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BAKGRUND OCH SYFTE1
Simrishamns kommun har som mål att cyklandet 
inom kommunen ska öka framöver. Målet gäller 
alla typer av cykelresor (pendling, fritid, turism 
med flera). Ett ökat cyklande leder till mindre kli
matbelastning och en ökad folkhälsa. Finns det 
attraktiva cykelmöjligheter inom kommunen kan 
detta också locka fler turister att besöka trakten. 

Som ett led i detta arbete har idén om införande 
av ett lånecykelsystem inom kommunen väckts. 
Att utreda möjligheten att inrätta cykelpooler i an
slutning till kollektivtrafik utgör en av miljömåls
åtgärderna i kommunens lokala miljömål inom 
infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Ett låne

cykelsystem skulle kunna nyttjas av pendlare som 
kommer med buss eller tåg till Simrishamn eller 
till annan större ort inom kommunen, där cykeln 
då skulle fungera som en förlängning av kollektiv
trafiken till arbete eller skola. En annan tanke är 
att lånecykelsystemet skulle kunna erbjuda turister 
och andra besökare en möjlighet att på ett smidigt 
sätt kunna nå platser dit kollektivtrafiken inte når 
eller är gles. Kanske skulle dessa två syften kunna 
kombineras i samma system.

Syftet med denna utredning är att undersöka 
möjligheterna och potentialen för att införa ett låne
cykelsystem i Simrishamns kommun. 
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5LÅNECYKELSYSTEM I SIMRISHAMNS KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS2
2.1 INLEDNING
Ett lånecykelsystems främsta syfte är att ge de som 
inte äger eller kan ta med sig en cykel, en möjlighet 
att cykla där systemet finns. Ett lånecykelsystem 
ökar möjligheten att få fler att cykla. Att fler cyklar 
gör att cykeln syns mer och att cyklingen blir vanli
gare. Sammantaget bidrar allt detta till att skapa en 
positiv spiral för cyklandet. 

Den traditionella formen av lånecykelsystem är 
så kallade fasta system. De senaste åren har även så 
kallade flytande system introducerats i städer runt 
om i världen. Både fasta och flytande system åter
finns framför allt i tätare stadsmiljöer.

Förutom fasta och flytande system finns en upp
sjö med olika typer av lösningar. I den här rappor
ten samlas de under rubriken Alternativa system. 
Vidare ges också exempel på system med elcyklar 
och exempel på städer som lånar ut lastcyklar.

I det här kapitlet beskrivs först de olika system
typerna, vad de kostar, hur de finansieras och ger 
några exempel på lösningar från olika städer. Där
efter redovisas kopplingen till kollektivtrafiken i 
Skåne och vad forskningen säger om effekterna av 
lånecykelsystem.

2.2 FASTA SYSTEM
Fasta lånecykelsystem är den typ som funnits 
längst och som är vanligast förekommande. Ett fast 
system består av ett antal stationer där det alltid bör 
finnas både lediga cyklar och lediga cykelställ. En 
användare checkar ut en cykel vid en station och 
kan inom en given tidsram cykla, för att sedan läm
na tillbaka cykeln vid valfri station. 

Enligt handboken Optimering av lånecykelsys-
tem i europeiska städer från 2011 är en hög täthet, 
tillgänglighet och operativ räckvidd avgörande för 
ett fungerande system. Uppskattningsvis behövs 
stationer inom ett avstånd på cirka 300500 meter 

ifrån varandra för att få både en god täthet, tillgäng
lighet och räckvidd.1 

Den främsta målgruppen för fasta system är 
pendlare och korta resor. I Europa är två operatörer, 
Clear Channel och JC Decaux, helt dominerande.

Att etablera ett system kräver ofta en större insats 
av kommunen för att hitta och förbereda ytor för 
stationerna. För att få ett fungerande system krävs 
både ett kritiskt antal stationer och en lagom täthet 
mellan stationerna. Med nya tekniska lösningar kan 
stationerna sättas upp utan elanslutning och blir där
med billigare och enklare att installera och att flytta.

Betalningsmodellen är ofta ett abonnemang (ex
empelvis dag, vecka, månad, år) där första halvtim
men till timmen är gratis per utlåning för att däref
ter kosta mer och mer för varje tidsenhet. Modellen 
är utformad för att stödja kortare resor.

En stor nackdel med de fasta systemen är att 
de kräver en ständig omfördelning av cyklar mel
lan stationer för att garantera tillgång på cyklar 
och cykelställ. Exempelvis är behovet av att flytta 
cyklar stort i kuperade områden och där det finns 
stor skillnad i antalet användare över dygnet. Om
fördelningen sker oftast med lättare lastbilar, vars 
utsläpp av föroreningar måste inkluderas vid upp
skattningen av systemens möjliga miljöeffekter.

Fasta system återfinns i flera större svenska stä
der. Däremot finns inget system i någon stad med 
ett så pass litet invånarantal som Simrishamns.

