 -
Kobling 3301067101 - - - 1 0030 -
Ledning - - - - - 0031 -
Relæ 2-kanals til Ar-

duino
- - - 2 0032 -
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Bilag 12
Dimensionering af kabinet og 

låg 
 
 
Formålet med dette afsnit er at finde frem til dimensionerne og opbygningen af 
kabinettet og låget dertil. Dette gøres for at sikre at konstruktionen kan holde til 
de belastningstilfælde, som kan opstå. Det værste tilfælde vurderes til at være en 
parkeret lastbil med en vægt på fire tons ved det parkerede dæk.  

 

Selve kabinettet består af en metal plade, som er laserskåret i de ønskede mål.  
Derefter er siderne bukket og svejst. Indvendigt skal den forstærkes, så kan holde 
til belastningen og i toppen gevindbores, så låget kan skrues fast. Hele kabinettet 
er derefter galvaniseret, for at gøre den modstandsdygtig overfor vind og vejr. 
 

Låget består af en dørk plade af stål, som gør overfladen ru og derved  
skridsikker. Dette gøres for at undgå, at folk falder og slår sig på regn- og snefulde 
dage. Derefter er der svejst afstivere på i begge retninger for, at give pladen mere 
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styrke. Enderne af afstiverne, passer med afstiverne på kabinettet, så de ligger 
oven på.  
 
Det er med til, at give en større understøtningsflade og derved en bedre fordeling 
af kraftpåvirkningerne. Der en boret undersænkede huller, som bruges til at  
montere låget på kabinettet. Hele pladen er efterfølgende galvaniseret. 
 

 
FEM-analyse
For at gøre analysen så præcis som muligt, deles analysen op i to. Én analyse af 
kabinettet og én af låget. De to dele er lavet i hver sin part, for at undgå  
fejlberegninger ved svejsesamlinger. Afstiverne er alle af samme profil,  
20x10x2mm. 
 
Kabinettet 
På kabinettet er der placeret en kraft på 40.000N fordelt ud over de 12 afstivere og 
kanten af pladen. Understøtningen, bunden, er fast, da det vil være tilfældet i den 
virkelige verden.  
 

  
    

Materialet er galvaniseret stål, af typen S235, med følgende egenskaber: 
Flydespænding: ca. 220 MPa
Brudspænding: 370-450

Analysen viser en Von Mises spænding på under 10 MPa, hvilket er langt under en 
tilladelige på 220 MPa361 

36     http://www.stahlteile.eu/stahlnormen.html  20/05-14 9.54
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Kabinettet vil ikke give sige mere en maksimalt 0,005mm, så der er igen ingen tvivl 
om, at konstruktionen kan holde. 

  
FEM af låget
Lige som på kabinettet, er der placeret en kraft på 40.000N, men den er placeret 
midt på låget og fordeler sig ved hjælp af afstiverne. Understøtningerne kommer 
fra kanten og afstiverne på kabinettet. 
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Materialet er det samme, som der er brugt til kabinettet. Analysen viser en von  
mises spænding på maksimalt 47,72 MPa, hvilket betyder at låget kan holde til  
belastningen.

 
Den maksimale forskydning er på 0,04mm, som viser at materialet næsten ikke vil 
give sig, når lastbilen kører over. 

Endelige dimensioner på låg og kabinet
Ud fra FEM-analysen kan der justeres på dimensionerne og vælges materiale.  
Analysen af låget viste at en topplade på 3mm ikke var nok, og at der skulle tre 
afstivere på i længderetningen, i stedet for to. 

Til afstiverne bruges det samme profil til hele konstruktionen. De er 20*10mm og 
2mm i tykkelsen. Ståltypen hedder S355. S235 er ståltypen der er brugt i FEM  
analysen, hvor S355 har en noget højere flydespænding, på omkring 240 MPa.
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Pladerne der bruges er alle af samme type stål, S235JRG. Til låget er det en  
varmevalset riffelplade på 5mm og til resten en 3mm plade. 
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Bilag 13
Dimensionering af kabinet og 

låg 
 
 
Akslen, der skal få bøjlerne til at køre ud, skal dimensioneres, i henhold til  
kravlisten . Denne aksel er forbundet til motoren som vidst på billedet. På akslen 
er der monteret to hjul der er lavet i gummi. Hjulene sidder i spænd på stængerne 
med en kraft på 100 N. Det vil sige at hver hjul presser ned på stængerne med  
100 N. Stængerne hviler på en POM overflade hvor der er lavet et spor til  
stængerne.

 
Først skal den enkelte bøjles masse findes. Dette gøres ved først at beregne  
volumen af stangen. I beregningen antages det at stangen har en længde på 
500mm, diameter på 30mm og en tykkelse på 5mm. 

