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Sammanfattning 

 
De senaste årens krav på hållbarhet, har tillsammans med en önskan att göra städerna renare, 

tystare och mer tillgängliga, resulterat i att cykeln kommit att prioriteras inom 

samhällsplaneringen. I syfte att främja en hållbar stadsutveckling och uppmuntra fler 

människor att cykla har allt fler städer valt att upprätta hyrcykelsystem. En av dessa städer är 

Gävle som under våren 2016 genomför en pilotstudie för att undersöka möjligheten att införa 

ett regionalt hyrcykelsystem riktat till pendlare. Syftet med denna studie är därför att applicera 

en metod för att optimera lokaliseringen av cykelstationer i ett hyrcykelsystem i Gävle. För att 

uppnå detta har en GIS-baserad multikriterieanalys (MKA) upprättats. Multikriterieanalysen 

resulterade i att ett antal platser pekades ut som lämpliga för etablering av hyrcykelsstationer. 

Genom vidare analys och diskussion av resultatet prioriterades antalet platser ned ytterligare. 

Detta mynnade ut i en rekommendation över de två lämpligaste platserna i Gävle för 

etablering av hyrcykelstationer. Dessa platser är Södermalm och Rådhustorget.  

 

Nyckelord: hyrcykelsystem, geografiska informationssystem (GIS), multikriterieanalys 

(MKA), lokalisering, hållbarhet, kollektivtrafik 
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Abstract 

 
The desire to make our cities cleaner, quieter and more accessible has given the bicycle a 

higher priority in urban planning in recent years. In order to promote sustainable urban 

development and encourage people to cycle an increasing number of cities have chosen to set 

up bike-share systems. During the spring of 2016 the city of Gävle is conducting a pilot study 

to examine the possibility of introducing a bike-share system. The purpose of this study is 

therefore to apply a method to optimize the location of bike stations in a bike-share system in 

Gävle. To achieve this, a GIS-based multi-criteria analysis (MCA) was established. The MCA 

resulted in a number of sites identified as suitable for the establishment of bike-share stations. 

Through further analysis and discussion the number of stations was prioritized even further. 

This resulted in a recommendation of the two most suitable locations for establishment of 

bike-share stations in Gävle. These places are Södermalm and Rådhustorget. 

 

Key words:  bike-share, geographic information systems (GIS), multi-criteria analysis 

(MCA), localization, sustainability, public transportation  
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”We need a new way of thinking to solve the problems caused by the old way of thinking.”  

- Albert Einstein 

 

1.   Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Varje dag använder människor olika former av transportmedel för att ta sig till arbete, skola 

och fritidsaktiviteter. Vid varje tillfälle som dessa transporter sker med hjälp av bil eller andra 

motordrivna fordon som förbrukar fossila bränslen påverkar det vår miljö och hälsa på ett 

negativt sätt (Bowden, 2003). Transportsektorns koldioxidutsläpp är nämligen en av de mest 

betydande orsakerna till den globala uppvärmningen av vår planet. Vidare står även 

transportsektorn för en stor del av de luftföroreningar, den trängsel och det buller som 

människor varje dag upplever i stadsmiljön (Bowden, 2003). 

 

En utmaning inom samhällsplaneringen är därför att hitta sätt att minska andelen transporter 

som sker med fossila bränslen. Det handlar framförallt om att minska andelen korta resor som 

sker med bil (Beckman, 2010). Varannan bilresa i Sverige är nämligen kortare än fem 

kilometer, och i städerna är de både fler och ännu kortare. Eftersom både 

bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen är cirka 35 % högre under de första fem 

kilometerna, klassas dessa resor som de smutsigaste per kilometer (Beckman, 2010). För att 

minska dessa utsläpp krävs förändrade resvanor och att en högre andel av de korta bilresorna 

överförs till alternativa transportmedel (Gävle kommun, 2014b). 

