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Abstract

With the national focus on bicycle infrastructure, this project will research the needs of

improvements to the bicycle parking facilities at Copenhagen central train station, with the

expectations that an increase in people using bicycles to travel for work and school are bound

to happen over the next decade. The project will therefore answer the question of how a

design can solve the issue of lack of available parking spots for bicycles, while also

improving bicycle safety to minimise the amount of dead bicycles spread across the city.

In order to find the solution to this problem, we will be conducting field studies and

observations at the train station, to gather data on what the issue currently looks like, as well

as interviews with key people related to the area for statistics. Using this information, the

project will use theories on how to design a public space to alter the behavior of its users, to

inspire them into using the solution.

With all of this the project will end up with a design that will hopefully be a good short term

solution, before a larger automatic facility becomes a realistic solution for the area.
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Indledning

Københavns cykelkultur fylder enormt meget i Københavnernes liv. Antallet af cyklister

stiger løbende imens Københavns Kommune gør alt hvad de kan for at følge med omfanget af

cyklister. Et af de store problematikker der kommer med det høje antal cyklister, er at der

optages flere og flere cykelparkeringspladser. Som følge minimeres muligheden for en god

cykelparkeringsplads for cyklisterne Cykel Redegørelse 2020).

Københavns Hovedbanegård er knudepunktet for mange pendlere til dagligt. Derfor er det

netop et af de steder i København hvor antallet af parkerede cykler er rigtig højt. Specielt ved

den vestlige side af hovedindgangen, som er det sted, der arbejdes med i denne rapport (Bilag

Nr. 3).

I denne rapport ønskes det nemlig at undersøge hvordan der kan optimeres på den nuværende

cykelparkering, bestående af et toetagers cykelstativ. Optimeringen skal også tage

udgangspunkt i, at der gerne skal være plads til pendleres cykler til dagligt, og derfor ikke

optages af såkaldte døde cykler . Ud fra begrebet døde cykler skal det forstås som cykler der

ikke bruges eller som er blevet efterladt.

Rapporten starter ud med at præsentere de problemstillinger der har resulteret i, hvorfor vi

ønsker at optimere den nuværende cykelparkering ved den vestlige side af hovedindgangen

ved Københavns Hovedbanegård. Det gøres i rapportens problemfelt. Efterfølgende vil vi

præsentere den problemformulering vi arbejder ud fra, samt de arbejdsspørgsmål der er

relevante for projektets målsætning og endelige designforslag. Derefter præsenteres der en

afgrænsning af de overvejelser vi har gjort os om vores projekt, men senere har fravalgt. Der

vil også blive præsenteret en semesterbinding, der sætter projektets indhold i perspektiv i

forhold til de kurser, vi har skulle arbejde med i dette semester.
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Problemfelt

Denne rapport har fokus på to problemstillinger, der er taget udgangspunkt i, i det endelige

produktdesign. Den første problemstilling der undersøges, er døde cykler i København, hvor

den anden problemstilling handler om hvad en god cykelparkering er. Disse to

problemstillinger kombineres i denne rapport, i ønsket om at skabe en god cykelparkering

som samtidig sikres for at kunne undgå døde cykler. Der tages udgangspunkt i, at redesigne

og optimere den nuværende cykelstativ ved den vestlige side af hovedindgangen til

Københavns Hovedbanegård.

I Danmark er cykelkulturen en stor del af vores nation. Specielt København er en by der er

anerkendt for at være en by med forkærlighed til cykler som transportmiddel. Ifølge

Vejdirektoratet er København og Frederiksberg nemlig det område i hele Danmark, hvor

cyklisterne gennemsnitligt cykler flest kilometer pr. dag. Her foregår hele 28% af de ture der

tages til hverdag, til og fra arbejde og skole på cykel. (Københavns Kommune, 2020).

Men som følge af cykel kulturens store præg på byen, kan der desværre opstå negative udfald

såsom opstandelsen af mange døde cykler rundt i byrummet. En død cykel, kendetegnes ved

at være en cykel, der før har været i brug som en dag er blevet parkeret et sted og som

efterfølgende ikke bliver hentet igen. Dette er bestemt negativt, idet at en død cykel kan

optage en cykelparkeringsplads som en anden cyklist kunne have benyttet sig af. Derudover

bidrager det også til et unødvendigt rod til byrummet og er derfor også en ulempe når det

kommer til byrummets æstetik.

En død cykel kan efterlades af en række årsager. Ifølge Morten Kabell, som i 2016 udtalte sig

til Berlingske, kan det blandt andet være når en cykel er går i stykker og cyklisten vurderer at

de ikke længere ønsker at beholde den. Det kan også være som følge af en et andet negativt

udfald ved cyklismen i København, nemlig cykeltyveri. Det kan altså være, hvis en cykel

stjæles af en cykeltyv som efter brug, stiller den et andet sted i København, hvor den

oprindelige ejer er uvidende om cyklens nye placering. Døde cykler er desværre et

vedvarende problem og et problem Københavns Kommune i flere omgange skyder flere

millioner kroner efter at forsøge at bekæmpe. Det fremgår for eksempel at der i 2012 lægges

et budget på 2,2 millioner kroner og i 2016 lægges der et budget på 2,7 millioner kroner af

Københavns kommune til at bekæmpe problemet. (Dreyer, 2016)
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Derfor fandt vi det meget interessant at kaste lys på denne problemstilling og give et bud på,

hvordan dette kunne undgås. Da Københavns Hovedbanegård er et område med tusindvis af

parkerede cykler, så vi, at det var et sted som her, at der kunne være et højrisiko område for

døde cykler.

Københavns Kommune ønsker i høj grad at opretholde orden i cykelparkeringen, da de

stræber efter at København skal være anerkendt som “verdens bedste cykelby” (Københavns

Kommune, 2019). De har dog få krav til cykelparkeringer. En af disse krav er, at

cykelparkeringen skal være let tilgængelig for cyklisterne. (Københavns Kommune, 2019) Ud

fra det nuværende cykelparkeringsanlæg, fremgår der holdninger i denne rapport, der vil

mene, at det ikke er en særlig tilgængelig cykelparkering, der er ved på det valgte område,

ved Københavns Hovedbanegård.

Det område vi har valgt at arbejde med er den vestlige side af hovedindgangen ved

Københavns Hovedbanegård. Her er der tale om tre cykelstativer, bestående af to plan med

cykelparkeringspladser Se billeder nedenunder for reference.

Hvis man går ind og kigger på hvad Cycling Embassy of Denmark mener er en god

cykelparkering er, synes der at være uligheder mellem det nuværende cykelstativ ved

Københavns Hovedbanegård. Der afgives mange kriterier, som at placeringen og

overskueligheden af cykelstativet er vigtigt. Herudover ligger de også fokus på, at
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cykelparkeringen skal være et sikkert sted for cyklisten at stille deres cykel. De lægger også

vægt på, at der skal være ledighed til at cyklisten kan stille deres cykel. Der kan argumenteres

for, at cykelstativerne er godt placeret, men derudover, menes det ikke at være en optimal

cykelparkering ud fra Cycling Embassy of Denmarks punkter. Disse punkter diskuteres i

højere grad i rapportens analyse af observationsmetoder.

Problemformulering & Arbejdsspørgsmål

”Hvordan kan der udvikles et design der forebygger kapacitetsproblemer samt optimere

cykel sikkerheden ved Københavns Hovedbanegård”

- Hvordan ser den nuværende situation ud?

- Hvorfor er der et behov for at optimere cykelparkeringen ved den vestlige side af

hovedindgangen til Københavns hovedbanegård?

- Hvilke designtiltag kan implementeres i designløsningen, med udgangspunkt i de

designkriterier vi ønsker at opfylde?

-Hvad skal der til for at motivere cyklister til at gøre brug at cykelstativet?

Afgrænsning

Eftersom dette emne er et meget udbredt problem med mange aspekter, har vi valgt ikke at

sætte fokus på en række problemstillinger. Den første afgrænsning er at vi vælger ikke at

arbejde med en universal løsning der skal kunne afhjælpe problemet alle steder, men i stedet

fokuserer ned på, hvordan vi løser problemet ved Hovedbanegården. Dette er fordi at hver

lokation har hver deres egne egenskaber og problemer, hvilket gør, som hurtigt ville gøre hele

projektet uoverskueligt, hvis vi skulle designe et produkt der ville virke optimalt ved hver

lokation.

De andre lokationer som er blevet undersøgt, er Gammel Strand Station ved strøget, Ørestad

Station og de andre hjørner af Hovedbanegården. Gammel Strand Station blev fravalgt

grundet at manglen på plads ikke var så stor som vi havde forventet og der var ikke en klar
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problemstilling. Ørestad var interessant i det at et samarbejde med diverse virksomheder i

området, såsom Fields, Rambøll, Royal Arena og Novo Nordisk kunne have været på bordet,

men i vores feltstudier var der ikke nok cykeltrafik til at det kunne retfærdiggøres. Begge

disse to områder er også karakteriseret ved en helt anden type cyklister, idet at Københavns

Hovedbanegård er et knudepunkt for pendlere, hvor disse to hovedsageligt består af

arbejdspladser eller fritidsrum.

Hvis vi havde benyttet os af en af disse to havde det desuden i stedet være et projekt der

omhandlede at skabe et privat system for de store virksomheder, frem for et offentligt system

som det er ved Københavns Hovedbanegård.

Grunden til at vi har valgt lige præcis det hjørne af Hovedbanegården som vi har, er fordi det

er det punkt, hvor vi ser den største mængde trafik af cyklister der, som gør at der er flere

cykler som bliver parkeret uansvarligt, altså ikke på en designeret parkeringsplads til en

cykel, så som op af en mur eller lignende. De andre sider af Hovedbanegården var godt

proppet, men der ville enten ikke være plads til kunne bygge en løsning eller også er der ikke

et behov for det, fordi alle cykler allerede er parkeret forholdsvis ansvarligt.