L1=500 mm
r1=15 mm
V1=pi ∙ r1

2 ∙ L1=3,534 ∙ 10-4 m3 

L2=500 mm
r2=12,5 mm
V2=pi ∙ r2

2 ∙ L2=2,454 ∙ 10-4 m3 

V=V1- V2=1,08 ∙ 10-4 m3

 
Når volumen af stangen er fundet kan massen findes ved at benytte densiteten for 
“S355 stål” der er fundet i CES. Massen af den enkelte stang kan derfor findes. 

V=1,08 ∙ 10-4 m3 

ρ=8 ∙ 103  kg/m3

m=V ∙ ρ=0,864 kg
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Modstandsmomentet fra POM underlaget skal findes, for at vide, hvad belastningen 
der kommer fra vrid på akslen bliver. Først findes friktionskræfterne mellem  
gummihjulet, stålstangen og POM underlaget. 

Ft.stænger=g ∙ m=8,473 N 

μpom.steel=0,14 

Ff.pom.steel=Ft.stænger
 ∙ μpom.steel=1,186 N 

μsteel.rubber=0,70 

F.f.steel.rubber=Ft.stænger
 ∙ μsteel.rubber=5,931 N 

Det kan ses at friktionen mellem gummihjulet og stangen er større end friktionen 
mellem stangen og POM underlaget. Dette betyder at stangen vil glide på POM  
underlaget og at gummihjulet har stor nok friktion til at skabe bevægelsen når 
stængerne skal køres ud. 
 
Dernæst findes den kraft som motorens nav overfører til akslen. Her tages de 2,7 
Nm som motoren kører med og divideres med navets radius på 8.5mm. Denne 
kraft benyttes så til at finde det moment hjulet har, når stangen skal køres ud samt 
det modstandsmoment som POM underlaget giver. Disse to momenter trækkes fra 
hinanden og det resulterende er den torsion som akslen er belastet med. Torsionen 
skal bruges længere nede sammen med bøjningsmomentet. 

Tm=2,7 Nm
rnav=8,5 mm
Fm=(Tm)/(rnav)=317,65 N 

rhjul=15 mm
Ms=Fm

 ∙ rhjul=4,765 Nm
Mpom=Ff.steel.rubber

 ∙ 45 mm=0,267 Nm
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Akslen er også belastet af et bøjningsmoment. Dette bøjningsmoment kommer fra 
at gummihjulene er spændt ind på stængerne så de kan køres ud. Denne  
belastning udregnes for begge hjul. Når belastningen er fundet kan den benyttes 
sammen med torsionsspændingen til at finde den samlede momenttale  
belastning. Denne benyttes så sammen med flydespændingen for “S355 stål” til at 
finde mindste diameteren på akslen så den kan holde til belastningen. Ved  
materialets flydespænding er der brugt en sikkerhedsfaktor på 3 (ud fra vejledning 
fra underviser) 

T=Ms-2Mpom=4,231 Nm
Mb1=46,5 mm ∙ 100 N
Mb2=96,358 mm ∙ 100 N
M1=Mb1+Mb2
Mref=√(M1

2+0,75 ∙ T2)

σref.till=355/3 MPa (sikkerhedsfaktor på 3) 

 
Mindste diameteren for akslen skal være på mindst 10,828mm for at akslen kan 
holde til de belastninger under brugssituationen. Denne situation er dog en  
brugssituation hvor systemet ikke er under belastning der kommer udefra. Derfor 
skal der udregnes hvorvidt akslen kan holde til at stængerne bliver belastet med 
150 kg der simulere en person der stiller sig på en ene af stængerne. 
  

M= 4240 N ∙ 46,5 mm=197,16 Nm
c=5,224 mm
I=pi/4 ∙ r4

r=5,224 mm
σ=(M ∙ c)/I=1760 MPa
1760 MPa > 118 MPa

 
Med samme sikkerhedsfaktor som tidligere på 3 så kan akslen med en diameter på 
10,828mm ikke holde til den belastning den vil blive udsat for. Der bestemmes  
derfor hvilken diameter akslen skal have for at den kan holde til denne belastning. 

M=4240 N ∙ 46,5 mm=197,16 Nm
c=13 mm
I=pi/4 ∙ r4

r=13 mm
σ=(M ∙ c)/I=114,261 MPa
114 MPa < 118 MPa

 
For at akslen kan holde til denne belastning skal den have en diameter på 26mm. 
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Bilag 14
Kuglelejeberegning 

 
 
Da der er beregnet en akseldiameter på 26mm, vælges der et kugleleje, som  
passer til denne aksel. Dog findes der i kataloget ikke et kugleleje på 26mm - derfor 
vælges et på 28mm, hvilket betyder at akslens diameter også skal være 28mm.  
Det valgte leje hedder 62/28371  

 

For at kunne vurdere om kuglelejet er passende til denne konstruktion, er det 
nødvendigt først at beregne hvor mange timer kuglelejerne skal bruges over hele 
produktets levetid på 30 år.  
 
