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• Sankt Kors har på uppdrag av kommunledningskontore t genomfört en 
förstudie  om möjlighe ten att införa e tt hyrcyke lsystem i Linköping  

• Beslut i KS (2017-09-19) att Sankt Kors (Dukaten) ska implemente ra och 
driva hyrcyke lsystemet med utgångspunkt från förstudien 

• LOU-upphandling – ShareBike  leverantör av e lcyke lpoolen 
 

Bakgrund  
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• Att bidra till att göra Linköping till en mer attraktiv stad  
• Att bidra till näringslivsutvecklingen i Linköping genom att e rbjuda e tt 

smidigt transportsätt  
• Att öka antale t cyke lresor för att nå måle t 40  % av Linköpings 

stadstrafik  
• Att bidra till en förbättrad folkhälsa  
• Att bidra till kommunens mål att bli koldioxidneutralt år 2025 genom att 

minska biltrafiken 
 

Övergripande mål  
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• Inpendlare  och tjänste re senäre r identifie ras som primära målgruppe r 
• Turiste r och fritidsanvändare  är andra målgruppe r 
• 200  e lcyklar, 300  laddpunkte r förde lade  på ca 20  statione r 
• Det är smidigt att registre ra sig, boka och be tala via en app, där man också kan se  på vilka 

statione r de t finns lediga cyklar 
• Användaren hyr e lcyke ln per timme  och be talar för den tid som cyke ln används.  
• Cyklarna kan hyras vid en station och lämnas tillbaka vid vilken annan station som he lst.   
• Omförde lning av cyklar kommer att ske  vid behov, fle ra gånge r dagligen, för att säke rställa 

tillgången på cyklar 
• Cyklarna kommer att vara i drift åre t runt, och förses med dubbade  vinte rdäck unde r 

vinte rsäsongen 
• Driftstart plane rad till september 2019 

 

Förutsättningar för elcykelpoolen  
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Läs mer på FB e lle r 
www.linbike .se  
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