Finansiering
Enligt OBIS är uppförandekostnad för stora fasta 
system 2 500 – 3 000 euro (i 2011 års penningvärde) 
per cykel. Den största kostnadsposten är installatio
nen av stationer, cirka 70 procent. Driftskostnad för 
större system är 1 500 – 2 500 euro per cykel och år. 
Med ett mer modernt system med enklare stationer 
borde uppförandekostnaden sjunka väsentligt.
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LÅNECYKELSYSTEM I SIMRISHAMNS KOMMUN6

De flesta fasta system är upphandlade genom så 
kallad tjänstekoncession. Tjänstekoncession bety
der kortfattat att ersättningen till den upphandlade 
parten helt eller delvis består av rätten att ta in in
täkter för sin tjänst. 

Huvudverksamheten för de två dominerande 
operatörerna är ursprungligen utomhusreklam. 
Kopplingen till lånecyklar är att de ofta har finan
sierats genom reklamintäkter, på cyklarna, på sta
tionerna eller genom en paketlösning som inklude
rat rätten till reklamytor i staden.

Oftast finansieras systemen genom en kom
bination av reklamintäkter och användaravgifter 
(exempel: Stockholm 90 procent reklamintäk
ter/10 procent användaravgifter, Göteborg 70 pro
cent/30 procent).2

Reklamfinansiering kan verka attraktivt. Dock 
sker ofta att reklamintäkterna dirigeras om till att 
bekosta operatörens kostnader för lånecykelsyste
met. I de fall fler reklamytor sätts upp för att ge 
operatören fler reklamytor innebär det i sin tur att 
värdet på existerande ytor sjunker.

Genomgången av städer med reklamfinansierade 
system visar också att det finns ett samband mellan 
möjligheten med hög reklamfinansiering och sta
dens storlek. Ju större stad desto högre reklamin
täkter och lägre finansiering från användaravgifter.

2.3 FLYTANDE SYSTEM
De senaste åren har så kallade flytande system bli
vit fler och fler. Ett flytande system saknar fasta sta
tioner och användaren kan parkera och avsluta sin 
låneperiod var som helst, oftast inom ett avgränsat 
område i en stad. Systemen fick sitt genombrott i 
Kina under 2016.3

De första flytande systemen som introducerades 
för drygt 10 år sedan krävde att användaren ringde 
upp ett specifikt nummer för att låsa upp en cykel. 
Idag baseras systemen på kommunikation via an
vändarens smarta telefon. Upplåsning och låsning 
av en cykel sker via en app, avläsning av en QR
kod på cykeln, eller ett bluetoothlås i kombination 
med att systemet lokaliserar cykelns position via 
GPS:en i användarens telefon.

Flytande system har i grunden samma målgrup
per som fasta system. De flesta operatörer har 

betalningsmodeller som gynnar kortare resor. En 
skillnad gentemot de fasta systemen är att betal
ning ofta sker per minut. För att undvika att cyklar
na sprids ut alltför mycket har de flytande systemen 
en operativ zon inom vilken cykeln får användas 
och parkeras. Även för ett flytande system krävs en 
hög täthet, tillgänglighet och operativ räckvidd för 
att det ska fungera. 

Den stora nackdelen med systemen visade sig 
först i de större kinesiska städerna under 2017. Ett 
par större operatörer, uppbackade av riskkapital, 
tävlade om att etablera sig på marknaden genom 
att under ett par månader sätta ut miljontals cyklar 
på gatorna. Konsekvensen blev att cyklarna, ofta 
av låg kvalitet, blockerade trottoarer och snabbt låg 
trasiga på olämpliga platser.4

Samma negativa konsekvenser sågs även i Lon
don under hösten 2017 vilket föranledde staden att 
ta fram riktlinjer och krav för operatörer som vill 
driva ett flytande system på gatorna. Reglerna gick 
i korthet ut på att operatörerna var tvungna att lova 
att serva och underhålla cyklarna, och att hantera 
felplacerade cyklar.5

För att minska de negativa konsekvenserna har 
de seriösa operatörerna skapat incitamentsmodeller 
där användare som rapporterar felplacerade eller 
trasiga cyklar belönas, och användare som misskö
ter sig riskerar att bli avstängda.

I Sverige finns det (februari 2018) två olika ak
törer, Digibike och oBike.

Först ut var Digibike i september 2017 som lan
serade sitt koncept i Västerås och Lund med cirka 
230 cyklar i respektive stad. I kontakt med städerna 
framkommer att de farhågor man hade om felpla
cerade och trasiga cyklar före lanseringen, har visat 
sig inte vara något problem. Hittills har inga eller 
väldigt få klagomål av någon sådan art, kommit in 
till kommunerna. Kommunerna är också samstäm
miga gällande att operatören har en bra och snabb 
respons på att flytta och ta hand om cyklar. 

oBike i sin tur lanserade sitt första system i Sve
rige i Stockholm i november. Vissa problem har 
funnits med cyklar som har stått parkerade längre 
än tillåtet vid vissa tunnelbanestationer. (Under 
skrivandet av den här rapporten har någon officiell 
respons från Stockholms stad inte kunnat fås.)