Til denne beregning skal følgende info bruges:
• Bøjlens buelængde: 270mm
• Hjulets omkreds: 94,2mm
• Motorens hastighed: 92 rpm
 
Omgange hjulene skal køre for at køre bøjlerne helt ud:
270 mm/94,2 mm=2,87

Tiden i sekunder det tager for motoren at dreje om omgang:
92/60=1,53s

Tiden det tager at køre cykelstativets bøjler helt ud:
2,87 s ∙ 1,53 s=4,4 s

 

37     http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-
bearings/single-row/index.html?prodid=1010026228&imperial=false  20/05-14 9.55
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I hele cykelstativets levetid bliver det:
(4,4∙2∙365∙30)/3600=26,8 t

Kuglelejet skal altså kunne holde til at bliver brugt 26,8 timer over hele produktets 
levetid. Derfor beregnes nu levetid for at valgte kugleleje. For at det kan lade sig 
gøre, skal understøtningen ved lejet beregnes og dertil skal den kraft som hjulene 
belastes med i den værst tænkelige situation bruges. Dette scenarie ville være at 
en person på 150 kg. stiller sig op på cykelstativets bøjler. I beregningen ses der 
bort fra underlaget som bøjlerne understøttes af, for at gøre beregningen så sikker 
som muligt.  

ΣMu.væg =0
0=Fhjul ∙ 70 mm - 1473 N ∙ 201,54 mm
Fhjul=4240,98 N

Beregning af understøtningen ved lejet:

  

ΣMAy=0
0=-Fhjul1∙ 46,5 mm - Fhjul2 ∙ 96,358 mm + By ∙ 150 mm
0=-4240,98 N ∙ 46,5 mm - 4240,98 N ∙ 96,358 mm + By ∙ 150 mm
By=4039,05 N
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Beregning af levetid for kugleleje
Ud fra det valgte kugleleje haves følgende oplysninger om lejet:

C=16,8kN

Da der ikke er nogen aksial kraft kan kuglelejetabellen ikke bruges og den  
dynamiske referencelast vil derfor være lig den radiale kraft (understøtningen).
Pæk= 4039,05N. Derudover skal der i levetidsformlen også bruges motorens  
omdrejningstal, som er 92omd/min.

Forventet levetid:
L=106/(60∙n) ∙ (C/Pæk )

p

L=106/(60∙ 92 ∙ 1/min) ∙ (16,8 kN/4039,05 N)3=217,3 t

Kuglelejet har altså en levetid på 217,3 timer og det kan derfor konkluderes at dette 
kugleleje sagtens kan holde i denne konstruktion. 
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Bilag 15
Materialevalg 

 
 
Her udføres en gennemgående analyse, af hvilke krav, der har ligget til grund for 
materialevalget, og hvilke materialer, der så er valgt som de endelige materialer til 
de enkelte dele af cykelstativet. 
 
Funktionsgrænser 

Funktion: Funktionsgrænse:
Hovedfunk-
tion

Holde en cykel og blive til bilpark-
ering

Klare vægten af en cykel 

Delfunktion Være modstandsdygtig over for 
vand og vejr

Hvis stål: Varmegalvanisering 
i henhold til DS EN ISO 1461 

Bi-funktion Tiltalende design Materialer og formgivning
 

Miljømæssige krav: 

• Der skal til konstruktionens væsentlige dele, så vidt muligt anvendes fornybare 
og genanvendelige materialer eller materialer af råstoffer, der stadig forefindes i 
rigelige mængder.

• I stedet for nyudvundne råstoffer, skal der bruges egnede genbrugsmaterialer, 
hvis disse findes og er egnede til formålet. 

• Der må ikke benyttes materialer, der udgør en høj sundheds- og miljøbelastning 
i livscyklussen.

• Såfremt der anvendes materialer, der skal bortskaffes ved deponering, skal der 
redegøres for, hvorfor der ikke blev anvendt noget mere miljørigtigt.

• Konstruktioner og materialer skal vælges med udgangspunkt i en optimeret 
holdbarhed, et be¬grænset behov for vedligeholdelse samt mulighed for  
adskillelse ved bortskaffelse, så der kan genanvendes flest mulige materialer.

• Såfremt det er muligt, må der ikke benyttes materialer, der er på Miljøstyrelsens 
liste over uønskede stoffer.

• Der skal vælges rengørings- og vedligeholdelsesvenlige materialer til  
konstruktionen.