Vores endelige produkt er også blevet begrænset, i det at vi ikke mener at vores produkt kan

blive lavet fysisk inden for vores tidsramme, med de funktioner som vi ønsker. Vores plan er

derfor i stedet at lave et visuelt design til at evaluere idéen med hjælp fra relevante aktører.

Tidligere planer har været at lave et fysisk produkt i FabLAB, som blandt andet blev testet i

vores workshop, hvor en miniature model af en af vores løsninger blev lavet i skala 1:50. Selv

med de evalueringer vi fik af processen, til at gøre den næste model mere retvisende, så

mener vi fortsat ikke, at det ville give tidsmæssigt mening at arbejde på en model, selv hvis vi

valgte at arbejde med den løsning fremfor vores aktuelle løsning, da det ikke ville tilbyde nok

til rapporten.

Rapporten kommer kun til at kigge på cykler som transportmiddel, så selvom at andre midler

som f.eks. el løbehjul er begyndt at blive populære, har vi valgt ikke at tage dem i betragtning

i vores projekt, da cykler stadig er den dominante form for grønt transportmiddel.
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Vi har forsøgt at kontakte faglige personer som har relevans til cykelparkering ved

Hovedbanegården og DSB, med et designforslag med tanke om at kunne få noget feedback

tilbage, så vi kan lave evaluering fra deres feedback, men vi har desværre ikke fået svar

tilbage i tide.

Semesterbinding

Design og konstruktion

Vi kan også gå ind og lave en visuel model af vores produkt, for at skabe en overskuelig

forklaring af vores design. Men vigtigst af alle, for netop vores projekt, er at vi går ind og

laver en fysisk model af vores produkt, som giver en mere præcis og detaljeret ide om

hvordan vores produkt, ville se ud i virkelig størrelse i virkeligheden. Så til sidst har vi det

sjette trin, som er teknologiers innovation, som bestemt også er en rigtig interessant faktor at

undersøge i netop vores projekt i forhold til vores produktdesign. Vi ønsker nemlig at gå ind

og innovere den eksisterende cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård og generelt

bare innovation af cykelparkering på fyldte og rodede cykelparkeringspladser rundt i

Danmark. Her skal vi så ind og undersøge, hvordan man kan udbrede vores innovative tiltag

og hvilke forhold vi skal tage højde for, for at vores produkt kan bryde igennem.

Et andet vigtigt begreb vi kan gå ind og undersøge, er fra vores basiskursus 1, design og

konstruktion, hvor vi har lært om adfærdsdesign. Adfærdsdesign kan være interessant for

vores produkt, fordi vores produkt skal benyttes og interagere med cyklister der bruger

Københavns Hovedbanegård. Det kan derfor være rigtig interessant at gå ind og undersøge,

hvordan vores design kan simplificere funktionen og vejledningen for de cyklister, der

benytter sig af vores produkt. Her har vi for eksempel været inde og undersøge nudging og

om vi skal inkorporere dette i vores produkt. Det kan altså være en form for tak eller et klap

på skulderen til dem som benytter sig af vores cykelparkering, når de er færdige med at

benytte vores produkt, så de har lyst til at bruge det igen og føler at der var en positiv mening

med at de benyttede sig af det.

Vi har her også lært om de fire gode designråd; 1. Gør det let – 2. gør det vanedannende – 3.

gør det bemærkelsesværdigt og 4. gør det menneskeligt. Disse 4 punkter er vigtige at tage til
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overvejelse i vores design, da vi ønsker at opfylde alle fire punkter, da vi vurderer det er

vigtigt for at designet giver mening.

I design og konstruktion har vi også lært om designprocesser, hvor vi har haft om, at det er

enormt vigtigt at indkredse behovet for et produkt, som vi har taget meget højde for i vores

metodiske valg, ved at snakke med vores målgrupper og høre hvad de mener og har brug for

vores design skal indeholde for at det giver mening for dem at bruge det. Specielt at det er

vigtigt, at det er et vanedannende produkt, for at vores design kan blive en succes.

Subjektivitet, teknologi og samfund

I vores basiskursus 2, subjektivitet, teknologi og samfund har vi også haft en hel forelæsning

der omhandlede interviewteknikker og hvordan man udfører et godt, dybdegående og

interessant interview, hvilket kan være en klar fordel for vores kvalitative interviews med

vores forskellige målgrupper, så vi har inspiration og en form for vejledning for hvordan vi

får mest ud af vores interview til fordel for vores projektrapport. I dette kursus har vi også

læst og haft forelæsning omhandlede problemfelt, problemstilling, problemformulering og

emne, som vi allerede har gavnet os i høj grad, fordi det har givet en klarere vejledning over

forskellen for de forskellige punkter og hvad disse skal indeholde og beskrive.

Metodeafsnit

I dette kapitel præsenteres der de metoder der arbejdes med i denne projektrapport.

Sprint

Sprint er en metode vi bruger til at forklare designprocessen af vores designforslag.

Sprint er en designmetode, der beskriver processen i at ideen om ens produkt er kommet til

live og udrettelsen af ideen.

Sprint opdeles i fem faser. Første fase handler om at forstå den opgave og de retningslinjer

der er givet for ens produkt. Her begynder man så småt også at brainstorme målgruppe, så

man ved, hvor behovet for ens produkt ligger. Anden fase er en højere grad af brainstorming.
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Her finder man inspiration til ens produkt og danner sig viden om det felt man bevæger sig

ind i. Man samler altså en masse ideer ud fra den viden man opnår under idegenerering.

Tredje fase er afgrænsnings fasen, hvor man går ind og evaluerer de ideer, der er opstået

under fase to. Her vælger man altså den endelige løsning og produktdesign, så man i fjerde

fase kan begynde på sin prototype. Fjerde fase er nemlig der hvor man laver en ”mock-up” på

sit design og visualiserer produktet, enten fysisk eller digitaliseret. I femte fase går man så til

sidst ind og laver en design evaluering, for at kunne bedømme om ens design var succesfuldt.

Her kan man for eksempel gå ud og have en dialog med sin målgruppe om hvad de synes om

det endelige produkt. Hvis prototypen er udarbejdet fysisk, ville det også være optimalt at

teste den på produktets målgruppe.

Vi har valgt at arbejde med Sprint som designmetode, da vi mener, at netop denne metode,

har hjulpet os med, hvordan man sætter sig ned og får en ide udført til en projektrapport.

Samtidig, ved vores gruppe foretager os udfyldelse med personlige erfaringer, mener vi at det

giver læseren en god ide, om hvordan vi kom på denne ide.

I den første fase i Sprint, skulle vi til gruppedannelse ude på Roskilde Universitet, hvor alle

fra vores hold skulle have en dialog om hvilke emner, man kunne skrive om, ud fra vores

linjes fag, design og konstruktion. Her fandt vores gruppe sammen og havde fra start af en

klar ide om, at vores projekt skulle have fokus på optimering af cykelparkering og helst i en

dansk storby.

I anden fase begyndte vi i høj grad at brainstorme, hvordan man kunne optimere

cykelparkering. Vi havde mange forskellige ideer og arbejdede i første omgang med, at vi

skulle lave et automatisk cykelparkerings system i form af et tårn. Vi vidste dog fra første fase

af, at vi ønskede at arbejde med optimeringen af cykelparkering i København, da vi mente,

den største målgruppe af cyklister og pendlere lå her, ud fra det data, der er præsenteret i

vores problemfelt. Samtidig var det allerede her, vi besluttede os for, at vi skulle inkorporere

en form for komponent, der hjalp med at bekæmpe døde cykler.

I den tredje fase var vi nødt til at tænke i mere realistiske baner og vi blev derfor nødt til at

droppe vores ide om det automatiske cykelparkeringsanlæg, da vi syntes at projektet blev for
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kompliceret at visualisere og konkretisere i forhold til at skulle designe det. I denne fase

besluttede vi os for, at vi skulle arbejde med vores valgte område ved Københavns

Hovedbanegård. Det besluttede vi da vi var ude og kigge på vores tre forskellige ideer til

områder og konkluderede at det gav bedst mening at arbejde med Københavns

Hovedbanegård.

I fjerde fase, er her hvor vi fastbesluttede os på vores endelige produkt. Her er vi gået i

detaljer med, hvordan det vores design skulle fungere og se ud. Dette har vi så også skulle

visualisere, som vises i afsnittet designforslag, hvor vi også går i detaljer med produktets

funktion og udseende.

Til slut, i den femte fase, har vi arbejdet med den design evalueringsmetode, kaldet feds, som

vi går i dybde med i analysen. Her beskriver vi hvad vi ville ønske at kunne få ud af en design

evaluering og hvordan vi har forestillet os, at sådan en design evaluering kunne se ud, ud fra

de mål vi vil opnå med den.

FEDS

Feds, som står for Framework for Evaluating Design Research, er en design

evalueringsmetode som vi har valgt at gøre brug af.