ELIS3245
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Exempel på fasta system (1), flytande system (2) och alternativa system (3).

1

2 3

För att hantera problemet med lånecyklar som 
står och tar upp plats i cykelparkeringar bör en 
kommun före införandet förbereda sig genom att 
skylta upp parkeringsregler vid viktiga målpunkter, 
exempelvis vid järnvägsstationer och andra kollek
tivtrafiknoder. Finns inte skyltningen kan kommu
nen få svårt att flytta cyklarna.

Finansiering
Varken Digibike eller oBike har ett officiellt sam
arbete eller något avtal med någon av städerna. Af
färsmodellen har hittills varit att systemen helt ska 
finansieras av användaravgifter. I Kina, där syste

men har funnits längst, har flera större aktörer gått i 
konkurs som en konsekvens av alltför många aktö
rer och cyklar i förhållande till efterfrågan.6

Hur användningen och lönsamheten ser ut för de 
båda aktörerna i Sverige är okänt. I kontakt med 
Digibike menar de att den affärsmodell de har är 
hållbar och kommer att tas vidare till flera städer. 
Digibike är ett svenskt företag medan oBike har sitt 
säte i Singapore och förmodligen besitter ett myck
et större kapital. Därmed bör de ha råd att driva 
en underfinansierad verksamhet där de kan slå ut 
mindre starka konkurrenter i linje med vad som har 
hänt i andra städer runt om i världen.

ELIS3245
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LÅNECYKELSYSTEM I SIMRISHAMNS KOMMUN8

2.4 ALTERNATIVA SYSTEM
Genom åren har flera städer provat olika varianter 
på temat cykelutlåning. Varianterna har haft olika 
karaktär och storlek. Här beskrivs ett par exempel 
som kan vara relevanta för Simrishamns kommun.

Enklare system
I sin enklaste form finns Solacykeln i Karlstad där 
det är gratis att låna en cykel från juniseptember. 
Cykeln hämtas vid en bemannad station vid Stads
biblioteket och lämnas tillbaka vid dagens slut.7

I Östersund driver den ideella aktören Green
street ett system med fem stationer och ett 40tal 
upprustade skrotcyklar som är tillgängliga från se
nare delen av april till och med september ut. Ut
låningen sker med bidrag från Länsstyrelsen och 
cyklarna administreras med manuella kodlås och 
via ett användarkonto på systemets hemsida. Kost
naden är 20 kr per dag alternativt säsongskort för 
200 kr vilket ger tillgång till en cykel max 12 tim
mar per lånetillfälle.8

 
Mer avancerade system
Med teknikutvecklingen har förutom flytande sys
tem även andra former av appbaserade lånecykel
system lanserats.

Region Gävleborg drev under 2016 ett min
dre regionalt lånecykelsystem i ett försöksprojekt 
med betalnings och låsningssystem från företaget 
Donkey Republic (bluetooth-lås och app). Försöks
projektets syfte var att testa möjligheterna med ett 
regionalt system och att ta fram en affärsmodell 
för ett framtida större system. Under projekttiden 
kunde ett 50tal projektdeltagare låna 23 cyklar vid 
tågstationerna i Gävle, Hudiksvall och Söderhamn. 
Cyklarna kunde lånas genom Donkey Republics 
app och kunde under hyrtiden låsas och parkeras 
på valfri plats men skulle vid hyrtillfällets slut åter
lämnas vid stationerna. Användarna i projektet var 
uteslutande tågpendlare.9

Donkey Republics är ett danskt företag vars af
färsidé är att vara en plattform för cykeluthyrning. 
Idag kan man via företagets app hyra en cykel i 
drygt 50 städer i världen (främst i Europa). I åtta 
av städerna erbjuder man medlemskap med olika 

innehåll och pris. I huvudsak är principen att cyk
larna hämtas och lämnas på samma ställe (vilket ut
görs av att man checkar ut och in en cykel i samma 
zon i appen).10

I Donkey Republics upplägg ägs och servas cyk
larna framför allt av lokala operatörer (till exempel 
cykelverkstäder/-butiker) som får behålla runt hälf
ten av summan som kunden betalar. Operatören 
kan välja mellan att använda egna cyklar eller köpa 
in Donkey Republics cykel. Vem som helst som är 
intresserad kan bli en lokal operatör och placera ut 
cyklar med Donkey Republics lås och skyltar. Den 
främsta målgruppen är i dagsläget turister men i 
vissa städer finns abonnemangsupplägg för att även 
locka pendlare och den lokala befolkningen.11

Bluetoothlåsen kommer i sin tur från leverantö
ren AXA och används av flera andra lånecykelak
törer. Möjligheten finns alltså att själva bygga upp 
en egen plattform med ett eget appbaserat system.