 
Konstruktions krav :
• Kabinettet skal kunne modstå, at en lastbil kører over kabinettet, 40.000N 
• Lang levetid på delene (30 år)
• Så holdbart at det kan modstå hærværk (belastning på stængerne op til 150kg)
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Beskrivelse af krav til materialeegenskaber
Driftssituation Levetid på minimum 30 år, medmindre det bliver udsat 

for hærværk eller bliver påkørt. 

Termiske egenskaber Anvendelsestemperatur -20 til 40 grader celcius 

Miljømæssige hensyn Genanvendelighed 

Teknologiske egenskaber Støbes, ekstrudering, valsning, standsning, bukning, 
fræsning og sprøjtestøbning 

Sammenføjningsmetoder Svejsning og skruning
 
 

Materiale liste:
Materiale: 
 
Komponenter det  
benyttes i:
 
Hvorfor benyttes det?

POM 
 
Rampe 
 
POM har flere egenskaber, der gør det brugbart i  
konstruktionen. POM har en relativ lav friktionskoef-
ficient i kontakt med stål, hvilket gør POM til et godt 
underlag, som bøjlerne af stål kan ligge på. En af 
de andre egenskaber, som gør POM brugbar, er dets 
genanvendelighed, hvilket  
overholder kravet om, at materialerne skal være så  
miljøvenlige som mulige. 

Materiale: 
 
Komponenter det  
benyttes i:
 
Hvorfor benyttes det?

Stål AISI 1022 
 
Aksel, afstivere og bøjler 
 
Stål benyttes til akslen, afstiverne og bøjlerne, da det 
kan formes relativt nemt, og samtidig med at de tre 
komponenter skal kunne klare høje belastninger (per-
son på 150 kg der står på dem). 
Stålet kan holde til denne belastning og mere til, 
hvilket sikre en høj levetid på komponenterne, og lever 
op til kravet om høj levetid. 
Stålet kan desuden genbruges, når det skal bortskaffes 
og kan overfladebehandles, så det ikke korrodere, når 
det udsættes for vind og vand.
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Materiale: 
 
Komponenter det  
benyttes i:
 
Hvorfor benyttes det?

Stål S235JRG

Kabinet og låg 
 
Ståltypen benyttes til det dynamiske cykelstativs kabi-
net og låg, da den overholder kravene om at kabi-
nettet og låget skal kunne modstå belastningen fra en 
lastbil, der kører op over konstruktionen, hvilket sikre 
en høj levetid, da den normale belastning ikke når op i 
nærheden af en lastbils. 
Denne type stål kan også genbruges, når den skal 
bortskaffes, hvilket gør at den også lever op til kravet 
om miljøvenlighed. 
Korrosion kan bekæmpes ved at overfladebehandle 
stålet. 

Materiale: 
 
Komponenter det  
benyttes i:
 
Hvorfor benyttes det?

Gummi 
 
Hjul 
 
Gummi benyttes til hjulene, eftersom gummi yder god  
friktion imod mange materialer, samtidig med at  
gummi har en større friktionskoefficient end POM har 
i kontakt med stål. Dette gør materialet velegnet til at 
overføre kraften fra akslen til bøjlerne. Gummi kan  
desuden udvides således at det kan monteres på  
akslen uden problemer. Gummi kan dog ikke  
genanvendes, og skal forbrændes når det skal  
bortskaffes. 

Materiale: 
 
Komponenter det  
benyttes i:
 
Hvorfor benyttes det?

PLA Plast 
 
Afstandsstykke 
 
Denne type plast bruges til at holde printpladen oppe 
fra bunden af kabinettet i tilfælde af at vand kommer 
ind i  
systemet. PLA kan sprøjtestøbes og genanvendes, 
dette gør at kravet om miljøvenlighed er opfyldt.

Konklusion
De valgte materialer lever op til de konstruktionsmæssige krav, ved at  
komponenterne kan have en høj levetid på 30 år, og teoretisk kan holde til de 
belastningssituationer, der er opstillet for dem. Desuden overholder materialerne 
de miljømæssige krav, ved at de kan genanvendes (alle på nær gummi), og at de 
findes i rigelige bestanddele (nævnt i miljøforhold).
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Bilag 16
Livscyklusanalyse 

 
 
Livscyklusanalysen er lavet for at skabe et overblik over, hvor og hvad, i forbindelse 
med det dynamiske cykelstativ, der er mest miljøbelastende, og hvordan dette så 
kan forbedres, samt om det opfylder de miljøkrav som Københavns kommune stiller.
1

Pligtegenskaber Positionerende 
egenskaber 

Kvaliteter/Egenskaber • Holde en cykel
• Køre væk kl. 17 og 

frem kl. 7
• Lang levetid på 30 år

• Design
• Sensor
• Reparationsvenlighed 
• Nem installation

Kvantitet (mængde, volu-
men eller omfang) 

Holde en cykel og køre ud og ind én gang om dagen 

Varighed 200 dage38 i 30 år

Sekundære ydelser Ingen
 

Livsforløb 
Fase Beskrivelse
Materiale Hvert komponents materiale bliver indsamlet og  

produceret. 