Feds processen foregår og opdeles i fire forskellige trin. I det første trin, går man ind og

undersøger hvilke informationer og mål der ønskes at opnås i evalueringsprocessen. Her

bestemmes det om man for eksempel ønsker kun at undersøge produktets effektivitet og

brugen af produktet, eller om der også ønskes at undersøge produktets etiske standpunkt eller

andre problemstillinger. Andet trin går ud på at planlægge hvilke strategier man tænker at

tage i brug når der skal evalueres. Her findes der forskellige strategier som gør sig gældende i

forskellige situationer. Man kan eksempelvis vælge at tage udgangspunkt i en strategi, der har

fokus på de negative eller utilsigtede effekter ens design kunne ende op med at have. Her kan

der også gøres brug af den såkaldte “Quick and Simple” strategi, som er relevant for

evalueringen, hvis ens produkt er et mindre og simpelt design. (Venable, Pries-Heje &
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Baskerville, 2016, s.83) Tredje trin handler om at finde ud af hvilke komponenter og faktorer

i ens produkt der skal evalueres. Her overvejer man altså, om det er hele produktet i sig selv

man ønsker at evaluerer eller om det er bestemte mekanismer, der ønskes at evalueres. Til

sidst, i det fjerde trin, går man så ind og planlægger den endelige evaluering. Her skal der gås

i detaljer for, hvordan ens tilgang til de ovenstående punkter, faktisk skal opnås. Her tages der

altså stilling til evalueringsforløbet og hvor mange evalueringer man ønsker at foretage sig,

samt hvem eller hvad der skal bruges, for at kunne evaluere produktet. (Venable, Pries-Heje

& Baskerville, 2016, s.83)

Vi har valgt at gøre brug af Feds som design evalueringsmetode, da Feds kan give en klar og

overskuelig oversigt over hvordan design evalueringen tager sted. Vi har derfor valgt at

udfylde de fire givne trin, så det passer til vores produkt.

I det første trin, hvor vi skal undersøge hvilke informationer vi ønsker at få ud af

evalueringen, har vi en klar ide om, hvad vores mål ville være. Vi mener, at det der ville give

bedst mening for vores design evaluering, ville være at gå ind og undersøge om produktet

opfylder det mål, vi har lavet det til at skulle opfylde. Da vi i høj grad ønsker, at vores

produkt skal kunne være med til at bekæmpe døde cykler, mener vi at dette er det mest

relevante at undersøge om lykkes, i vores design evaluering. Her kunne vi også gå ind og

undersøge om vores cykelstativer bruges, men vi mener, at vores observation gav en ide om,

at vi har valgt det foretrukne slags cykelstativ for pendlerne ved Københavns Hovedbanegård.

I det andet trin, hvor vi skal vælge en strategi, mener vi at ”Quick and simple” strategien, er

mest relevant for vores produkt. Det mener vi, da konstruktionen af vores design er meget

simpel. (Venable, Pries-Heje & Baskerville, 2016, s.83) Vi ønsker derfor at bruge denne

strategi, til at undersøge, om vores målgrupper for produktet, også finder selve vejledningen

for brugen af produktet simpel og om de ville synes, at vores cykelstativ var et nemt og

hurtigt valg, i forhold til det nuværende stativ.

På tredje trin, hvor vi skal vælge hvilken komponent vi ønsker at undersøge, vil vi igen holde

vores fokus på det formål, vi har lavet vores produkt med. Derfor mener vi, at det er mest
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relevant at undersøge låsemekanismen samt vores indtjekning system, der gør, at cyklen

registreres i et system, der viser hvor længe den har stået parkeret.

Til slut, i det fjerde trin, hvor vi skal vælge, hvordan denne evaluering skal foregå ud fra

vores mål og ønsker, har vi valgt at tage fat i Københavns Kommune, det vil sige, den samme

afdeling, vi benytter os af i vores interview. Vi har derfor sendt dem en mail, hvor vi

præsenterer vores endelige designforslag.

Her har de fået en dybdegående beskrivelse af hvad vores målsætning for produktet er. Målet

er, at høre om Københavns Kommune mener at vores ide giver mening og om de reagerer

positivt på den.

Dog, da vi skrev til Københavns Kommune og hørte dem, om de havde lyst til at give noget

feedback på vores produkt, nåede vi ikke at få et svar, før rapporten skulle afleveres.

Grunden til, at vi ikke evaluerer med selve cyklisterne, der pendler ved Københavns

Hovedbanegård, er da vi mener at der så er tale om en evaluering, der kræver mere tid. Det

mener vi, da vi synes, at der i så fald, ville være behov for en fysisk prototype, der ville kunne

testes af cyklisterne. Vi mener, at dette ville give cyklisten det bedste indblik i, om det er et

produkt de ville bruge. Det ville nemlig ikke være en mulighed for cyklisten, at teste

produktet og gøre sig overvejelser om, det er et cykelstativ der ville være tidsbesparende.

Men som sagt, mener vi, at denne type evaluering ville tage længere tid, end vi har mulighed

for at bruge på det, i dette projekt.

Observation

Vi har valgt at foretage os observation ved Københavns hovedbanegård, da vi mente at vi var

nødt til at observere pendlernes adfærd for at kunne forbedre den nuværende situation.

Observation af cyklisterne vil kunne hjælpe vores projekt med at kunne få noget data på, om

cyklisterne benytter sig af vores valgte område samt om de benytter sig af de aktuelle

cykelstativer vi ønsker at redesigne og optimere.
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Vi stillede os derfor først to personer derud en fredag, i morgenens myldretid  som vi

vurderede, var mellem klokken syv til klokken ni. Her var den ene parts ansvar at tælle hvor

mange der kom og parkerede deres cykel indenfor 15 minutters tidsintervaller. Den anden

parts ansvar lå i, at observere hvor cyklisterne valgte at stille deres cykler. Efterfølgende stilte

vi os to personer derud igen en mandag, men i stedet fra klokken 6-8, for at skabe data fra to

ekstra timer samt et nyt tidsinterval. Her foregik arbejdsfordelingen på samme måde. Vi endte

med at stille os derud en ekstra gang, på en onsdag, hvor vi igen havde samme

arbejdsfordeling i tidsrummet fra klokken 7 til 9.

Semi-struktureret interview

Vi har valgt at benytte os af et semi-struktureret interview som kvalitativ metode.

Semi-struktureret interviews er gode at bruge, hvis man igennem et interview ønsker en mere

åben samtale med den man interviewer, fremfor at være bundet af at benytte sig af et konkret

spørgeskema. Et struktureret interview kræver en vis baggrundsviden og har målrettet

spørgsmål mod den eller dem man interviewer, men giver samtidig både intervieweren og den

der interviewes friheden til at kunne svare frit og spontant.

Vi har derfor foretaget os et semi-struktureret interview med Københavns Kommune, mere

specifikt afdelingen for teknik- og miljøforvaltningen. Denne afdeling er nemlig ansvarlig for

at fjerne døde cykler på offentlige områder rundt i København.

Teori

I dette kapitel vil vi præsentere de forskellige teorier vi har arbejdet med for at finde frem til
vores designforslag.

Ole B. Jensen; Mobilitets Design

Mobilitets Design omhandler hvordan man kan implementere nye ideer til et byrum der er

præger af en høj mobilitet og hvordan man skal gribe det an. Ole B Jensen forklarer når der

skal planlægges et nyt design til byrummet, skal man først have iscenesat designet, og det gør

han var at dele det op i to kategorier iscenesættelse fra oven og iscenesættelse fra neden. Når
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man designer og planlægger et område fra oven, er det fordi man ønsker at fremme brugen af

ens design i en bestemt retning. Hvornår man kigger på et design fra neden, så går man ind og

kigger på, hvordan mennesker ved deres forskellige adfærd kan beslutte sig for at bruge

designet på en anden måde, end hvad der oprinde var tiltænkt at blive brugt til(Ole B Jensen

2014).

- Iscenesættelse fra oven

Ole B Jensen deler iscenesættelse fra oven op i 4 forskellige underkategorier planlægning,

design, regler og institutioner.

Planlægningen indebærer alt det forarbejde der skal til, når man vil implementere et nyt

design i et byrum. Det er alle de dokumenter, procedurer samt planer man kan finde om

området og ud fra det danne sig nogle rammer og begrænsninger for hvad man kan gøre med

designet.

Design indebærer de designmanualer, der er blevet udarbejdet, design koder samt alt den

arkitektur man skal bruge.

Regler indebærer de reguleringer, love og jura som skal overholdes når man udarbejder et

design til et byrum.

Institutioner indebærer politiske arenaer, økonomiske interesser og aktører. Der bliver der

taget stilling til, hvem som kunne have interesse samt få gavn af at designet bliver udarbejdet.

-Iscenesættelse fra neden

Iscenesættelse fra neden bliver delt op i 3 forskellige underkategorier sociale individer i

interaktion, individuelle optrædener og mobil selvpræsentation.

Sociale individer i interaktion vil sige at kigge på hvordan det enkelte menneske oplever det

nye design ved et fysisk møde.

Individuelle optrædener handler om hvordan personens bevægelser fungerer omkring ens

design, hvilket gøres gennem observationer.(Ole B Jensen 2014)

Ifølge Ole B Jensen er mobilitets design en samlet forståelse af forholdet mellem mennesket,

byrum, teknologi og det sociale. Når man skal udvikle teknologi, er det nødt til at blive

udviklet med fokus på det enkelte menneske. For at kigge på nye mobilitets design, skal man

først kunne forstå hvordan mobiliteten fungerer ”oppe fra” kigge på de forskellige rutiner

samt bevægelsesmønster der allerede er etableret.  Efterfølgende er man nødt til at kigge på
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mobiliteten ”nede fra” så man kan få en bedre forståelse for individets egne beslutninger i

deres rejse fra A til B. Vi benytter os derfor af Ole B Jensens teori og de defineret begreber til

at forklare optimering af cykelparkering.

Jonas Larsen

I bogkapitlet ”Ups and downs of Urban Cycling”, diskuterer Jonas Larsen forholdet mellem

cyklister og de byer der cykles i. Han vælger at diskuterer dette, da han mener, at der er en

stor forskel på at cykle i en by som København og Amsterdam, i forhold til en by som

London (Larsen, 2019, s. 1). Han nævner, at i nogle byer og områder rundt i verdenen, er

cykler en del af fortiden. De, som bor disse steder, har foretrukket andre former for

transportmidler, og derfor er en cyklist et sjældent syn. Men i København omringes byen af

cyklister, da cykler er det foretrukne transportmiddel. Der findes altså en markant forskel på

cykelkulturen fra by til by, og derfor har Jonas Larsen en teori om, hvad byens infrastruktur

har af betydning for at indbyggerne vælger at tage cyklen i stedet for en bil eller offentlig

transport.