 

De senaste årens ökade krav på hållbarhet, har tillsammans med en önskan att göra städerna 

renare, tystare och mer tillgängliga, resulterat i att cykeln kommit att prioriteras inom 

samhällsplaneringen (Vivanco, 2013). Cykeln är ett hållbart transportmedel vars fördelaktiga 

egenskaper kan utgöra ett viktigt instrument i arbetet med att realisera dessa krav och 

önskningar (Fishman, 2016). Eftersom cykeln förlitar sig på pedalkraft till förmån för fossila 

bränslen, släpper den varken ut växthusgaser eller andra luftföroreningar. Avsaknaden av 

förbränningsmotor gör också cykeln till ett betydligt tystare transportmedel än de bilar, bussar 

och lastbilar som trafikerar våra städers gator idag. Cykeln kan även bidra till en ökad 
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tillgänglighet i staden eftersom att den i förhållande till bilen tar betydligt mindre plats i 

anspråk (Bowden, 2003). Ett talande exempel på detta är att det vore möjligt att parkera tjugo 

cyklar på samma utrymme som krävs för att parkera en bil (Bowden, 2003). 

 

I syfte att främja en hållbar stadsutveckling och uppmuntra fler människor till att cykla har 

många städer valt att etablera hyrcykelsystem (Larsén, 2013; Fishman, 2016). Dessa system 

har under en längre tid funnits tillgängliga i stora europeiska städer såsom Amsterdam, Paris 

och Köpenhamn (DeMaio, 2009). Det senaste decenniet har dock inneburit ett genombrott för 

hyrcykelsystemen både när det gäller förekomst och populäritet (Fishman, 2016). Idag finns 

därför hyrcykelsystem etablerade i ett stort antal europeiska städer, inklusive de svenska 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (Meddin & DeMaio, 2016).   

 

Den kraftiga expansionen har även inspirerat ett flertal medelstora svenska städer att 

undersöka möjligheten att införa egna hyrcykelsystem. Under 2014 lanserade Lund, tätt följd 

av Östersund sina egna motsvarigheter (Lunds kommun, 2015; JCDecaux, u.å), och fler städer 

är på god väg att följa deras exempel. 

 

En av de städer som ligger i startgroparna för att införa ett hyrcykelsystem är Gävle. Under 

våren och sommaren genomför nämligen Region Gävleborg ett pilottest i syfte att undersöka 

hur ett regionalt hyrcykelsystem kan fungera i praktiken (Johansson, 2016). Detta system 

riktar sig i första hand till arbetspendlare och tjänsteresenärer. Målet är att integrera 

hyrcyklarna med kollektivtrafiken och öka andelen hållbara resor genom att erbjuda en 

fossilfri dörr-till-dörr-lösning. Om pilottestet visar sig vara framgångsrikt har Region 

Gävleborg för avsikt att under 2017 lansera ett permanent system som ska kunna innefatta ett 

flertal cykelstationer runtom i Gävle (Johansson, 2016). 
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1.2 Syfte och mål 

 

De senaste årens utveckling vittnar dels om att cykeln fått ett uppsving inom planeringen och 

dels om att hyrcykelsystemen är på kraftig frammarsch, både på ett internationellt och lokalt 

plan. Denna expansion har även medfört att hyrcykelsystem blivit ett vanligare inslag i små 

och mellanstora städer. Ett konkret exempel på detta är som tidigare nämnt Gävle som i 

skrivande stund undersöker möjligheten att införa ett hyrcykelsystem. Trots denna skiftande 

utveckling har tidigare forskning främst fokuserat på etablering och utformning av 

hyrcykelsystem i större städer, vilket innebär att det i dagsläget finns en lucka att fylla inom 

forskningen kring ämnet. 

 

Det övergripande syftet med denna studie är således att applicera en metod för att optimera 

lokaliseringen av cykelstationer i ett hyrcykelsystem. Detta kommer att ske med hjälp av en 

GIS-baserad multikriterieanalys (MKA). Målgruppen för lokaliseringen av stationer i 

hyrcykelsystemet är, i likhet med Region Gävleborgs pilottest, i första hand arbetspendlare 

och tjänsteresenärer. 

 

Till vår kännedom har ingen liknande lokaliseringsstudie genomförts över Gävle tidigare. 