Produktion/Konstruktion Væsentlige produktionsprocesser benyttes til at  
fremstille komponenterne: Standsning, bukning,  
støbning, valsning, galvanisering, ekstrudering og 
støbning samt montering af konstruktionen. 

Brug Drift: 
200 dage x 30 år = 6000 dages ind og udkørsel 
Energiforbrug: 45,2 W (Motor) 
 
Vedligeholdelse: 
Udskiftning af elektriske komponenter.

38     Antal skoledag i skoleåret 2013/2014: http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-bo-
ern-og-unge/Skole/Skolerne-i-Aarhus-Kommune/Ferier-og-fridage.aspx 20/05-14 9.56
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Bortskaffelse Bortskaffelse skønnet gennemsnit: 
Bortskaffelse via kommunal skrald 
Forbrænding: 20 % af produktet skønnes at gå til  
forbrænding efter downcyclingsprocessen
Genbrug:  80 % af produktet skønnes at kunne gå til 
metal- og plastgenbrug 

 
Produktets sammensætning

I tabellen kan det dynamiske cykelstativs komponenter ses. Derudover står  
fremstillingsprocesser samt bortskaffelsesmetoder også beskrevet.39 2

3   4   5 
Komponenter Antal Materiale Vægt 

(kg)
Fremstillingspro-
cesser

Bortskaffelses 
metode for 
materialet

Kabinet vægge/
bund

1 Stål AISI 
1022

9,28 Standsning, 
bukning og  
svejsning

Genbrug

Kabinet låg 1 Dørkplade 
Stål AISI 
1022

6,64 Standsning, 
bukning og  
svejsning

Genbrug

Rampe 1 POM 0,01 Støbes efterfulgt 
af tilskæring og 
fræsning

Genbrug

Afstivere (bund) 12 Stål AISI 
1022

- 40 Ekstrudering og 
tilskæring

Genbrug

Afstivere (låg) 1 Stål AISI 
1022

- 41 Ekstrudering og 
svejsning

Genbrug

Bøjler 2 Stål AISI 
1022

2,31 Ekstrudering og 
valsning

Genbrug

Hjul 2 Gummi 0,004 Støbes Afbrænding
Aksel 1 Stål AISI 

1022
0,736 Ekstrudering Genbrug

Kugleleje (SKF 
62/28)

1 Ukendt type 
stål

0,021 - Genbrug

Monteringsp-
lade1

1 Stål AISI 
1022

1,21 Standsning, 
gevindboring og 
hulboring

Genbrug

39    En samlet liste over komponenterne kan ses i bilag 11 ”Oversigt over komponenter”
40    Indgår i kabinettets vægt 
41    Indgår i lågets vægt 
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Monteringsp-
lade2

1 Stål AISI 
1022

1,054 - Genbrug

Motor 
(WRD63118-24-
30)

1 - 7,842 - Downcycling

Mikroprocessor 
(Arduino Uno 
R3)

1 - - - Downcycling

Switch (Omron 
Electronic Com-
ponents D3V-
164M-3C5)

2 - - - Downcycling

Strømforsyning 
(Mean Well RS-
100-24)

1 - - - Downcycling

Diverse skruer X Rustfrit stål - Genbrug
Stop plade 1 Rustfrit stål - Standsning Genbrug
Afstandsstykke 2 Stål AISI 

1022
- Ekstruderes/

Støbes
Genbrug

Pakning 2 PLA - Sprøjtestøbes Genbrug
Sensor (Ping Ul-
trasonic Range 
Finder)

1 - - - Downcycling

67

Materiale/
Komponent

Proces

Hele produktet Navn Enhed Mængde
Elforbrug Watt 45,8
Samlede brugs tid43 Timer 26,8