2.5 ELCYKLAR
Lånecykelsystem med elcyklar är på gång i flera 
städer runt om i världen.

Köpenhamns kommun utvecklade tillsammans 
med DSB (Danske statsbaner), Frederiksbergs 
kommun och en nederländsk leverantör en elcykel 
för stadens nya fasta system som öppnade 2014. 
Sedan dess har leverantören bakom systemet gått 
i konkurs. Anledningarna till konkursen är att cyk
larna blev för dyra och att systemet inte lyckades 
attrahera pendlare i den utsträckning som man 
hoppats på. En del av kritiken mot systemet är att 
priserna är för höga, och att cyklarna är för tunga 
och otympliga. Användarna av systemet är istället i 
huvudsak turister.12

Ursprungligen var tanken att övriga städer i regi
onen och andra större städer i Danmark skulle följa 
efter och införa samma system.13 På grund av den 
låga användningen bland pendlare och leverantö
rens konkurs har så inte skett. Systemet lever dock 
vidare i Köpenhamn fast i mindre omfattning än 
planerat.

I San Fransisco och Washington finns en opera
tör som precis har lanserat ett flytande system med 
en egenutvecklad elcykel.14  Andra städer och ope
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9LÅNECYKELSYSTEM I SIMRISHAMNS KOMMUN

ratörer är också i startgroparna. Stockholm kom
mer under 2018-2019 att byta ut sitt nuvarande 
system med 1 500 cyklar mot ett nytt system med 
5 000 elcyklar.15

2.6 LASTCYKLAR
I flera städer i Sverige finns möjligheten att låna 
en lastcykel. I bland annat Malmö och Helsingborg 
finns så kallade Cykelbibliotek som ger en invå
nare möjlighet att testa en lastcykel med eller utan 
el (finns även möjlighet att låna en vanlig elcykel) 
under en längre period (en till två veckor).1617 Syf
tet med utlåningen är att påverka användarnas res
vanor, att hitta alternativ till att äga en bil och att de 
efter provperioden ska vilja köpa en egen lastcykel.

I Umeå driver kommunen under en försökspe
riod på tre år en lastcykelpool där medlemmar kan 
hyra en elassisterad lastcykel.18

2.7 KOPPLINGEN TILL 
KOLLEKTIVTRAFIKEN I 
SKÅNE

Både fasta och flytande system har oftast pendlare 
som sina främsta målgrupper. Fasta system har van
ligtvis flest ställ/cyklar vid kollektivtrafikstationer.

I Skåne utredde regionen 2012 tillsammans med 
Malmö, Lund och Helsingborg förutsättningarna 
för ett regionalt lånecykelsystem.19 Slutsatsen var 
att lånecykelsystem borde etableras i hela regionen 
med trafikhuvudmannen (Skånetrafiken) som sam
ordnare, och gärna tillsammans med huvudstads
regionen på Själland. Några av utmaningarna som 
tas upp i utredningen är frågorna kring samordning 
och finansiering.

Sedan utredningen har Skånetrafiken fått direk
tivet att fokusera på sin kärnverksamhet, det vill 
säga att man inte ska ansvara för lånecykelsystem. 
Istället är man öppna för att arbeta med marknads
föring av lokala system och att exempelvis se på 
möjligheterna med att integrera dem i sin rese
planerare.20

2.8 EFFEKTER
Effekterna av ett lånecykelsystem är skiftande be
roende på platsens förutsättningar, systemets stor
lek, priser och restider kontra andra färdmedel. 
Forskningen pekar på att nyttorna med systemen är 
dåligt efterforskade.21

Erfarenheter från både Sverige och internatio
nellt visar på att en lånecykelresa i ett fast system 
till mellan 520 procent ersätter en bilresa. I större 
utsträckning ersätter en lånecykel istället en resa (i 
fallande ordning) med kollektivtrafik (framför allt 
korta resor), till fots, eller med sin egen cykel.22

För fasta system tillkommer omfördelning och 
balansering av cyklar mellan stationerna vilket 
oftast sker med mindre lastbilar. En studie av net
toeffekten mätt i antalet fordonskilometer visar att 
ett system som innebär att lånecyklarna i liten ut
sträckning ersätter en bilresa och kan innebära ett 
ökat antal fordonskilometer.23

Här bör det påpekas att ett fast system som inne
bär en negativ nettoeffekt i fordonskilometer ändå 
kan vara positiv för trafiksituationen i en stad med 
tanke på att det kan ta bort fordon från trånga snitt 
i rusningstrafiken och minskar trycket på parke
ringsplatser i centrala miljöer. Ett lånecykelsystem 
borde även ge positiva folkhälsoeffekter.