Denna studie har därför goda förutsättningar att bidra med ny kunskap inom ämnet, som kan 

vara till intresse för såväl samhällsplanerare som studenter inom fakulteten. Förhoppningsvis 

kan studien även utgöra ett underlag för framtida forskning att bygga vidare på. 

 

För att uppnå det övergripande syftet med studien ska följande mål uppfyllas: 

 

 Studiens syfte ska underbyggas genom en redogörelse för hyrcykelsystemens 

utveckling och spridning, samt vilka vinster och problem som finns kopplade till dessa 

system. Detta ska bidra till att öka läsarens förståelse samt motivera varför lokalisering 

är viktigt vid etablering av hyrcykelsystem. 

 

 Studiens metodval ska motiveras genom att redogöra för vilka metoder som tidigare 

använts i liknande studier. 
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 Identifiera faktorer som enligt tidigare forskning är viktiga att ta hänsyn till vid 

lokalisering av stationer i ett hyrcykelsystem. 

 

 Genom att applicera metoden ska potentiella platser för etablering av 

hyrcykelstationer identifieras och systematiskt prioriteras. Detta ska i sin tur ligga till 

grund för en rekommendation över vilka platser som är mest lämpliga vi etablering av 

stationer i ett hyrcykelsystem i Gävle. 
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1.3 Målgrupp och avgränsning 

 

Målgruppen för studien är i första hand samhällsplanerare och tjänstemän som är intresserade 

av att införa ett hyrcykelsystem som riktar sig till arbetspendlare och tjänsteresenärer. I andra 

hand riktar sig studien till kommande samhällsplanerare, samt övriga med ett intresse för 

ämnet. Eftersom studien innehåller tekniska termer kopplade till GIS är grundläggande 

kunskaper inom området att rekommendera.  

 

Den geografiska avgränsningen för studien är Gävle tätort (figur 1). Avgränsningen inom 

ämnet innefattar det som bedöms relevant för att uppnå studiens syfte och mål. Studien 

kommer således inte behandla frågor rörande hyrcykelsystems utformning, estetik, eller 

liknande. Eftersom studien är lokaliserad till Gävle är dess resultat sannolikt av störst intresse 

för planerare och tjänstemän inom Gävle kommun och Region Gävleborg. Tack vare att 

metoden kan reproduceras och sedan appliceras på andra städer kan den förhoppningsvis även 

vara av intresse för planerare och tjänstemän utanför Gävles gränser. 

Figur 1: Studiens geografiska avgränsning. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 
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2. Litteraturstudie 

 

2.1 Hyrcykelsystemens historia och utveckling 

 

Ett hyrcykelsystem, även kallat lånecykelsystem, eller på engelska bike-sharing, är en 

innovativ transportservice som tillhandahåller hyrcyklar för gemensam användning under en 

begränsad tidsperiod (New York City Department of City Planning, 2009). Denna service är 

optimal för kortare resor inom en stad eftersom den gör det möjligt för människor att hyra en 

cykel vid valfri cykelstation för att sedan transportera sig vidare till sin målpunkt (New York 

City Department of City Planning, 2009). Ett hyrcykelsystem kan ta flera former både när det 

gäller utformning och omfattning och varierar därför något från stad till stad. Huvudprincipen 

är dock densamma, nämligen att erbjuda hållbara transporter efter behov utan de kostnader 

och ansvar som ett ägarskap medför (Shaheen, Guzman, & Zhang, 2010). 

 

Hyrcykelsystemen har genomgått en rad förändringar under årens lopp och brukar därför 

delas in i tre, eller ibland fyra, generationer (DeMaio & Gifford, 2004; Shaheen & Guzman, 

2011). Varje generation har haft för avsikt att bygga vidare på det som fungerat väl i 

föregående system, samtidigt som de ämnat åtgärda de brister som tidigare funnits. I och med 

teknikens utveckling har även hyrcykelsystemen blivit allt mer sofistikerade och 

standardiserade, vilket i sin tur har skapat nya förutsättningar och etableringsmöjligheter 

(DeMaio, 2009). Nedan följer en sammanställning av de mest utmärkande egenskaperna för 

respektive generation. 