 
CO2 udledning
Når det dynamiske cykelstativ produceres, vil der blive udledt CO2. For at kunne 
vurdere, hvor stor denne påvirkning er på miljøet, laves der en ECO Audit analyse 
i CES. Dette gøres ved at komponenter til produktet skrives op, hvor de så bliver 
tildelt materialer, masse, fremstillingsmetode og hvad der sker i slutningen af hvert 
af komponenternes liv. 
Det kan i den nedenstående ECO Audit ses, at fremstillingen af produktet vil udlede 
omkring 80kg CO2, med et muligt tilbagekast på 28 kg CO2, når delene genbruges. 
Som det også kan ses, er det selve udvindingen af materialerne til det dynamiske 
cykelstativ, der udleder mest CO2, hvor brugsfasen og bortskaffelses fasen ikke 
engang tilsammen udleder mere end 3kg CO2.
42     http://download.transmotec.com/eng/dc-motors/worm-gear/Transmotec-DC-Motors-WD-
eng-D.pdf 20/05-14 9.57
43    se “Kuglelejeberegning” for beregning af brugs tid bilag 14
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Sammenligning
EU vil have et gennemsnit på 130g CO2 udledt pr. km for biler i 2012448.  
Dette betyder at en bil ideelt vil udlede omkring 130g CO2 pr. kørt km. Hvis dette 
sammenlignes med det dynamiske cykelstativs udledning på 83kg CO2, så skal én 
bil køre 615km, for at udlede den samme mængde, som stativet i  
materialeudvindingsfasen. 

Når der kigges på det store billede, vil det dynamiske cykelstativ produktion, ikke 
have en ret stor påvirkning på miljøet, i betragtning af at det tager én bil 615km at 
udlede det samme, hvor der i Danmark pr. 21 marts 2014 er 2.278.000 biler459.   
Sammenlignet med denne mængde biler, vil en produktion af dynamiske  
cykelstativer, næsten ikke påvirke miljøet. 

Miljøkrav
Materialerne, som produktet er lavet af, skal overholde de krav som Københavns 
kommune stiller.   

Krav til materialerne:
• Der skal til konstruktionens væsentlige dele så vidt muligt anvendes fornybare 

og genanvendelige materialer eller materialer af råstoffer, der stadig forefindes i 
rigelige mængder.

44     http://www.bilviden.dk/~/media/Dokumenter/06%20Center%20for%20groen%20transport/
Publikationer/Hvor%20langt%202011.ashx  20/05-14 9.58
45     http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR151.pdf 20/05-14 9.58
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• I stedet for nyudvundne råstoffer skal der bruges egnede genbrugsmaterialer 
hvis disse findes og er egnede til formålet. 

• Der må ikke benyttes materialer der udgør en høj sundheds- og miljøbelastning 
i livscyklussen.

• Såfremt der anvendes materialer der skal bortskaffes ved deponering skal der 
redegøres for hvorfor der ikke blev anvendt noget mere miljørigtigt.

• Konstruktioner og materialer skal vælges med udgangspunkt i en optimeret 
holdbarhed, et be¬grænset behov for vedligeholdelse samt mulighed for  
adskillelse ved bortskaffelse, så der kan genanvendes flest mulige materialer.

• Såfremt det er muligt må der ikke benyttes materialer der er på Miljøstyrelsens 
liste over uønskede stoffer. 
Der skal vælges rengørings- og vedligeholdelsesvenlige materialer til  
konstruktionen.

Konklusion
Produktet overholder alle de miljøkrav, som Københavns kommune stiller, da det: 

• Ikke indeholder nogen skadelige materialer fra Miljøstyrelsens liste 
• Er designet til at have en holdbarhed på 30 år for de mekaniske dele
• Så vidt muligt kan genbruges med 80 % anslået genanvendelighed
• Er optimeret til at der er et begrænset behov for vedligeholdelse da det kun er 

det elektroniske kredsløb der kræver decideret vedligeholdelse
• Er fremstillet i materialer der eksisterer i rigelige mængder

Hvilket betyder at det dynamiske cykelstativ, næsten er så miljøvenligt som muligt. 
For at formindske CO2 udledningen, skal der findes alternativer til de komponenter, 
der skal forbrændes og downcycles, når de skal bortskaffes.
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Bilag 17
Udviklingsbudget  

 
 

Udviklingsbudget  
 
Udviklingsomkostninger Pris (t.kr.) Usikkerhedsfaktor
Ideudvikling Udføres af studerende
Konceptudvikling Udføres af studerende
Konceptest Udføres af studerende
Modeller Udføres af studerende

Løn til vider udvikling og software 820 http://www.lonstatistik.dk/lonninger.asp?job=Ingenior-4094 20/05-14 9.59
Protoyper 10 Prisestimat fra Byform ca. 2000 kr. pr. stk.