Grundet Københavns hensyntagen til cyklister, hvad angår cykelstier og størrelsen på byen,

mener han at dette er en af de store grunde til, at Københavnere cykler i en så høj grad.

Størrelsen på København har en stor betydning for hvor mange cyklister der er, i det alt ligger

i en nogenlunde afstand fra hinanden. (Larsen, 2019, s.11)

Men hvis vi ser bort for Københavns store og gode udbud af cykelstier og fordelen ved en

mindre storby, er det også utroligt vigtigt at undersøge hvad der udbydes af cykelparkering.

For når cyklen ikke er i brug, er det også vigtigt, at byen tager hensyn til, om den er i

sikkerhed.

I en tidsskrift kaldet ”Bicycle Parking and Locking: Ethnography of Design and Practices”

starter Jonas Larsen med at pointere vigtigheden for en god parkering. Han mener, at biler har

nemmere ved at være sikkert og godt parkeret, hvorimod cykler, kræver en kærligere hånd,

for at være sikkert og godt parkeret. Et eksempel han bruger til at understøtte denne teori er,

at der bliver stjålet mindst tre gange flere cykler, end biler. (Larsen, 2017, s. 2) Han citerer en
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professor kaldet Gamman, i at en af de hovedsagelige grunde for, at det er nemmere at stjæle

en cykel end en bil, er at cyklen vejer markant mindre. Det er desuden også nemmere at stjæle

en cykel og benytte sig af den, end det er med en bil, idet den er nemmere at knække uden en

nøgle.

En anden ulempe der kommer med cyklens design er, at det er nemmere for tyve at stjæle

reservedele eller bestemte parter af cyklen. Det er det, da alt på en cykel står ude i det åbne og

enten er nemt at skrue af eller knække af. (Larsen, 2017, s. 2)

Selvom tyveri af en cykel eller cyklens reservedele naturligvis er en ulovlig handel, er det

meget få sager om cykeltyveri der faktisk bliver opklaret. Det gør også cykler mere attraktive

for tyve at stjæle, frem for en bil eller andre former for køretøjer.

Udover cyklens design, spiller cyklens parkering en afgørende rolle, for om cyklen bliver

stjålet. Chancen for at en cykel bliver stjålet i det offentlige rum er langt større end hvis den

bliver parkeret i privat område. Derfor er det enormt vigtigt, at cyklister kan tilbydes en

sikker cykelparkering i det offentlige rum. For ifølge Jonas Larsen, er det eneste en cyklist

selv kan gøre for at forhindre cykeltyveri i det offentlige rum, enten at have en stor og

besværlig lås eller en ikke attraktiv cykel, for eksempel en i dårlig stand.

En anden ting, som er problematisk i forhold til en cykels sikkerhed, er det at cyklen, låsen og

stativet produceres af forskellige producenter og sælges for sig. Dette sker, på trods af at disse

tre produkter egentlig har en stor sammenhæng og sammen kan skabe en sikker

cykelparkering. Men da de laves hos forskellige producenter, og ikke altid tager hensyn til de

andre produkter, skabes der en dårligere sammensætning af disse produkter. Denne dårlige

sammensætning, kan altså gøre, at en cykelparkering ikke er helt sikker. (Larsen, 2017, s. 6)

Men i forhold til for eksempel Amsterdam og New York City, er København faktisk ikke

særlig up to date, hvad angår en avanceret og god cykelparkering. (Larsen, 2017, s. 4) Det

viser sig faktisk, ud fra Jonas Larsens undersøgelse, at Amsterdam har mere tilfælles med

New York, hvad angår en nytænkende og bedre cykelparkering. Dette er overraskende, idet at

Amsterdam og København er meget ens ellers, på det punkt, omkring at det er to byer, der er

Side 17/46



Gruppenummer: V2124788877
Nicoline Olling Milbæk, Sami Storm Jensen Bahi & Phillip Jensen

kendte for deres omfattende cykelkultur. Det har Jonas Larsen fundet frem til ved hjælp af

feltarbejde i de tre forskellige byer.

På trods af at København er den storby med flest cyklister og antal cyklede kilometer pr.

indbygger, viser undersøgelser at kun 29% af cyklister, er helt igennem tilfredse, med byens

parkeringsmuligheder. (Larsen, 2017, s. 3) Det skyldes, at man i København har benyttet sig

af meget gammeldags cykelstativer, uden at have implementeret nogle nye designtiltag eller

taget hensyn til cyklisternes behov om implementering af sikkerhed. Herudover er der flere

cyklister i København end reelle cykelparkeringspladser. Det resulterer i, at byen flyder med

cykler med en uhensigtsmæssig cykelparkering. (Larsen, 2017, s. 4)

I København befinder størstedelen af cykelstativer på fortove, foran forretninger eller

arbejdspladser, eller på tog/busstationer. Stort set alle af disse cykelstativer, er det Jonas

Larsen kalder the ”grid” rack, som er den type cykelstativ, vi også arbejder med at optimerer.

(Larsen, 2017, s. 10) Grunden til, at disse cykelstativer bliver ved med at blive produceret, er

at det er et cykelstativ som cyklisterne i København kender, og derfor er det en form for

rutine at benytte sig af dem. Dog, viser det sig i en undersøgelse fra 2014, at der i København

er nok af disse stativer til at 71.616 cykler kan opholde sig. Hvorimod, der faktisk er hele

550.000 cykler i København. (Larsen, 2017, s. 10) Altså, giver det jo god mening, at

Københavnere har fået dannet sig den vane, at parkere deres cykler i tilfældige hjørner og op

af tilfældige pæle. Faktisk var en hel tredje del af alle cykler under denne undersøgelse,

parkeret udenfor nogle former for cykelstativer.

I København benytter størstedelen af cyklister sig, af den type cykellås, der skrues på cyklens

hjul. Denne lås er altså uafhængig af hvilket type stativ den er parkeret ved. Dette er altså en

af de grunde til, at Københavnere har mulighed for at parkere deres cykler hvor de vil. Dog

påpeger Jonas Larsen, at denne type lås langt fra er den sikreste lås mod cykeltyveri. (Larsen,

2017, s. 10) Dette er enormt ærgerligt, i det København i høj grad præges af cykeltyveri. Stort

set alle cyklister, har mindst én gang i deres liv, været ude for at deres cykel er blevet stjålet.

(Larsen, 2017, s.10)

Jonas Larsen tager ud til Københavns Hovedbanegård og observerer hvordan cyklisterne her,

har parkeret deres cykler. Her tæller han og udregner, at hele 92 % af cyklister benytter sig af
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den type cykellås, der er skruet fast til cyklens hjul. Det er på trods af, at de parkerer ved et af

de områder i København, der ifølge Jonas Larsen, i høj grad er præget af cykeltyveri.

Et andet problem, Jonas Larsen har observeret udfolder sig ved Københavns Hovedbanegård,

er et overtal af cykler, kontra cykelstativer. Han beskriver et meget rodet miljø rundt om

Københavns Hovedbanegård, med cykler alle vegne. Men udover et rodet miljø, skaber det

også den udfordring for cyklisterne, at det kan være svært at få sin cykel igen, efter flere

timers parkering. Han observerer blandt andet også et vindstød, der resulterer i en

dominoeffekt af cykler der falder. Det er for eksempel noget, der kan have den negative følge,

at cyklisternes cykler bliver ridset eller beskadiget. Jonas Larsen foreslår derfor, at der skal

skabes flere cykelstativer rundt omkring Københavns Hovedbanegård, blandt andet ved, at

spare på bilparkeringer og skabe cykelparkeringer her i stedet. (Larsen, 2017, s. 13)

For at opsummere teksten af Jonas Larsen, er hans pointe, at på trods af omfanget af

Københavns stigende cykelkultur, bliver der simpelthen ikke udbudt ordentlig og sikker

cykelparkering. Dette er endda på trods af de store rater for cykeltyveri og antal af cyklister.

Men hvorfor ændres dette ikke? Jonas Larsen mener det er et spørgsmål om Københavnernes

vaner, idet vi er vant til hvad vi er udbudt. Vi har vænnet os til, at skulle parkere vores cykler

op af en bygningsfacade eller hvor der lige er plads. Vi føler os blot heldige, hvis vi kan finde

en ordentlig cykelparkeringsplads på et stativ. Vi ånder lettet op, når vi kommer tilbage til en

urørt og ikke stjålet cykel. Men sådan burde det bestemt ikke være – og det mener han i høj

grad skal laves om på.

Adfærdsdesign

Adfærdsdesign er en teori, hvor man designer sig til, at det er så nemt og ligetil for brugeren,

at bruge løsningen. Tanken er, at brugeren skal kunne bruge minimal mental energi, og i

stedet bare lade sig følge med et naturligt flow i designet. Man skal derfor inspirere den

limbiske hjerne, til at kunne agere uden indvendinger fra den kognitive hjerne, da den bruger

mere energi på et udregne scenariet i dybden. Disse 2 bliver henholdsvis kaldt for system 1 og

2. (Pries-Heje, 20.09.2021, slide 7 + egne noter)
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System 1 er den som primært bliver styret af den limbiske hjerne, som er baseret på følelser,

som blandt andet husker begivenheder baseret på de sanser, f.eks. de dufte der var til stede på

tidspunktet. Det er også den del af hjernen, som handler ud fra automatik, og gentager

tidligere handlinger igen og igen. (Tay et al., 2016)

System 2 som derimod er primært styret af den kognitive hjerne, er den matematisk tænkende

del af hjernen, som tager et skridt tilbage og gennemtænker problemet før den takler det, og

finde en løsning. Normalt set ville man se de 2 som at være den kloge og den dumme del af

hjernen, men selvom at system 2 er den mere tænkende proces, så har system 1 samme

mulighed for at løse problemer, ved at repetere dem og gøre dem til en rutine. (Tay et al.,

2016)

Et eksempel på dette, er at man skal se den limbiske hjerne, som en elefant, og den kognitive

hjerne, som personen som ridder på elefanten. (Pries-Heje, 20.09.2021, slide 11) Ridderen

skal der derfor kunne holde elefanten til at holde sig på ruten, og ikke fare vild ved at følge

sine kortsigtede tanker. Ridderen bruger derfor kun sin energi når der er behov for det, ellers

kører de to på ren automatik fra system 1 ved at følge en sti. Designmæssigt er det så, at vi

kommer ind og bygger stien dertil, vi vil have de skal ende op henne.