 

Den första generationens hyrcykelsystem upprättades i Amsterdam i mitten av 1960-talet och 

var ett oreglerat system som vem som helst kunde använda utan kostnad (DeMaio, 2009). Det 

bestod av ett 50-tal donerade cyklar som målades vita i utmärkande syfte och som på grund av 

färgvalet kom att kallas för ”de vita cyklarna”. Eftersom tanken var att systemet skulle vara 

öppet för alla krävdes varken medlemskap eller identifiering, och cyklarna utrustades därför 

inte heller med någon låsanordning. I samma stund som cyklarna placerades ut i staden 

började dock problem att uppstå. Cyklarna blev stulna för eget bruk, vandaliserade och 

kastade i ån (DeMaio, 2009). Det förekom även att polisen konfiskerade flera av cyklarna 

eftersom de ansåg att olåsta cyklar uppmanade till brottslighet (Gauthier et al., 2013). 

Sammantaget överlevde detta första trevande försök inte mer än några dagar. Trots detta kom 
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det att utgöra en grund som banade väg för framtida, mer sofistikerade, hyrcykelsystem 

(DeMaio, 2009). 

 

Den andra generationens hyrcykelsystem etablerades i Forsø, Grenå och Nakskov i Danmark i 

början av 1990-talet (DeMaio, 2009). Dessa system var inledningsvis småskaliga, i Nakskov 

omfattade systemet endast 26 cyklar fördelade på fyra stationer. Det skulle dock dröja fram 

till 1995 innan den andra generationens första storskaliga system infördes i Köpenhamn. Detta 

system fick namnet ”Bycykeln” och var på många sätt en förbättring av den första 

generationens vita cyklar. Cyklarna var nu specialbyggda för ändamålet och kunde hämtas 

och lämnas vid särskilda dockningsstationer som placerats ut i de centrala delarna av staden 

(DeMaio, 2009). För att hyra en cykel krävdes en myntdeposition som styrde låsmekanismen. 

Men trots att detta system var mer reglerat än sin föregångare förblev det ändå sårbart för 

vandalisering och stöld, eftersom användarna inte registrerades. Depositionerna i sig utgjorde 

en del av problemet eftersom de var alldeles för små i förhållande till värdet på den hyrda 

cykeln (Gauthier et al., 2013). Dessa cyklar var dock ganska tungcyklade, vilket innebar att de 

inte var alltför attraktiva att stjäla för permanent privat bruk (Brandt, 2016).  

 

De tidigare generationernas problem med vandalisering och stöld gav upphov till en tredje 

generation som syftade till att öka säkerheten genom att dra nytta av nya tekniska lösningar 

för registrering och spårning (Gauthier et al. 2013). Det första systemet i den tredje 

generationen infördes 1996 i England och baserades på magnetkort som användes för 

identifiering och betalning. Under de följande åren lanserades liknande, så kallade smarta 

system, både i Frankrike och i Tyskland. Det skulle dock dröja fram till mitten av 00-talet 

innan den tredje generationen verkligen tog fart i och med lanseringen av de stora IT-baserade 

cykelsystemen i Lyon, Paris och Barcelona (DeMaio 2009). Dessa system inkluderade ny 

teknik både i cyklarna och i själva systemet som sådant. Några av dessa förändringar var att 

cyklarna utrustades med GPS-utrustning för spårning, elektroniska låsanordningar samt 

integrering av smarta telefoner med mobilapplikationer för registrering, upplåsning och 

betalning (Shaheen & Guzman, 2011). 