För flytande system finns uppföljningar av den 
stora utplaceringen av cyklar i de största kinesiska 
städerna under 2017. En uppföljning visar att sys
temens intåg innebar minskade färdmedelsandelar 
för bilen och färre bilresor (resor under 5 kilo
meter). En annan uppföljning visar att lånecyklarna 
(likt de fasta lånecyklarna ovan) även har ersatt re
sor med kollektivtrafik och till fots.24
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LÅNECYKELSYSTEM I SIMRISHAMNS KOMMUN10

FÖRUTSÄTTNINGAR I 
KOMMUNEN3

I det här kapitlet beskrivs förutsättningar gällande 
befolkning, pendling, resvanor, turism och kopp
lingen mellan kollektivtrafiken och besöksmål i 
Simrishamns kommun. För att ta reda på poten
tialen för ett lånecykelsystem för Simrishamn, be
höver en rad faktorer kartläggas. Antalet invånare 
inom kommunen och i de olika tätorterna har be
tydelse för hur stor användningen av lånecyklarna 
kan tänkas bli. Likaså krävs kunskap om målpunk
ter som arbetsplatser, skolor och turistmål för att 
avgöra var eventuella stationer ska placeras och 
för hur långa cykelresor som kan bli aktuella. Om 
systemet ska utgöra en förlängning av kollektivtra
fiken fordras inhämtande av resandestatistik för att 
avgöra vilken potential som finns för detta. 

Hur stor turismen är inom kommunen och hur 

den ser ut med avseende på till exempel när och var 
övernattningar sker, vilka besöksmål som är störst, 
är intressant om cykelsystemet ska nyttjas av sä
songsbesökare.

Med hjälp av dessa fakta tillsammans med den 
omvärldsanalys som gjorts i föregående avsnitt, 
kan man dra slutsatser om det är lämpligt att satsa 
på ett lånecykelsystem, hur systemet i så fall skulle 
utformas och var det skulle lokaliseras.

3.1 BEFOLKNING
I hela Simrishamns kommun är befolkningsmäng
den drygt 19 000 invånare 2017. Majoriteten av 
kommuninvånarna är bosatta i Simrishamns tätort, 
cirka 7 000.25 Sommartid ökar befolkningsmäng
den väsentligt.
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Figur 1. Befolkningsmängder Simrishamns 
kommun 2016.
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Pendling
Av de förvärvsarbetande 16+ år som är folkbokförda 
i Simrishamns kommun arbetar ca 5800 inom kom
munen och ca 2500 i annan kommun. Ystad, Malmö, 

1 878 2 535 5 808

PENDLING SIMRISHAMNS KOMMUN 2016
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Figur 2. Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns för år 2016, efter 
arbetsställekommun med bostadskommun Simrishamn till vänster, efter bostadskommun med 
arbetsställekommun Simrishamn till höger.

och Lund utgör de vanligaste arbetskommunerna för 
förvärvsarbetande. Pendlingsnettot är negativt med 
ca 700 färre inpendlare än utpendlare.26
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3.2 RESVANOR
Den senaste rapporten med en mätning av färd
medelsfördelningen hos kommunens invånare är 
från 2007. Mätningen visade att bilen dominerade 
helt med 74 procent. Buss och tåg hade tillsam
mans en andel på 6 procent, medan cykel och gång 
utgjorde cirka 10 procent vardera.27

Underlag från RVU Skåne från 2013 indikerar 
att kollektivtrafikens andel dubblerats på bekost
nad av cykel och gång.28

Att resandet med kollektivtrafiken har ökat visar 
även siffrorna för på och avstigande på tågstatio
nerna i kommunen. Från 2007 till 2016 har resandet 
på flera stationer i princip fördubblats (exempelvis 
Simrishamns station, från 687 till 1 322 på- och av
stigande per vardag).29

Busslinjerna med flest resande (jan-dec 2016) ut
görs av de två Skåneexpress-linjerna, skE 5 Lund-
Simrishamn, skE 3 Kristianstad- Simrishamn, samt 
linje 570 YstadBorrbyHammenhög Simrishamn. 
De största kollektivtrafikhållplatserna i kommu
nen är Simrishamns station (51 000 påstigande/år), 

Kivik torget (24 000), Simrishamns Brunnsparken 
(16 000), Simrishamn Christian Barnekowsgatan 
(12 000) och Rörum Knäbäckshusen (5 200). (Käl
la Skånetrafiken)

3.3 TURISM
Österlen utgör en välbesökt trakt för turister i vil
ken Simrishamns kommun är en viktig del. Sim
rishamns tätort är en självklar målpunkt för besö
kare med möjligheter till shopping, övernattning, 
restaurangbesök, bad med mera. Inom tätorten 
finns också Tobisviks camping. Bland övriga orter 
i kommunen är Skillinge och Kivik de största med 
rikt utbud för turister. Övriga fiskelägen och byar 
utgör även de attraktiva utflyktsmål. 