Her i projektet kigger vi videre på, hvordan vi kan inspirere designet af vores løsning, til at

cyklister ikke skal bruge for meget energi, hverken mentalt eller fysisk, på at bruge løsningen.

Det skal være et design der giver sig selv ved første forsøg.

Design der inspirerer

Nok er Danmark et af de lande der ligger i fronten når det kommer til cykelkultur, men da der

skulle findes inspirationskilder til vores design, havde vi fokus på Holland. Ud fra vores

research virkede det til at Holland har en mere innovativ tilgang til cykelparkering. Ikke nok

med at vores indtryk var at deres cykel parkeringsmuligheder virker mere struktureret end i

Danmark, så er der også lagt vægt på sikkerhedsaspektet ved en cykelparkering. Da vi

undersøgte de cykelparkering muligheder der tilbydes ved togstationer i Holland, lagde vi

især mærke til en cykelparkering ved en station kaldet Eindhoven Centraal. Her tilbydes der

et cykelparkerings system, hvori pendlerne har mulighed for at betale et cykelparkerings
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abonnement, som kører på årlige rater. I dette abonnement indgår selskabets egne aflåste

cykelskabe, hvor pendlerne har adgang til et skab, med deres egen personlige nøgle. (Ns,

2009)

En anden ide vedrørende cykelparkering, der har ageret som inspiration for vores projekt, er

at flere steder i Holland har skilte der signalerer hvor mange ledige og optaget

cykelparkeringspladser, der er på det givne sted. (Civitas Handshake, 2020) Dette giver

cyklisten en klar ide om, om de skal udforske området for en cykelparkeringsplads eller gå

videre. Dette fandt vi interessant, i det at det er en tidsbesparende faktor for cyklistens

pendlertur.

Et andet design vi især har draget inspiration fra, er fra en virksomhed kaldet Bikeep. Denne

virksomhed har udviklet et cykelstativ med en låsemekanisme, der kan aktiveres fra

cyklistens telefon eller pendlerkort. (Bikeep) Bikeep har udviklet produktet og sælger deres

såkaldte ”bike stations” til hele verdenen.

Da vi så gik ind og undersøgte cykelparkeringsdesign der kunne inspirere i Danmark, faldt vi

faktisk over et tiltag vedrørende aflåst cykelparkering, som DSB selv har implementeret ved

nogle af deres togstationer. Dette tiltag lå tæt op af nogle af de ideer, vi ønsker at opnå i vores

eget design, idet at det omhandler en tryg cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård.

Dog foregår det eksisterende tiltag som en aflåst cykelparkering i form af et stort aflåst skur,

hvor pendlere kan købe adgang i 3 måneder af gangen. (DSB) Det minder derfor også meget,

om det tiltag vi kom ind på øverst i afsnittet, der omhandler aflåste cykelskabe. Dette tiltag

findes på en god håndfuld togstationer rundt i Danmark, men ideen er ikke blevet

implementeret ved Københavns Hovedbanegård endnu. Derfor synes vi også, at vores design

afviger herfra, i forhold til den placering, vi mener er mest relevant at implementere vores

ide.

Analyse
I dette kapitel vil vi igennem en analyse, besvare vores arbejdsspørgsmål med hjælp af de

teorier vi arbejder med. Herudover vil vi også lave en gennemgående analyse af vores

observation og semi-struktureret interview, som vi præsenterede i vores metodeafsnit.
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Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan ser den nuværende situation ud?

Hvordan den nuværende situation ser ud nu, vil vi komme ind på i det følgende afsnit. For at

kunne danne os en forståelse af hvordan situationen ser ud kan vi ved hjælp af vores

observationer sammen med Ole B Jensens teori analysere hvor funktionelt den nuværende

situation ser nu.

Hovedbanegårdens vestlige indgang har forskellige slags cykelparkerings arealer spredt lidt

rundt for at kunne forstå hvilket sted vi taler om, har vi valgt at dele dem

op i 3 forskellige sektorer som kan ses på billederne til højre. Sektion 1

ligger over for indgang forbi en af- og pålæsning zone samt en

parkeringsplads til biler. Så der er to veje man skal forbi hvis man har

travlt når man ankommer til stationen og vælger at parkere sin cykel i

sektorer 1.

Sektor 2 ligger ved siden af indgangen langs væggen til hovedbanegården og som vi fandt

frem til via vores observationer, var cyklisternes foretrukne sted at stille

deres cykel. Der er markeret på jorden med hvid maling hvilken plads

der er dedikeret til at kunne gå med sin cykel og hvilken plads der er

dedikeret til at stille sin cykel. Både sektion 1 og sektion 2 har begge de

samme cykelstativer som er boret ned i jorden og har en hjulholder til at

kunne holde fast på cykel samt kunne låse cykel sammen med stativet.

Sektion 3 er en løsning Københavns kommune er kommet med for at bekæmpe den store

forsørgelse af cykelparkeringspladser ved hovedbanegården. Der er blevet stillet 2 etagers

cykelparkering kendt som Easylift parkering, på denne måde kan man

lave dobbelt så mange cykelparkeringspladser på det samme areal som
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man ville bruge til en 1 etages cykelstativ. Den 2 etages cykelstativ fungere sådan at på anden

etage er der en skinne med et rødt håndtag man kan tage fat i og trække skinnen let ud ved

hjælp af nogle gasfjedre der sidder langs skinnen på den måde kan man med så lidt kraft som

muligt hive skinnen ned sætte sin cykel på og skubbe skinnen op på plads igen.

Arbejdsspørgsmål 2: Hvorfor er der et behov for at optimere cykelparkeringen ved den

vestlige side af hovedindgangen til Københavns hovedbanegård?

For at svare på spørgsmålet har vi valgt ved hjælp af Ole B Jensens teori valgt at dele vores

observationer op i to afsnit ”oppefra” og ”nedefra” på den måde kan vi analysere hvordan

fordeling af cykelparkering i praktisk kunne fungere og så ud fra hvad vi har observeret

nedefra se hvordan fordeling bliver brugt.

- Oppefra

Fra det ovenstående spørgsmål ”Hvordan ser den nuværende situation ud” får vi besvaret

spørgsmålet og dermed får vi et overblik af hovedbanegårdens cykelparkerings muligheder

”oppefra”. Der er blevet brugt al den plads som er mulig at bruge til cykelparkering hvilke har

gjort at man er begyndt at kigger efter alternative parkerings muligheder. Der er med tiden

blevet stillet nogle 2 etagers cykelstativer til rådighed.

- Nede fra

For at kunne sætte os ind i hvordan cyklisternes adfærd er når de ankommer til

hovedbanegården, har vi været ude og observere. Den første tendens man hurtigt opfanger, er

at, selvom de 2 etagers cykelstativer typisk er det første som cyklisterne ser når de ankommer

cykler de forbi stativet ellers scanner for tomme pladser imens de er på cyklen, men vælger

dog stadig at stille cykel et andet sted. Dette er på trods af at der er synlige tomme

parkeringspladser.

En anden tendens vi kunne se, var at folk som havde travlt, som enten løb eller gik hurtigt

efter at have stillet cyklen valgte at sætte deres cykel i sektion 2 (Bilag Nr. 5). Dette kan

skyldes at folk der satte deres cykel i sektion 1 (Bilag Nr. 4) skulle kæmpe med
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morgentrafikken af biler når de skulle krydse vejene. Det er blandt andet fordi der ikke er

lavet noget fodgængere felt direkte fra sektion 1(Bilag Nr. 4) til hovedbanegårdens indgang, i

stedet er der et fodgængere felt som fører hen til de andre cykelstativer og så derefter er man

ved indgangen.

Når vi ser nærmere på adfærden ved sektion 3 (Bilag Nr. 6), var det folk som havde ekstra tid

og overskud til at gøre brug af de 2 etagers cykelstativ. vi så også at det primært var unge

mennesker som valgte at bruge den anden etage af cykelstativet, hvor vi også observeret at

ældre mennesker valgte at undgå den sektion da det kan virke meget krævende at skulle løfte

sin egen cykel over hovedhøjde. Hen over de dage vi observeret området lagde vi mærke til at

nogle af de cykler som stod på anden etage i sektion 3 (Bilag Nr. 6), havde stået der fra den

første dag vi ankom til den sidste dag vi stod og observeret. Dette kan fortælle at hvis man har

planer om at lade sin cykel stå i længere tid kan det give en mere sikkerhed hvis man ved at

det er mere krævende at skulle få fat i en cykel der står låst og står over 2 meter oppe.

Nogle udfordringer vi oplevede i sektion 3 (Bilag Nr. 6) som folk havde, var at når de hev

skinnen ud og ned fra anden etage satte skinnen sig nogle gange fast og krævede derfor at

personen skulle bruge ekstra kræfter på at få den ned. Det samme skete også når skinnen med

cykel på skulle skubbes op igen. En anden udfordring vi oplevede, var når folk ville hente

deres cykel og skulle hive den ned fra anden etage så hang cykel håndtagene fast i bremse

ledningerne på cyklerne som stod ved siden, hvilket endte med at man kom til at hive alle 3

cykler ned og skulle kæmpe med at få viklet cyklerne fri fra hinanden og få sat de to andre

cykler på plads igen.