 

Shaheen & Guzman (2011) argumenterar för att den senaste tidens tekniska och operativa 

utveckling banar väg för en fjärde generations hyrcykelsystem. Detta system delar den tredje 

generationens alla karaktärsdrag men särskiljer sig genom att dessa är sammanlänkade med 
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kollektivtrafiken. Det övergripande syftet med den fjärde generationens hyrcykelsystem är en 

integrering som ska leda till ett ökat och effektivare resande inom kollektivtrafiken. Ett steg i 

att uppnå denna integrering är att lokalisera cykelstationerna i nära anslutning till knutpunkter 

inom kollektivtrafiken. Ytterligare ett steg är att implementera samma typ av 

betalningssystem för samtliga kollektiva färdmedel i en stad, inklusive hyrcyklar. Författarna 

menar även att den fjärde generationen kan kännetecknas genom dockningslösa eller mobila 

system som kan flyttas efter behov. Utöver detta hävdar de att gröna stationer som drivs av 

förnybara energikällor, såsom solenergi, med största sannolikhet kommer att bli standard i 

framtiden (Shaheen & Guzman, 2011). 

 

2.2 Fördelar med hyrcykelsystem 

 

Tidigare forskning visar att införandet av hyrcykelsystem kan generera positiva effekter för 

såväl miljön, ekonomin, folkhälsan samt tillgängligheten i en stad. Hyrcykelsystem bidrar till 

att fler människor väljer cykeln som transportmedel till förmån för bilen, vilket i sin tur leder 

till minskade koldioxidutsläpp samt förbättrad folkhälsa genom ökad vardagsmotion 

(DeMaio, 2009; Shaheen et al., 2010; Woodcock, Tainio, Cheshire, O’Brien & Goodman, 

2014; Fishman, Washington & Hayworth, 2014). Genom att fler människor väljer cykeln 

framför bilen minskar även trängseln, bullernivåerna och luftföroreningarna i staden 

(Bowden, 2003; Shaheen et al., 2010). 

 

Hyrcykelsystem kan medverka till att öka antalet resor med kollektivtrafik genom att 

sammanlänka de olika kollektiva färdmedlen i staden (DeMaio, 2009; Brons, Givoni & 

Rietveld, 2009). En Akilleshäl inom dagens kollektivtrafik är just dess oförmåga att erbjuda 

en helhetslösning som transporterar resenären hela vägen från startpunkt till målpunkt. 

Hyrcyklar kan därför ses som ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken, som bidrar 

med att uppnå en fossilfri dörr till dörr lösning (Johansson, 2016). En förutsättning för att 

detta ska lyckas är att hyrcykelsystemen integreras i den övriga kollektivtrafiken (Yang, 

Haixiao & Qing, 2010). En anpassning av anslutande trafik underlättar nämligen för resenären 

att ta sig till och från bytespunkter inom kollektivtrafiken och gör därmed resan mer 

tidseffektiv (SKL, 2010). Tidsaspekten är viktig i sammanhanget eftersom uppskattningsvis 

20 % av restiden inom kollektivtrafiken består av väntetid vid hållplatser (Bowden, 2003). 

Om den tiden kan kortas genom effektivare kombinationsresande skulle kollektivtrafiken bli 

ett mer attraktivt transportmedel för fler människor.  
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Det finns även ekonomiska vinster kopplade till hyrcykelsystem, både på användarnivå och 

för samhället i stort. Att bruka en hyrcykel är oftast förenat med en kostnad för medlemskap 

för användaren. Denna kostnad är dock förhållandevis låg i jämförelse med alla de kostnader 

för drivmedel, reparationer, parkering, osv. som är förknippade med bilägande (Shaheen, 

Martin, Cohen & Finson, 2012). Om fler människor väljer cykeln till förmån för bilen kan 

även stora besparingar göras på underhåll av vägar och infrastruktur samt att värdefulla 

markområden, som tidigare ockuperats av bilparkeringar, kan frigöras och användas till att 

anlägga exempelvis nya bostäder och parker (Bowden, 2003; Shaheen et al., 2012).   

 

Utöver detta kan hyrcykelsystem bidra till att höja cykelns status i förhållande till andra 

transportmedel. Detta är avgörande för att på sikt frambringa de attitydsförändringar som 

krävs för att fler människor ska ändra sina resvanor (Goodman, Green & Woodcock, 2014). 

