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Fällor med mobilitetsplaner
Å lite om Cykla-gul



Vad är syftet med mobilitetsåtgärder

”Påverka attityder och beteenden med syfte att förändra res- och 
transportval”

Region Skåne 

”Tydliggöra hur trafiken och mobiliteten bidrar till en attraktiv 
stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling”
Härryda

”Fastställa en plan med strategier för hållbar stadsutveckling” 

Malmö

”Skapa bättre ekonomi i byggprojektet”
Trollen på ekonomiavdelningen



Krav på cykelpool i en  typisk 
mobilitetsplan

”En gratis cykelpool med tolv el-cyklar och el-lastcyklar”
Verkligt exempel från fastighet med 35 lägenheter



Om vi låter trollen bestämma!

• Köp cyklar från Biltema. 8 800 kr per 
styck.

• Ställ cyklarna i ett litet, väl dolt utrymme 
med tung dörr.

• Hemligstämpla poolen



Om vi låter 
miljökoordinatorn styra!

• Köp bra cyklar. Ca 20 000 till 40 000 kr per styck

• Placera cyklarna i en trevlig central miljö

• Marknadsför konceptet internt och externt

• Och som sagt, det är gratis



Verkligt exempel från gratis poolEfter 6 månader
51 användare 621 bokningar, 3 086 timmar
41 användare gjorde 203 bokningar,    578 timmar
10 användare gjorde 418 bokningar, 2 508 timmar

Exempel från cykelpool med 5-8 gratis cyklar



Efter ytterligare 12 månader 

Pendelgruppen: står fortfarande för 80% av all boka tid

Exempel från cykelpool med 5-8 gratis cyklar

• Alla cyklar är normalt uppbokade
• Cyklar bokas i förebyggande syfte, men används inte
• Pendelgruppen har börjat använda lastcyklar för jobb-pendling (utan barn)



• Det finns normalt någon ledig cykel inom 1-2 timmar alla veckans dagar.
• Bokningarna är korta, mellan en och tre timmar
• Jobbresor förekommer, men undantagsvis

Cykelpool med första timmen gratis därefter 10 kr/15 kr per timme

Användande skall INTE vara helt gratis



Hmm, vi glömde…

Cyklar som används går sönder

Om trollen bestämmer: 

Om miljökoordinatorn bestämmer:

• De fina cyklarna används massor

• Vi frågar trollen om extra underhållsbudget



Att poola är smart!
Att välja transport efter behov är effektivt:

• Apostlahästar
• Cykel
• Spårvagn/buss 
• Elcykel
• Lastcykel
• Litenbil
• Bil
• Lastbil

Att själv ansvara för alla alternativ blir orimligt dyrt

Höga inträdesavgifter ger en ”lock in/lock out - effekt”

Delning möjliggör effektiva val genom att minska inträdesavgifterna



Vad får mig att poola?
När jag: Krav på poolen:

tillräckligt ofta 

hittar ett fungerande fordon 

av den typ jag behöver 

-som jag kan lita på

Sätt ett tak för beläggningen tex 85% och följ upp.

Ej fungerande fordon skall räknas som belagda.

Mät beläggning per typ av fordon

Boka i förväg,
och meddela om problem dyker upp



Andra krav som underlättar
-Gratis eller låg kostnad för medlemskap för alla boende

Styr mot hög andel av boende

-Inledande gratis period på alla bokningar

Styr mot val av pool vid kortare turer

-Användare betalar för skador de orsakar

Stimulera ansvarstagande och kostnadseffektivitet
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Cykla-Gul
För användare (615 st):

-Boka cyklar och hämta ut cyklar och nycklar i ett automatiserat system

-Det kostar 100 kr per år att vara medlem.

-De första tre dygnen i varje bokning är gratis, därefter 2 kr per timme

-Vid längre försening utfaller en straffavgift.

-Användare betalar reparationer av eventuella skador som de orsakat



Cykla-Gul
För Rob:

”GoRide’s system handles everything automatically.

I spend one day a month to service the bikes”



Software as a Service 59 kr per månad & fordon
0
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