Arbejdsspørgsmål 3: Hvilke designtiltag kan implementeres i designløsningen, med

udgangspunkt i de designkriterier vi ønsker at opfylde?

Da vi arbejder med tre forskellige kriterier, for hvad vores designløsning skal hjælpe på, fandt

vi det nødvendigt, at tilføje designtiltag, der tager hensyn til disse kriterier. Vores tre

designkriterier er følgende;

· At skabe et sikkert sted hvor cyklisten kan parkere deres cykel, uden at skulle

bekymre sig om cykeltyveri

· At skabe en cykelparkering, der kan bidrage til at bekæmpe døde cykler

· At skabe flere ledige cykelparkeringspladser for pendlere
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Første designtiltag vi ønsker at tilføje, er nemlig en låsemekanisme, der er implementeret i

selve cykelstativet. Denne låsemekanisme har til formål at øge cyklens sikkerhed. Med dette

designtiltag vil vores designløsning også skille sig ud fra de andre lignende cykelstativer på

samme område. Her er en af de helt store fordele, at cyklisten også kan spare tid ved at stå og

låse sin cykel. Her kan de blot køre deres cykel ind.

Ud fra Jonas Larsens observation af, at hele 92% af de cykler, der var parkeret ved

Hovedbanegården, var låst af med den type lås, han mener er den mest usikre, mener vi i høj

grad at et stativ som dette er nødvendigt. Det giver nemlig lige cyklisten den ekstra sikkerhed.

Herudover, som Jonas Larsen også nævner, er Københavns Hovedbanegård et sted med høj

risiko for cykeltyveri, hvilket også fører til, at vi synes sikkerheden er en topprioritet ved

vores design, netop på dette område. (s. 10)

Et andet designtiltag vi har ønsket at implementere er en komponent, der opfanger hvornår

cyklisterne parkerer deres cykel og på den måde “tjekker” ind i et system. Dette designtiltag

dækker faktisk to af vores designkriterier, idet at det både bekæmper døde cykler og som

følge af dette, øger det også mængden af ledige cykelparkeringspladser. Pointen med dette

designtiltag er nemlig, at skabe oversigt over de parkerede cykler og antallet af dage de har

været parkeret der. Her vil man følgende kunne afgøre, om en cykel er død, idet at den har

holdt stille længe. Herudover vil man gennem dette system også kunne have

kontaktoplysninger på cyklisterne, og derfor også have muligheden for at kunne kontakte dem

og afgøre om cyklen stadig er aktiv og om den skal fjernes.

Detaljerede beskrivelser af disse designtiltag gennemgås i vores kapitel designforslag.

Arbejdsspørgsmål 4: Hvad skal der til for at motivere cyklister til at gøre brug at

cykelstativet?

Vi mener at en af de vigtigste måder at få pendlere til at benytte sig af vores design er at gøre

deres pendlertur nemmere og hurtigere. Derfor mener vi at vi kan motivere pendlere til at

benytte sig af vores design, ved at sørge for at designet er lige til og ikke for kompliceret at

regne ud. Grunden til, at det er den måde vi ønsker at motivere dem på, er at en af de mest

væsentlige karakteristika ved en pendler er, at der oftest er lidt fart på, for at de kan nå til

deres daglige pligter. Herudover er det oftest en daglig rutine at skulle parkere deres cykel det
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samme sted og vi mener derfor, at de ønsker at det er hurtigt overstået så de kan komme

videre til næste dagsorden.

Her kan vi for eksempel gå ind og kigge på vores teori vedrørende adfærdsdesign, herunder

mere specifikt, at vi skal henvende os til pendlernes første system. Ud fra vores observation,

fik vi nemlig den ide, at pendlerne fravalgte cykelstativet i to plan, grundet en mere

udfordrende cykelparkering. Derfor er det vigtigt for os at gøre vores design så simpelt som

muligt. Det gør vi for eksempel ved at bruge et helt klassisk cykelstativ, som de fleste

cyklister kender i forvejen. Det kræver derfor ikke en avanceret tankegang at regne ud

hvordan cykelstativet skal bruges. Det er nemlig ifølge Jonas Larsen, det mest brugte

cykelstativ i hele København. (Larsen, 2017, s. 10)

En anden ting vi ønsker at simplificere for pendlerne, er processen i, at finde en ledig

cykelparkeringsplads. Det vi ønsker at gøre, er at signalerer, ved hjælp af lys, om en

cykelparkeringsplads er ledig. Dette vil kunne ses af cyklisten langt fra pladsen, og derfor er

det en enormt tidsbesparende faktor for pendlerne, idet de ikke behøver at gå rundt i alle

hjørner, for at finde en ledig plads til deres cykel. Dette mener vi er et behov, idet Jonas

Larsen nævner et overtal af cykler, kontra cykelstativer. Ved hjælp af vores system, vil

cyklister slippe for at lede i en evighed, og risikere ikke at nå deres tog. (Larsen, 2017, s. 11)

Til slut, mener vi at vi kan motiverer cyklister til at benytte sig af vores cykelstativ, grundet

en øget sikkerhed. I Jonas Larsens undersøgelse, fandt han frem til at flere cyklister ved

Københavns Hovedbanegård frygtede at stille deres cykel lige netop her, grundet en øget

usikkerhed vedrørende cykeltyveri. Dog pointerer han, at få af disse cyklister, selv gad øge

deres indsats for at sikre sig imod det. (Larsen, 2017, s. 10) Derfor mener vi, at vi kan

motiverer cyklisterne lige netop her, i det vi øger den ekstra indsats for dem. På den måde,

kan vi berolige deres frygt om at deres cykel bliver stjålet.

Observation

Vi vil nu præsentere de resultater, vi fik ud fra vores observationer. Her analyserer vi

resultaterne og kommer med vores bud på, hvorfor dataen ser ud som følgende.
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I henholdsvis november og december, besøgte vi den vestlige side af hovedindgangen ved

Københavns Hovedbanegård, tre forskellige gange. Alle af disse gange, var udgangspunktet,

som nævnt i metodeafsnittet, at vi skulle tælle hvor mange cyklister der ankom og parkerede

deres cykel indenfor et 15 minutters tidsinterval. Herudover var udgangspunktet også at

observere og tælle hvor mange af disse cyklister, der benyttede sig af det cykelstativ vi ønsker

at optimere, og hvor mange der valgte at søge parkering, ved de andre cykelstativer rundt om.

Vi anså denne data som værende relevant, da det giver både os og læseren en ide om

omfanget af antallet af pendlere ved det valgte område. Derudover så vi det også som en

oplagt mulighed til at undersøge om der var en tendens til at cyklisterne foretrak det

cykelstativ vi ønsker at optimere eller om de foretrak det andre slags.

Der er nemlig tale om et område med to forskellige typer cykelstativer. Det første cykelstativ,

som er det vi ønsker at optimere, er et cykelstativ bestående af to etager, hvor cyklisten kan

stille deres cykel. Vi har ud fra cykelstativets opbygning og stand, draget den opfattelse af, at

det ikke er den mest optimale cykelparkering.

Hvis vi ser tilbage på de punkter, som vi kort kom ind på i problemfeltet af Cycling Embassy

of Denmark, så mener vi altså ikke, at dette cykelstativ opfylder alle de faktorer, der menes

der er med til at skabe en god cykelparkering. Vi mener blandt andet ikke, at

cykelparkeringen er let tilgængelig, hvis cyklisten ønsker at parkere deres cykel, på den

øverste del af cykelstativet. Da cyklisten skal trække en skinne ned før de påsætter deres

cykel, for så at skulle trække skinnen op og ind på plads igen med cyklen på. Ikke nok med,

at det tager længere tid for cyklisten at parkere, virker det også som en mere fysisk hård måde

at parkere på. Det er vores opfattelse, da cyklisten først skal kunne bære sin cykels vægt

oveni skinnens vægt, op i hvad vi anskuer til at være lidt over en meters højde.

Et andet punkt, vi anser som værende modstridende med det nuværende cykelstativ er punktet

omhandlende at en cykelparkering skal være passet og plejet. Grunden til vi mener dette, er at

cykelstativet ikke så ud til at være i den bedste stand. Metallet på cykelstativet så ud til at

være rustent og hver gang vi så en cyklist benytte sig af en af skinnerne, peb skinnerne højt.

Dette kunne være et tegn på misvedligeholdt metal.
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Et andet punkt vi også bed mærke i, ikke gik op med Cycling Embassy of Denmarks krav til

cykelstativer, var at cykelparkeringer ikke er synlige. Vi fortolker dog punktet, som at det er

de enkelte parkeringspladser, der ikke er synlige. Dog er cykelstativet meget iøjenfaldende

grundet størrelsen og højden, men grundet de mange cykler stablet ovenpå hinanden, giver

det et uoverskueligt overblik over ledige pladser.

Det andet cykelstativ er et typisk og klassisk cykelstativ i gadeplan. Dette cykelstativ har vi

antaget, er det som flest cyklister ville mene var mest overskueligt. Det er et mere

tidsbesparende cykelstativ, idet cyklisten blot kører cyklen ind mellem de to jernstænger. Det

er ikke en fysisk krævende cykelparkering for cyklisten. Herudover er det nemmere for

cyklisten at kunne anskue hvor der vil være en ledig cykelparkeringsplads, da cykelstativet

blot er i ét plan.

Altså var vores forudsigelser, at flest cyklister ville vælge de klassiske cykelstativer og

fravælge dem i to plan, ud fra de ovenstående begrundelser.