Evalueringsomkostninger
Test-stand 459,9 Pris for 63, som er et ca. antal cykelparkeringsplader der er plads til på de 5  

parkeringspladser
Klargøring til test-stand 9,125 Brolægning Kim Christiansen 
Tilslutning til strøm 20 Da ledningsforholdene ikke kendes er dette et estimat
Evaluering af test-stand (ekstern) 40 Evaluering af flex-parkering.pdf se fodnote 32
3000 Flyers 6,4 Evaluering af flex-parkering.pdf se fodnote 32

Buffer (10%) 136,5
Total 1.502
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Bilag 18
Kostpris  

 
 

Komponent og  
partnummer

Antal Materiale Materialemængde 
kg

Materialepris  
pr kg

Enhedspris  
kr

Proces Samlet  
procespris

Samlet  
pris

Link

0001 Rampe 1 POM 0,594 113,75 67,5675 Skæring
- Fræsning
- Hul- og  

gevindboring
i alt 200 267,5675
0002 Kasse (bund) 1 Stål S235JRG 9,244 3,5 32,354 Skæring

- Bukning
- Punktsvejsning

i alt 400 432,354
0003 Låg 1 Dørk plade 9,244 3,47 32,07668 laserskæring

S235JRG - afgradning 
Hulboring

i alt - 100 132,07668
0004 Afstiver (bund) 12 Stål AISI 

1022
0,1 3,5 4,2 Tilskæring af  

profil
- Svejsning

i alt 170 174,2
0005 Afstiver lille 
(låg) 

6 Stål AISI 
1022

0,029 3,5 0,609 Tilskæring af  
profiler

     Afstiver mellem 
(låg) 

6 Stål AISI 
1023

0,056 3,5 1,176 Svejsning

     Afstiver stor (låg) 3 Stål AISI 
1024

0,399 3,5 4,1895

i alt 380 385,9745
0006 Bøjle 2 Stål AISI 

1022
2,31 3,5 16,17 Tilskæring

- Valsning
i alt 150 150
0007 Ring 2 Gummi 0,004 25 0,2 Støbning 10 10,2
0008 Aksel 1 Stål AISI 

1022
0,726 3,5 2,541 Plandrejning

Afskæring
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I alt 30 32,541
0009 Kugleleje 1 - - - 186,9 - - 186,9 http://www.skf.com/group/prod-

ucts/bearings-units-housings/
ball-bearings/deep-groove-ball-
bearings/single-row/index.html?pro-
did=1010026228&imperial=false  
20/05-14 10.56

0010 Motor 1 - - - 1604 - - 1604 http://transmotec.com/dc-motors/
worm-gear/WRD63-Series.aspx 
20/05-14 10.56

0011 Monteringsp-
lade1

1 Stål AISI 
1022

1,21 3,5 4,235 Fræsning

- Hul- og  
gevindboring

I alt 200 204,235
0012 Monteringsp-
lade2

1 Stål AISI 
1022

1,054 3,5 3,689 Fræsning

- Hul- og  
gevindboring

200

I alt 203,689
0013 Mikroprocessor 1 - - - 136,1 - - 136,1 http://www.adafruit.com/prod-

ucts/50  20/05-14 11.14
0014 Switch 4 - - - 4,75 - - 19 http://dk.farnell.com/omron-elec-

tronic-components/d3v-163-3c5/
microswitch-spst-no-16a-long-lever/
dp/2068247  20/05-14 11.14

0015 Strømforsyning 1 - - - 109,8 - - 109,8 http://www.onlinecomponents.
com/mean-well-rs10024.htm-
l?p=11952991 20/05-14 11.15

0016 Skrue til  
monteringsplader

4 Rustfrit stål - - 0,914 - - 4,914

0017 Skrue til motor 4 Rustfrit stål - - 0,251 - - 4,251
0018 Skrue til låg 8 Rustfrit stål - - 0,472 - - 8,472
0019 Skrue til  
fastgørelse af mon-
teringsplade

4 Rustfrit stål - - 0,221 - - 4,221

0020 Skrue til sensor 4 Rustfrit stål - - 0,086 - - 4,086
0021 Skrue til  
mikrocontroller

4 Rustfrit stål - - 0,103 - - 4,103

0022 Skrue til  
strømforsyning

2 Rustfrit stål - - 0,103 - - 2,103
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0023 Skrue til  
kontakter

8 Rustfrit stål - - 0,089 - - 8,089

0024 Afstandsstykke 22 Nylon 0,73 16,06 16,06 http://ly.rsdelivers.com/product/
fischer/dr-75-vo/spacer-5-mm-poly-
amide/1364232.aspx 20/05-14 11.16

0025 møtrik til switch 
& mikroprocessor

12 Rustfrit stål - - 0,0295 - - 0,354

0026 møtrik til  
strømforsyning

2 Rustfrit stål - - 0,044 - - 0,088

0027 Møtrik til sensor 4 Rustfrit stål - - 0,059 - - 0,236
0028 Sensor 1 - - - 135,5 - - 135,5 http://www.parallax.com/prod-

uct/28015 20/05-14 11.17
0029 Glasliste til 
kasse, bøjler og  
sensor

- - - - 2,33kr/m 2,83

0030 Kobling 1 - - - 78,3 - - 78,3 http://www.klee.dk/produkter/
abne-transmissioner/akselkoblinger/
normex-klokoblinger/3301067101 
20/05-14 11.17