Förutom orterna finns andra välbesökta mål; Ki
viks musteri, Hylkegården, Glimmingehus, Stens
huvuds nationalpark, Knäbäckshusen, Gyllebosjön 
och för att nämna några. I kartan presenteras de tio 
största besöksmålen inom kommunen.

Antalet besökare till kommunen varierar stort 
under året. Under sommarhalvåret ökar turismen 
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Figur 4. Turism Simrishamns kommun 2016. 
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markant. Flest gästnätter inträffar under juli månad. 
Huvudsakligen utgörs turisterna av svenskar men 
även många besökare kommer också från bland an
nat Tyskland och Danmark besöker Simrishamn. 

Antalet ickekommersiella är viktig att ha med i 
statistiken då dessa besökare troligtvis huvudsakli
gen har eget fritidshus.

Det huvudsakliga färdmedlet för besökare till 
Simrishamns kommun är bil. Bland de svenska tu
risterna år 2016, körde 82% bil medan endast 11% 
nyttjade kollektiva färdmedel.31

Till de större orterna och vissa av de mindre 
finns en relativt god kollektivtrafikförsörjning, men 

övriga utflyktsmål kan vara svåra att nå med buss 
eller tåg. 

Exempel på avstånd mellan viktiga besöksmål 
och närmaste kollektivtrafikhållplats:
• Hållplats Mellby skolaStenshuvud: 3,2 km (stor 

höjdskillnad på sträckan)
• Hållplats Rörum Knäbäckshusen  Knäbäckshu

sen: 2 km
• Hållplats Rörum Knäbäckshusen – Mandelmanns 

Trädgårdar: 1 km
• Hållplats Rörum Knäbäckshusen – Gyllebosjön: 

6,3 km
• Hållplats Kivik torgetÄpplets hus: 3 km

Med förutsättningarna ovan studeras här underla
get för olika systemtyper.

4.1 MÅLGRUPP PENDLARE
I handboken Optimering av lånecykelsystem i euro-
peiska städer finns medelvärden på antalet cyklar 
och stationer per invånare i ett fast system som kan 
ge en vägledning om storleken på ett system. I av
saknad av bättre nyckeltal antas att samma nyckel
tal för antal cyklar även gäller för flytande system.

Eftersom stationerna i ett fast system bör ligga 
med ett avstånd om cirka 300500 meter ifrån var
andra studeras endast Simrishamns tätort med cirka 
7 000 invånare.

• 14 lånecyklar/10 000 invånare ger 10 cyklar i 
Simrishamns tätort

• 1,8 stationer/10 000 invånare ger 1 station i Sim
rishamns tätort

Underlaget mätt i antalet invånare ger med nyck
eltalen 1 station med 10 cyklar. Storleken är inte 
tillräcklig för att kunna etablera ett system med god 
tillgänglighet, täthet och operativ räckvidd. Här ska 
det påpekas att nyckeltalen är baserade på befint
liga system i andra städer av ofta mycket större 
storlek. Spridningen i antalet cyklar per invånare 
i de studerade städerna är väldigt stor. En annan 
osäkerhet i nyckeltalen är att ett system ofta bara 
täcker de centrala delarna av en stad.

SYSTEMVAL4
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Ett annat möjligt nyckeltal hade kunnat vara an
tal cyklar per inpendlare. För att stärka underlaget 
för ett lånecykelsystem skulle staden vara en stark 
centralort och ha en hög inpendling. Simrishamn är 
förvisso kommunens viktigaste tätort med de flesta 
arbetsplatserna. Däremot är pendlingsnettot nega
tivt. Sammantaget bedöms pendlingen inte ge ett 
större invånarantal.

Samma nyckeltal kan antas gälla även för fly
tande system. Ett flytande system med 10 cyklar 
erbjuder inte en tillräcklig täthet för att göra sys
temet användbart. Långt mellan cyklarna skulle 
innebära att cyklarna inte står där användaren vill 
ha dem vilket troligtvis innebär en låg användning 
per cykel. 

Fler cyklar per invånare hade kunnat vara en lös
ning för att öka täthet mellan cyklarna. I avsaknad 
av ett större underlag innebär detta troligtvis då en 
ännu lägre användning per cykel. 

Ett flytande system i Simrishamn bedöms alltså 
få en relativt låg användning per cykel. Användar
avgifterna skulle därför inte räcka för att finansiera 
ett fungerande flytande system med tillräcklig tät
het och operativ räckvidd i Simrishamn.

Räkneexempel finansiering
Både flytande och fasta system skulle kunna fung
era i Simrishamns tätort. Däremot måste systemen 
då ha långt fler än 10 cyklar (och för ett fast system 
fler än 1 station). 

Med erfarenheter från kostnaderna för och fi
nansieringen av fasta system i andra städer går det 
att ta fram ett kostnadsexempel på ett fast system 
i Simrishamns tätort. Med ett antagande om att 
kostnaderna för systemen med åren blivit billigare 
sedan 2011 antas driftskostnaden per cykel och år 
till 15 000 kr för ett system med 30 cyklar på tre 
stationer. Antalet är i minsta laget och skulle kunna 
fungera endast om det finns tre tydliga målpunkter 
som dominerar i tätorten.