Når vi så går ind og ser på de resultater vi har fået ud fra vores indsamlede data, kan det

konkluderes at vores forudsigelser af valg af cykelstativ var korrekte. Som grafen viser, så var
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der en klar tendens til, at pendlerne valgte de klassiske og typiske cykelstativer. Dog var der

stadig et stort antal cyklister, der også valgte de cykelstativer som er i to plan. Det viser, at der

altså var nogle cyklister, der anså denne type cykelstativ som værende den mest optimale for

dem.

Hvis vi vender tilbage til det argument vi har præsenteret der vedrører pendlernes fysiske

forms betydning i, om de kan benytte cykelstativet i to plan, observerede vi et andet relevant

punkt. Ud af alle de pendlere der benyttede sig af cykelstativet i to plan, var der én kvinde,

ellers var resten af pendlerne der benyttede sig af det mænd. Vi bed også mærke i, at der var

en tendens til at det var mænd, der så ud til at være i relativt god form. Vi mener, at denne

observation understøtter vores hypotese vedrørende cykelstativets sværhed i benyttelsen af

det.

En anden af vores observationer, vi bed mærke i, var at en cyklist skulle hente deres

parkerede cykel på den øverste del af cykelstativet. Da cyklisten tog fat i skinnen for at hive

den ned, faldt en anden skinne ned, med en anden cykel på. Heldigvis var cyklisten uskadt,

men det kunne have resulteret i, at en cyklist kunne have fået en cykel i hovedet. Ikke nok

med, at vi mener, at dette er et bevis på, at cykelstativet ikke er i god stand, mener vi også at

det modstrider det punkt hos Cycling Embassy of Denmark, der hedder en tryg og sikker

cykelparkering.

Hvis vi så går ind og kigger på antal cyklister vi talte i de givne tidsintervaller, ses det, at der

var et klart overtal af cyklister i tidsintervallet 07.30 til 07.45. Dog havde vi forventet, at vi

ville tælle flere cyklister i de forskellige tidsintervaller. Her har vi en teori om at vejret har

været en stor faktorer i, om pendlerne har valgt at tage deres cykel. Vi foretog os nemlig vores

observationer i morgentimerne i slut november og start december, så vejret var markant

koldere, end hvis vi havde observeret i sommermånederne. Derfor har vi, også ud fra Jonas

Larsens teori, draget os den ide, at hvis vi havde observeret i sommer, havde tallene for

cyklisterne været markant højere. (Larsen, 2019, s. 9)

En anden observation vi kunne have gjort os, ville være når vores designløsning var fuldendt

og lavet til et fysisk produkt. Her ville man, ud fra Ole B. Jensens teori om at overvære
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sociale individer interagere med vores designimplementering i området. Her ville vi altså

kunne tage udgangspunkt i at benytte os af iscenesættelse fra neden. Denne metode ville være

interessant at bruge som en form for design evaluering ved hjælp af denne observation.

Semi-struktureret interview

I dette afsnit vil vi præsentere det interview, vi foretog os med Københavns Kommune. I dette

afsnit arbejder vi med det kvantitative data, vi fik fra Københavns Kommunes besvarelser.

Da vi skulle beslutte os for at inkorporere en komponent der kunne hjælpe med at bekæmpe

døde cykler i vores design, fandt vi det nødvendigt at skulle finde noget kvantitativ data på

omfanget, af de døde cykler der bliver anmeldt ved Københavns Hovedbanegård. Vi var også

meget interesseret i, at høre hvordan disse døde cykler bliver opdaget. Vi foretog os derfor et

interview over mail med Københavns Kommune, som er ansvarlige for at fjerne døde cykler

på offentlige byrum rundt omkring i København. Vi kom i kontakt med teknik- og

miljøforvaltningen, herunder med speciale i parker, kirkegårde og renhold, som var den

afdeling hos Københavns Kommune, der kunne hjælpe os med vores spørgsmål.

Vi startede med at spørge hvordan de først opdager en mulig død cykel. Her fik vi afvide at de

går rundt i cykelparkeringsanlægget med fokus på følgende faktorer hos cyklen. Først og

fremmest kigger de efter beskidte cykler. De ligger blandt andet mærke til om der er

spindelvæv på cyklen, specielt om det findes på cykelhjulene. De kigger også på, om der er

meget ukrudt omkring cyklen og om der ligger skrald eller reklamer i cyklens kurv. Herefter

kigger de på standen på cyklen. Et tegn på at cyklen ikke er i brug, kan nemlig være at cyklen

ikke er blevet vedligeholdt og derfor for eksempel kan være rusten eller have skade på

cyklens hjul. De kigger på om der er hul i hjulets dæk og om der generelt er nogle manglende

eller ødelagte dele rundt omkring på cyklen.

Så spurgte vi, hvad næste fase så er, når en cykel bærer en eller flere af disse faktorer. Her

svarede de, at de så går ud og opmærker cyklen, ved at sætte et farvet stykke tape rundt om

cyklens styr eller håndbremse. Såfremt at tapen stadig sidder på cyklen 30 dage efter, bliver

cyklen afhentet til skrot, genbrug eller hittegods.
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Så kom vi til de nøgletal, som vi specielt havde et ønske om at få oplyst. Vi ville gerne vide,

hvor mange cykler der bliver opmærket omkring Københavns Hovedbanegård samt hvor

mange der så efterfølgende ender med at blive erklæret en død cykel. Spørgsmålet er

gældende på alle områder rundt om Københavns Hovedbanegård, ikke blot vores valgte

område, da vi ikke kunne få konkrete tal for lige netop det område, vi har valgt at arbejde

med.

Her fik vi oplyst at i perioden fra d. 1 marts 2013 til dags dato er der blevet opmærket 18.385

cykler omkring Københavns Hovedbanegård. Ud af disse opmærkede cykler, er der i alt

blevet hentet 2.229 cykler som resultat af, at tapen stadig har siddet på cyklen efter perioden

på 30 dage. I 2021 er der indtil videre blevet opmærket 2.342 cykler, hvoraf 306 af disse

cykler, er blevet hentet af Københavns Kommune.

Vi besluttede os så for at gå ind og regne på, om vi kunne anskue om der gennemsnitligt var

hentet færre eller flere cykler i 2021 end de andre år siden 2013. Disse tal tænkte vi kunne

drage os en ide om der var en positiv ændring på antallet af døde cykler, som i sidste ende kan

fortælle os noget om behovet for at vi inddrager en komponent der bekæmper døde cykler. Vi

udregnede at de afhentede cykler fra 2021 udgør 13,73 procent af alle de afhentede cykler de

sidste 8 år. Da vi ikke har fået oplyst de præcise tal for afhentede cykler fra de andre år siden

2013, gik vi ind og dividerede det hele tal for afhentede cykler, med de 8 år, der er gået siden

2013. Her udregnede vi at der var et gennemsnit på 278 afhentede cykler pr. år. Disse 278

afhentede cykler er altså et mindre antal end de fra 2021, dog ikke med en markant ændring.

Her konkluderede vi så, at der ikke har været nogle succesfulde tiltag i at bekæmpe de døde

cykler omkring Københavns Hovedbanegård i perioden på de 8 år, idet der ikke synes at være

den største ændring i antallet af døde cykler.

Designforslag

Til vores designforslag har vi været igennem flere forskellige iterationer og tanker til,

hvordan vi bedst muligt kunne løse vores problem. Disse iterationer har, hver især haft deres

egne unikke egenskaber fra hinanden, og vi har til sidst endt ud med en løsning, som vi mener

tager de vigtige elementer fra dem, og samler dem i en. Et fælles kriterie vi forsøgte at

inkorporere i vores designs, var at det skulle være simpelt for brugeren, med henblik på
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adfærdsdesign. I det at der kun er tale om at parkere sin cykel, som allerede er en rutine for de

daglige pendlere, er det meget vigtigt, at der ikke er nogle unødvendige trin i processen.

Et andet fælles kriterie, er at løsningen gerne skulle afhjælpe mængden af døde cykler. Dette

har i de fleste af vores tanker blevet løst gennem et backend system for dem der står for at

fjerne de døde cykler, i det at processen, som tidligere nævnt, for at en cykel bliver markeret

til at være en død cykel af kommunen, er at det opfylder en serie af kendetegn. Nogle af disse

er er blandt andet, om der er spindelvæv ved cyklen, om kæden er rusten, ødelagt eller

manglende dele på cyklen. Vores hypotese ved dette er, at deres kendetegn er for specifikke

og tit ikke får markeret døde cykler, som ellers har været ude af brug i længere tid, da vejret

nemt kan vaske mange af kendetegnene væk. Et backend system ville derfor kunne hjælpe,

med at vise, hvilke cykler der har været parkeret hvor, hvor længe og af hvem.

Endelig designforslag

Dertil kommer vi til vores designforslag. Med henblik på ikke at ændre for meget på noget,

der allerede fungerer, har vi tænkt os at arbejde rundt om et eksisterende cykelstativ og

forbedre det. Tanken er, at området skal inddeles i forskellige zoner, hvor i at en af de mindre

zoner som er tættest på indgangen, skal være en såkaldt ”pendlerzone”. Det er i denne zone,

at vores løsning skal starte med at blive opbygget i, for ikke at have en for stor ændring på for

kort tid, vil det i stedet være en ændring over flere faser.
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Den røde og blå zone vil forblive som de er nu – med den røde zone dedikeret til de dobbelt

etageparkeringsanlæg, som fungerer fint til langtidsparkeringer. Den blå zone vil også

forblive med at bruge standard cykelstativer, som allerede er ved lokationen. Den grønne zone

vil dog være vores penderzone, hvor vi har vores nye cykelstativer. Hvis det er en succes, kan

man derfor også udvide zonen længere ind mod den blå zone.

Det nye cykelstativ vil have et indbygget system tilknyttet til en eksisterende konto, som

f.eks. rejsekort eller DSB, med en scanner, så brugeren logger ind når de låser sin cykel.