 

2.3 Problem med hyrcykelsystem  

 

Hyrcykelsystem har som sagt många fördelar och har blivit allt mer sofistikerade och 

populära med åren. Trots detta dras de fortfarande med en del problem. I detta avsnitt 

sammanfattas några av de vanligaste problemen kopplade till hyrcykelsystem. 

 

Först och främst är en etablering av hyrcykelsystem förenat med uppstartskostnader för såväl 

planering, inköp av utrustning, anläggning av stationer etc. (New York City Department of 

City Planning, 2009). Utöver detta genererar hyrcykelsystem fortlöpande kostnader i form av 

service och administration (New York City Department of City Planning, 2009). Dessa 

kostnader vittnar om att en etablering av hyrcykelsystem inte är ett helt riskfritt initiativ. Om 

systemet inte används i tillräckligt hög utsträckning kan det lätt uppstå en situation där 

kostnaderna blir allt för höga, samtidigt som de miljömässiga vinsterna blir blygsamma. En 

sådan situation uppstod för några år sedan när Örebro upprättade ett eget hyrcykelsystem. 

Kommunen lade stora resurser på att etablera och driva systemet, samtidigt som efterfrågan 

visade sig vara låg (Eriksson, 2013). Detta resulterade i att kommunen kort efter uppstart drog 

i nödbromsen och skrotade hela idén med hyrsystem. Sammanlagt hann dock notan landa på 

hela 6 miljoner kronor, varav den ena hälften bestod av statliga medel och den andra hälften 

av kommunala (Eriksson, 2013). Det beklagliga med ett misslyckande som det i Örebro, är att 

det förutom pengaförlusten kan påverka opinionen kring alternativa transportmedel i en 
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negativ riktning. En sådan utveckling riskerar i sin tur att leda till ytterligare cementering av 

den befintliga transportstrukturen (Fishman, 2016).  

 

Svårigheten med att på förhand bedöma den potentiella efterfrågan för ett hyrcykelsystem är 

inget unikt för Örebro, utan är ett vanligt förekommande problem i sammanhanget (OBIS, 

2011; Shaheen et al., 2010; Frade & Ribeiro, 2014). Icke desto mindre är det något som är 

viktigt att komma till rätta med, eftersom ett system som är över- eller underdimensionerat i 

förhållande till efterfrågan har små chanser att överleva. Detta är något som inte minst 

lanseringen av Bryssels hyrcykelsystem vittnar om. Kort efter att systemet lanserats visade det 

sig nämligen vara kraftigt underdimensionerat i förhållande till efterfrågan. Det fanns helt 

enkelt för få cyklar fördelade på för få stationer, vilket gav upphov till kraftigt begränsad 

tillgänglighet. I efterhand har oförmågan att förutse och anpassa systemet till efterfrågan 

pekats ut som en av orsakerna till att systemet så småningom avvecklades (OBIS, 2011).    

 

Erfarenheter från städer som tidigare infört hyrcykelsystem visar att system som utformas 

utifrån en tydlig målgrupp har bättre förutsättningar att lyckas än om det motsatta gäller 

(Shaheen et al., 2010). De mest framgångsrika hyrcykelsystemen i världen är också de som på 

ett effektivt sätt tillgodoser de behov och användarpreferenser som finns i staden, både före 

och efter lansering (Shaheen et al., 2010). 

 

Ett vanligt förekommande fenomen bland de många hyrcykelsystem som använder fasta 

dockningsstationer är det så kallade omfördelningsproblemet (Fishman, 2016). Eftersom vissa 

resmål i staden är attraktivare än andra vid olika tider på dygnet skapas en obalans i 

fördelningen av cyklar inom nätverket. Fenomenet kan liknas vid en tidvattenvåg som sveper 

över staden vid vissa tidpunkter på dygnet och sköljer med sig stora delar av cykelbeståndet 

från en del av staden till en annan. Detta resulterar i att systemet får svårt att fungera eftersom 

vissa stationer blir överfulla, samtidigt som andra står tomma. Ofta uppstår detta under 

morgontimmarna och under eftermiddagen då många människor ska ta sig till och från arbetet 

(Fishman, 2016). 