Då Simrishamn är en mindre stad antas här att 
operatörens reklamintäkter räcker till max 50 pro
cent av driftskostnaden. Övriga 50 procent måste 
alltså komma antingen från användaravgifter och/
eller från externa driftsbidrag till operatören. 

Eftersom avgiften för användaren inte får bli för 

hög för att systemet ska vara attraktivt antas att an
vändaravgifterna som mest ger en intäkt i nivå med 
Göteborg, det vill säga 30 procent av driftskostna
den. Resterande 20 procent, det vill säga 3 000 kr 
per cykel och år, måste i det här exemplet komma 
som ett externt driftsbidrag. Totalsumman på 90 
000 kr per år skulle kunna vara en fingervisning 
på driftsbidragets storlek som kommunen måste 
betala för ett fast system i tätorten. Därtill kommer 
investeringskostnaden för stationer som vanligtvis 
bekostas av kommunen och kostnaden för cykelin
köp som operatören tillhandahåller.

Motsvarande räkneexempel för ett flytande sys
tem har inte kunnat göras på grund av avsaknad av 
underlag.

4.2 MÅLGRUPP TURISTER
Turismen är stor inom kommunen. Ett stort antal 
fritidshus gör att kommunens befolkningsmängd 
ökar med cirka 70 procent under sommarmåna
derna, från 19 000 till cirka 32 000. Därtill kommer 
övernattande turister och dagbesökare som under 
högsommaren är i genomsnitt 3 000 personer per 
dag. Tillsammans nära nog dubblar turismen be
folkningsunderlaget i kommunen under sommaren.

Redan idag satsar Simrishamns kommun på att 
utveckla cykelturismen. I Simrishamn börjar och 
slutar både Sydostleden, som invigdes år 2016, och 
Sydkustleden, med planerad invigning 2019. 

I kommunen finns flertalet aktörer som riktar 
in sig på cyklande turister. Dels cykeluthyrare och 
dels hotell och vandrarhem som samarbetar med 
cykeluthyrare. Cykeluthyrningen som finns idag är 
oftast av den traditionella sorten där kunden möter 
leverantören på en fast plats. Några av aktörerna 
erbjuder också att cyklar körs ut eller hämtas vid 
bestämda start respektive slutpunkter.

Med teknikutvecklingen av appbaserade låne
cykelsystem (exempevis Donkey republic) finns en 
potential i att erbjuda lånecyklar under sommarmå
naderna över en hel eller längre period av en dag på 
platser där det idag inte är möjligt att hyra en cykel. 
Framförallt finns en möjlig efterfrågan på att låna 
eller hyra en cykel vid populära besöksmål eller vid 
kollektivtrafikhållplatser nära populära besöksmål.
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REKOMMENDATION5
En kommunal satsning på lånecyklar bör förstärka 
och stödja etablerade aktörer snarare än att konkur
rera med dem. En slutsats är därför att lånecykel
systemet bör drivas i samarbete mellan kommunen, 
de befintliga cykeluthyrarna och andra intresserade 
parter, exempelvis hotell, vandrarhem, camping
platser, och besöksmål. Kommunen ska som ut
gångspunkt inte äga och underhålla cyklar. I de 
upplägg som föreslås här sköts detta av intresse
rade cykeluthyrare.

5.1 STORLEK OCH UPPLÄGG
Systemet bör vara öppet under sommarmånaderna, 
vilka kan sträckas ut till maj–september, med tu
rister som främsta målgrupp och fokus på cykellån 
som varar en dag eller delar av en dag. Cyklarna 
i systemet hämtas och lämnas primärt på samma 
plats, där stationerna utgörs av vanliga cykelställ. 
Systemet bör också efterhand kunna anpassas så 
att det attraherar pendlare och lokalbefolkning. En 
intressant möjlighet för kommunen är en lösning i 
likhet med det som Donkey republic erbjuder.

Risken att cyklarna i systemet kommer att kon
kurrera med den existerande cykeluthyrningen är 
svår att undvika helt. Förhoppningen är att cyklar
na mer kommer att komplettera och bredda utbu
det, och att parterna ska se fördelar med att ansluta 
sig till systemet.

Storleken på systemet mätt i antalet cyklar av
görs i slutändan av gensvaret från intresserade par
ter. I den här utredningen har tio platser identifie
rats som intressanta stationer i systemet med fem 
cyklar per station. Totalt skulle alltså systemet i 
utgångsläget ha 50 cyklar. Därtill skulle det gå att 
ansluta cyklar hos hotell och boenden som intres
serade av att vara med i systemet. 