Hertil kan vi se, hvilke pladser der er frie, og hvilke der bliver brugt - og hvor længe de er

blevet brugt. Når vi så kan se at en cykel har været låst i pladsen i over en uge f.eks., så kan vi

markere den til at blive afhentet og fjernet fra pladsen. Hvor længe en cykel må holde der er

en variabel, som kan ændres afhængigt af, hvad der passer mht. lovgivningen og

statistikkerne, som vi kommer til at få efter det er sat op.

Diskussion

Valg af område

Københavns Hovedbanegård har stort set fra start af projektet, været en af de lokationer vi har

diskuteret. Da det er et stort knudepunkt for pendlere, idet stort set alle former for offentlig

transport mødes her. Dog blev det endelige valg truffet, efter vi var ude og observerer tre

forskellige lokationer, vi syntes ville være interessante at undersøge. Her fandt vi klart
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Københavns Hovedbanegård, som værende det sted, hvor vi fik indtrykket af, der var flest

cyklister. Ergo var det her, vi synes et nyt design tiltag angående cykelparkering, var mest

interessant.

Udover at have valgt Københavns Hovedbanegård, endte vi jo så med at vælge et konkret

sted omkring stationen. Vi mener nemlig, at det ville være en alt for omfattende opgave, at

skulle lave en designløsning, der kunne gøre sig gældende i hele området. Her kunne man

naturligvis have valgt at arbejde med hele området, men vi mener, at det ville have været en

mere tidskrævende opgave. Dog kunne en af fordelene ved at have arbejdet med hele området

være at de tal vi fik oplyst af Københavns Kommune. Disse tal gjaldt nemlig for hele

området, ikke blot vores konkrete sted, og gør derfor de statistikker upræcise for lige netop

vores område.

Vores område syntes vi var mest interessant, idet vi fandt det som værende det sted cyklerne

lå og flød mest og virkede til at være det mest uorganiserede sted. Vi kunne dog også have

valgt at arbejde med nogle af de andre sider, men vi mener at det havde været et mindre

interessant projekt. Det gør vi, da der er mest plads at arbejde med, ved den vestlige side af

hovedindgangen til Københavns Hovedbanegård.

Hvis vi skulle have arbejdet med et andet sted end Københavns hovedbanegård, havde det

måske været interessant, at vælge et sted, hvor pendlere ikke udgør størstedelen af cyklister.

Det kunne have været interessant, idet vi kunne have undersøgt andre designmuligheder, som

måske kunne have været mere tidskrævende for cyklisterne at benytte sig af, men hvor

pladsen var endnu mere optimeret. Men da vi arbejdede med pendlere, mente vi ikke at det

var ideelt, at lave en designløsning, der tog unødvendig lang tid for pendlerne at benytte sig

af.

Altså er vi yderst tilfredse med den placering vi har valgt, men vi ser stadig potentiale i, at

have valgt andre lokationer med andre typer cyklister.
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Designløsning

Designmæssigt har vi som tidligere nævnt haft mange potentielle idéer til en løsning i luften,

hvor i mange er taget fra allerede eksisterende løsninger eller forslag til, hvordan man kunne

løse problemet, da vi hellere ville bygge videre på andre løsninger i stedet for at genopfinde

hjulet.

En af disse løsninger er blandt andet en, som Københavns Kommune selv har i overvejelse,

ud fra deres prioriteringsplan for cykelparkering. Her går de nemlig i dybden med, hvorfor de

mener at et fuldautomatisk cykelparkeringsanlæg, er vejen frem for de store stationer, for at

tilfredsstille mængden af cykler der kommer til at være i spil, i den næste håndfuld år.

(Københavns Kommune, 2018, s. 18-19)

Vi kiggede selv på at bruge en version af denne løsning, men vi endte med at fravælge den, da

prisen pr parkeringsplads er markant højere end ved nogle af de mere traditionelle

cykelstativer, og for at kunne argumentere for den løsning, ville det kræve at vi havde adgang

til en dybere mængde data og teknisk viden. Ydermere, så er det en løsning, som stadig ikke

er blevet officiel endnu, hvilket kan være fordi at der mangler accept til den investering. Det

er derfor det hul at vi har sigtet efter - at finde en løsning som ville kunne blive brugt

midlertidigt ved de store stationer, i dette tilfælde Hovedbanegården, og når det så potentielt

bliver tid til at opgradere til et automatisk parkeringsanlæg, så kan vores løsning blive brugt

ved nogle af de steder, hvor der ikke er nok aktivitet til at parkeringsanlægget ville være

optimalt der.

Til selve vores løsning er der jo så selvfølgelig frygten ved, om cyklister overhovedet vil

bruge den, da det pludselig er et par ekstra trin de skal tage, bare for at parkere sin cykel om

morgenen.

Perspektivering

Når man ser på situationen angående cykelparkering ved hovedbanegården, er der simpelthen

ikke areal nok til at dække behovet. Hvor vores løsning er en måde at kunne bekæmpe

problemet er der andre løsninger der er blevet gjort brug af i verden. Hvis vi kigger på et land

som Holland der er kendt for at være en cykelnation, har de over de sidste 10 år investeret i
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deres cykelparkering. Der er specifikt to steder hvor Holland har udvidet deres

cykelparkering, Den Haag Centraal og Utrecht station.

Den Haag Centraal og Utrecht station

Ved Den Haag Centraal station har man valgt at udvide stationen og grave ned i jorden for at

danne et helt parkeringshus. Man har langs jorden lagt vejledende streger i grønne og gule

farver for at indikere hvor cyklister må cykle og for fodgængere må gå. Ved hjælp af god

belysning langs hele parkeringshuset og ingen blindgyder i det man kan gå hele vejen rundt

uden at støde ind i en blindgyde, har man kunne danne social sikkerhed. Selve cykelstativerne

er 2 etagers stativer som vi kender til hos hovedbanegården, og har alle en QR kode man kan

scanne så man let kan finde sin cykel når man skal hente den. Alt dette har bidraget til 7000

nye cykelparkeringspladser (Dutch Cycling Embassy, 2020)

Ved Utrecht Station har man gjort det sammen som ved Haag Central bare i et større omfang.

Der er også blevet gravet ned i jorden, og der er også blevet gjort brug af de 2 etagers

cykelstativer her har man til gengæld kunne få 12500 nye cykelparkeringer. (Bicycle Dutch,

2019).

Når man kigger på hvad Holland har kunnet opnå med de to eksempler. Kan de danne nogle

overvejelser om hvorvidt det er nok og prøve at optimere den nuværende cykelparkering ved

hovedbanegården. Eller om vi er nået til et sted hvor man er nødt til at bygge et helt nyt

byrum om det skulle være ved siden af hovedbanegården eller om man skulle se på

mulighederne for at grave ned og bygge et samle cykelparkeringshus som der er blevet gjort i

Holland.

Konklusion

Vi vil nu lave en opsummering af vores besvarelse til vores problemformulering, der lød

”Hvordan kan der udvikles et design der forebygger kapacitetsproblemer samt optimere cykel

sikkerheden ved Københavns Hovedbanegård”.

Vi har i denne rapport arbejdet med en række forskellige metoder og teorier, der har hjulpet os

med, at finde den helt rigtig designløsning. Vi har gennem vores metoder indsamlet en masse
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data, der understøtter vores problemstilling. Dette blev gjort i form af observation, interviews

og designmetoder. Gennem disse metoder, fandt vi frem til, hvad vores designløsning skulle

være. Ud fra vores observation, kunne vi drage den konklusion, at der var tale om et klassisk

cykelstativ, idet at det var det stativ, cyklisterne rent faktisk brugte. Herudover dragede vi den

konklusion, at vi ønskede et nemt og hurtigt cykelstativ, da vi så en tendens til, at cyklisterne

havde travlt.

Ud fra vores interviews med Københavns Kommune, så vi straks et behov for at have fokus

på at bekæmpe døde cykler. Det var blot en teori, vi havde diskuteret, om at der var et

voksende problem omkring døde cykler. Da denne teori så blev bekræftet af de tal

Københavns Kommune tilsendte os, var det afgørende, at vi skulle arbejde med dette fokus.

Givet at der allerede i forvejen blev gjort brug af al den plads der kunne bruges, måtte vi

kigge på hvordan den vi kunne optimere de nuværende cykelstativer.

De teorier vi har arbejdet med, har også været afgørende for, hvilke komponenter vi arbejdede

med, på vores designløsning. Adfærdsdesignet hjalp i høj grad med, hvordan vi ud fra et

psykisk aspekt, gjorde det nemmest for cyklisten at benytte sig af designet. Jonas Larsen hjalp

i høj grad med hans teorier om, at Københavns Hovedbanegård havde begrænset og usikkert

udvalg af cykelparkering. Til slut, har Ole Jensens mobilitets design hjulpet med at give en

samlet forståelse for det sted vi har arbejdet med, kombineret med cyklisterne og det endelige

designs implementering.

Altså har alt dette, hjulpet os frem til vores endelige besvarelse af problemformuleringen. Vi

har i denne rapport, udviklet et design, der forebygger kapacitetsproblemer, ved hjælp af en

tildelt zone, kun til pendlere. Dette vil altså tilbyde pendlere en unik mulighed for at kunne

have en tildelt cykelparkering, trods et trængt cykelmiljø.

Samtidig vil vores design optimere cykel sikkerheden, ved hjælp af en låsemekanisme der

sidder på vores cykelstativ. Med Kommunens adgang til cykelstativet kan de lettere

konkludere hvor længe en cykel har stået parkeret. På denne måde kan de få fjernet de cykler

de vurderer er blevet efterladt.
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Indtil der en dag bliver gjort brug af mere areal, ved for eksempel at grave ned i jorden for at

lave et cykelparkeringshus som set i Holland. Så ser vi at den bedste løsning ville være at

optimere tidsrummet for hvornår man fjerner “døde cykler”.
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