 

För att upprätthålla en jämn fördelning krävs anställd personal som fortlöpande flyttar cyklar 

mellan de olika stationerna inom nätverket (Fishman, Washington & Haworth, 2014). Denna 

form av administration är problematisk i sig eftersom de löpande kostnaderna för 
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hyrcykelsystemet stiger i takt med antalet anställda. Förutom detta sker omfördelningen i 

regel med hjälp av lastbil eller andra motordrivna fordon, vilket bidrar till både 

koldioxidutsläpp, luftföroreningar, buller och trängsel (Fishman et al., 2014). 

 

Utöver dessa problem plågas många hyrcykelsystem än idag av stöld och vandalisering, 

krånglig byråkrati, teknik vid registrering och användning samt undermålig utrustning och 

bristfällig infrastruktur (OBIS, 2011). Ett vanligt problem, framförallt på nordligare 

breddgrader, är att hyrcykelsystemen inte kan förses med tillräckligt många användare under 

årets alla månader (Midgley, 2011). Användningen tenderar att vara som högst under vår, 

sommar och höst, för att sedan avta under vintern. Som ett resultat av detta har flera städer i 

Sverige, däribland Stockholm och Göteborg, valt att begränsa sina system till att endast vara 

operativa halvårsvis (Clear channel, 2016; JCDecaux, u.å.).    

 

Det sista problemet, som även är det mest betydande för den här studien, avser lokaliseringen 

av stationer i ett hyrcykelsystem. Stationernas lokalisering är nämligen avgörande för hur 

framgångsrikt ett system kommer att bli (García-Palomares, Gutiérrez & Latorre, 2012). 

Eftersom detta utgör en central del i studien behandlas ämnet mer utförligt i avsnitt 2.6 

Lokalisering av hyrcykelsystem. 

 

2.4 Hyrcykelsystemens spridning  

 

Under det senaste decenniet har hyrcykelsystemens förekomst och popularitet ökat kraftigt 

över hela världen (Shaheen et al., 2010). Sedan konceptet introducerades i mitten av 1960-

talet har antalet städer med operativa hyrcykelsystem ökat från endast en handfull i slutet av 

1990-talet till över 1000 i april 2016 (Meddin & DeMaio, 2016). Spridningen började ta fart i 

mitten av 00-talet då ett framgångsrikt tredje generationens hyrcykelsystem introducerades i 

den franska staden Lyon (figur 2). Lyon blev sedan en förebild som inspirerade 

beslutsfattarna i Paris till att genomföra en historisk satsning. Under 2007 lanserades 

nämligen Europas största hyrcykelsystem i den franska huvudstaden, bestående av över 20000 

cyklar. Satsningen visade sig bli en stor framgång med över två miljoner registrerade resor 

under de första två åren. Detta genererade ett massivt intresse, vilket i sin tur fick en 

avgörande betydelse för hyrcykelsystemens fortsatta expansion (figur 2) (DeMaio, 2009; 

Fishman 2016). Under de följande åren och fram tills idag har expansionen av hyrcykelsystem 

accelererat ytterligare, vilket resulterat i att hyrcykeln nu upplever den snabbaste tillväxten av 
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alla transportmedel någonsin (Larsén, 2013). I dagsläget finns hyrcykelsystem etablerade på 

bred front både i Europa och i Kina. Intresset har även vuxit sig starkare i Nordamerika sedan 

flera storstäder såsom New York, Washington DC och Montreal infört framgångsrika 

hyrcykelsystem (Fishman, 2016).   

Figur 2: Hyrcykelsystemens spridning i världen 1998 – 2013. Källa: Fishman, (2016). 

De internationella framgångarna har även resulterat i att hyrcykelsystem fått en ökad 

spridning i Sverige under de senaste åren. Det största systemet, som heter ”Citybikes”, är 

lokaliserat i Stockholm och består av över 1000 cyklar fördelade på 140 stationer (Clear 

channel, 2015). City bikes är ett säsongsbaserat system som är öppet mellan april och oktober. 