Valet av platser för stationerna grundar sig i för
sta hand  på målpunktens attraktivitet för cyklister. 
Andra aspekter som vägts in är lämpliga cykelav

stånd till målpunkter och koppling eller avsaknad 
av kollektivtrafik. 

Simrishamn är en självklar lokalisering för låne
cykelstationer då staden är huvudort inom kommu
nen och besöks av många turister. Tåg och bussre
sande besökare ska lätt kunna låna en cykel när de 
anländer till Simrishamn, varför en station föreslås 
vid järnvägsstationen/busstorget. Denna bör kom
pletteras med en centralt lokaliserad station som 
kan betjäna de som uppehåller sig längs t ex Stor
gatan. Läget vid Stortorget föreslås i detta syfte. Att 
som campinggäst kunna låna en cykel för att lätt 
ta sig in till centrum bör vara attraktivt, varför en 
cykelstation även föreslås vid Tobisviks camping.

Längs kusten söder om Simrishamn, är cykel
leden Sydkustleden delvis utbyggd och kommer att 
kompletteras de närmaste åren. Lånecykelstationer 
föreslås i fiskelägena Brantevik och Skillinge, som 
båda är populära turistmål. Avstånden mellan orter
na och till Simrishamn är lagom stora för cykelut
flykter och kuststräckan är vacker att cykla längs. 
Kollektivtrafiken är relativt gles varför cykeln kan 
utgöra ett bra alternativ som transportmedel.

En lånecykelstation föreslås anläggas i Bas
kemölla. Här ligger Tjörnedalagården som är ett 
välbesökt utflyktsmål. I dess närhet finns både 
vandrarhem och en mindre campingplats. Mellan 
Baskemölla och Simrishamn sträcker sig en sepa
rerad cykelväg och avståndet är lämpligt för en cy
keltur. 

Knäbäckshusen vid Rörums strand är en mycket 
populär badplats, vilken man inte kan komma till 
med kollektivtrafik. Samtidigt är det mycket ont 
om parkeringsplatser invid Knäbäckshusen. En 
lånecykelstation föreslås i anslutning till hållplats 
Rörum Knäbäckshusen vid väg 9. Lånecyklar på 
denna plats skulle tillgängliggöra stranden även för 
de som saknar bil och också vara ett steg mot att 
avlasta bilparkeringen. Sträckan mellan hållplatsen 
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och havet är ca 2 km. Lånecyklarna skulle också 
kunna nyttjas av besökare till exempelvis Mandel
manns trädgårdar.

Även Stenshuvud är en plats dit kollektivtrafi
ken inte når. Förutom själva nationalparken med 
Naturum, strövområde och sandstrand, finns flera 
hotell, pensionat och restauranger i dess närhet. En 
lånecykelstation föreslås vid hållplats Mellby Sko
la på väg 9. Även om avståndet till nationalparken 
inte är så långt är nivåskillnaden betydande vilket 
är till nackdel för cyklister. Trots detta kan det vara 
värt att pröva en station i detta läge.

Kivik har med Kiviks musteri, Kungagraven 
med mera ett stort besökarantal. En lånecykelsta
tion föreslås vid torget där busstrafiken angör or
ten. Från torget är det ca 2,5 km till stranden i Vi
temölla som också utgör en målpunkt för turister.

5.2 ANVÄNDA ETABLERAD 
PLATTFORM

Med plattform menas här en kombination av af
färsmodell, varumärke, app, mjukvara och övriga 
system som krävs för att driva ett lånecykelsystem.

Donkey republics lösning erbjuder en hög till
gänglighet via app i telefonen och en flexibilitet 
både i att enkelt stationera cyklar i intressanta lä
gen och i att anpassa abonnemangsformerna efter
hand. Sammantaget ger det också en möjlighet för 
cykeluthyrarna att få fler cyklar uthyrda.

Fördelen med att använda exempel Donkey 
republics är att det är en etablerad aktör med en 
fungerande plattform och app. Den uppstartskost
nad som krävs är antingen att köpa deras cyklar el
ler att bara köpa deras kit med lås som kostar runt 
1 000 kr per cykel. Nackdelen är att företaget tar 
cirka halva intäkten från varje cykelhyra. 
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Kommunens roll skulle i det här upplägget kun
na vara att stå för samordning både av stationering 
av cyklar och marknadsföring, och för kommunika
tion med möjliga operatörer och andra samarbets
parter (förutom lokala boenden även Skånetrafiken 
och efter hand kanske dessutom andra kommuner).

Med Donkey republics lösning är man låst till 
deras gränssnitt och app gentemot användaren. Dä
remot finns möjlighet att marknadsföra systemet 
fysiskt på cyklarna under eget namn

Inköp 100 AXA bluetooth-lås 100 000 kr

Joyride, aktivering (engångskostnad) 45 000 kr

Joyride, rörligt 5 månader per år för 
100 cyklar 22 500 kr

Totalsumma för uppstart, investering 
och drift för 100 cyklar i 1 år

167 500 kr

ELIS3245
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