0031 Ledning - - - - 1,78kr/m - - 20 http://dk.rs-online.com/web/p/
styrekabel-enkeltleder/7210585/ 
20/05-14 11.17

0032 Relæ 1 - - - 39 - - 39 http://www.miniinthebox.com/da/2-
kanals-relae-shield-modul-til-ardui-
no-roed-blaa_p639056.html 20/05-
14 11.18

Buffer 15%

Priserne er uden 25% 
moms

- - - - - - -

Samlet pris - - - - - - - 4381,24468

Samlet pris m. Buffer 
15%

- - - - - - - 5083,281382

Salgspris med 35% 
dækningsgrad

- - - - - - - 6862,429866

Salgspris med 25% 
moms

- - - - - - 8578,037332
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Bilag 19
Breakeven og Investeringskalkyle  

 
 

År 1 År 2 År 3 År 5 År 6 År 7 År 8
Afsætning 63 865 900 700 300 150 100
Salgpris 8999 8999 8999 8999 8999 8999 8999
Kostpris 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083

Omsætning 566937 7784135 8099100 6299300 2699700 1349850 899900
Variable 320229 4396795 4574700 3558100 1524900 762450 508300

DB 246708 3387340 3524400 2741200 1174800 587400 391600
Reklame 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Merindtjening 241708 3382340 3519400 2736200 1169800 582400 386600
 
 
År Invester Merindtjening Betal række Akumuleret betalings række Rente afskrivning /14%

0 -1502000 0 -1502000 -1502000 1 -1502000 -1502000
1 241708 241708 -1260292 0,8772 212026,2576 -1289973,742
2 1953000 1953000 692708 0,7695 1502833,5 212859,7576
3 3382340 3382340 4075048 0,675 2283079,5 2495939,258
4 3519400 3519400 7594448 0,5921 2083836,74 4579775,998

5 2736200 2736200 11832648 0,5194 1421182,28 7502958,278
6 1169800 1169800 12760740 0,4556 532960,88 7823892,9
7 582400 582400 11390140 0,3996 232727,04 6553786,44
8 386600 386600 8394400 0,3506 135541,96 4406248,9
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Bilag 20
Mail korrespondance 

Prishentning på skruer 
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Carl Hassing A/S Tel. +45 6317 1111 info@hassing.dk CVR-nr. DK 37668613
Hvidkærvej 43, 5250 Odense SV Fax +45 6317 1133 www.hassing.dk A/S reg. nr. 49819

Side 1
Tilbud  ST0004124

19-05-14Dato
30-06-14Forfaldsdato
PKR

100811Faktureres til kundenr.

Sælger
MISOrdreoperatør

SE/CVR-nr.  29283958 

Gældende indtil

NIELS BOHRS ALLE 1
STEDNR. 413
5230 ODENSE M
Danmark

SYDDANSK UNIVERSITET
Bogholderiet

BeskrivelseNummer Antal Enhed Salgspris Rabatpct. Beløb

6040108100020 MASKINSKRUE CH fzb  M 10x20mm 14.400 Stk 13.168,803,10 70,5
6040108080010 MASKINSKRUE CH fzb  M 8x10mm 28.800 Stk 13.593,601,60 70,5
6040108060020 MASKINSKRUE CH fzb  M 6x20mm 14.400 Stk 3.186,000,75 70,5
6040101040016 MASKINSKRUE UH fzb poz. M 7.200 Stk 743,400,35 70,5

4x16mm
6040101030020 MASKINSKRUE UH fzb poz. M 28.800 Stk 2.548,800,30 70,5

3x20mm
6020110030000 STÅLMØTRIK 8. fzb  M 3 43.200 Stk 1.274,400,10 70,5
6020110040000 STÅLMØTRIK 8. fzb  M 4 7.200 Stk 318,600,15 70,5
6020110020000 STÅLMØTRIK 8. fzb  M 2 14.400 Stk 849,600,20 70,5

ISO 4766 M4 14mm 14.400 Stk 0,85 70,5 3.610,80*
DIN 965 M2 16mm 14.400 Stk 0,29 70,5 1.231,92*
DIN 965 M2 16mm 
DIN 965 M3 13mm 14.400 Stk 0,35 70,5 1.486,80*
DIN 965 M3 13mm 

25% moms
I alt DKK ekskl. moms

I alt DKK inkl. moms

42.012,72
10.503,18
52.515,90

* Skaffevarer tages ikke retur og tilbudsprisen er uden eventuelle afgifter.

Betalingsbetingelser LB. MÅNED + 30 DAGE
Leveringsform Fragtfrit med Carl Hassing bil
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Prishentning på kuglelejer 