Enligt ägaren, Clear Channel, slog användandet av hyrcyklarna under 2015 alla tidigare 

rekord. Utbyggnad och andra förbättringar är därför att vänta under säsongen 2016 (Törner, 

2016).  

 

I Göteborg finns ett motsvarande system som heter ”Styr & ställ”, vilket utgörs av 1000 

cyklar fördelade på 60 stationer. Även detta system är säsongsbaserat med en operativ period 

som sträcker sig från den 1 mars till den 31 december (JCDecaux, u.å.).  

 

Under våren 2016 invigs även ett hyrcykelsystem i Malmö, med namnet ”Malmö by bike”. 

Den första etappen består av 500 cyklar som finns utplacerade över 50 stationer i de centrala 

delarna av staden. Tanken är att systemet successivt ska byggas ut till att omfatta 100 
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stationer med 1000 cyklar runtom i staden (Malmö stad, u.å.). Gemensamt för dessa system är 

att de alla inkluderar IT-baserade lösningar för identifiering och betalning samt fasta 

dockningsstationer för uthyrning och återlämning. De kan därför, i enlighet med tidigare 

beskrivning, kategoriseras som tredje generationens hyrcykelsystem (Gauthier et al., 2013).   

 

Hyrcykelsystemens utveckling och spridning vittnar om att hyrcykelsystem är något som 

främst förknippats med större städer, vilket kan ses som en naturlig följd av att dessa städer, 

just på grund av sin storlek, har ett större underlag av potentiella användare. Under de senaste 

åren har dock ett trendbrott skett. Ett flertal små och mellanstora svenska städer har nämligen 

infört eller är på väg att införa egna hyrcykelsystem. En av dessa städer är Lund som 2014 

införde ett system under parollen ”Lundahoj”, som idag består 250 cyklar utspridda på 17 

stationer (Lunds kommun, 2015). Samma år infördes även ett liknande system i Östersund 

bestående av ett 40-tal cyklar fördelade på fyra stationer runtom i staden (Östersunds 

kommun, u.å.). Det senaste tillskottet i denna skara är Gävle som i skrivande stund 

undersöker möjligheten att införa ett regionalt hyrcykelsystem inom Gävleborg (Johansson, 

2016). 
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2.5 Transporter i Gävle 

 

2.5.1 Mål och vision 

 

Gävle har under de senaste åren gjort stora ansträngningar för att profilera sig som en 

kommun som ligger i framkant vad gäller arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. I 

centrumplanen framgår bland annat att Gävle ska bli en av Sveriges främsta cykelstäder och 

att trafikplaneringen ska prioritera gång- och cykeltrafik framför biltrafik (Gävle kommun, 

2014a). Ledstjärnan om att kommunen ska bli en av de bästa miljökommunerna i landet att 

leva, verka och vistas i, är också ett tydligt exempel på denna miljöstrategi (Gävle kommun, 

2014b). 

 

För att realisera en hållbar utveckling har kommunen upprättat en rad ambitiösa miljömål, 

vilka finns angivna i kommunens miljöstrategiska program. Dessa mål syftar bland annat till 

att ta itu med utsläppen inom transportsektorn, som i dagsläget står för 39 % av 

koldioxidutsläppen i kommunen (Gävle kommun, 2014b). 

 

Det första av de tre målen kopplade till transportsektorn anger att mängden resor och 

transporter i kommunen ska bli färre (Gävle kommun, 2014b). Detta ska bidra till att minska 

den negativa påverkan på miljön likväl som kostnaderna för slitage på vägar och annan 

infrastruktur. Körsträckan med bil ska minska från 818 mil per invånare 2012 till 600 mil per 

invånare 2025. Utöver detta ska resfria möten och resor med alternativa transportmedel 

uppmuntras, samtidigt som miljökraven vid upphandling av nya fordon i offentlig verksamhet 

ska skärpas (Gävle kommun, 2014b). 

 

Det andra målet handlar om att öka andelen resor och transporter med hållbara färdmedel 

(Gävle kommun, 2014b). Det innebär att andelen cykelresor ska gå från 14 % av den totala 

färdmedelsfördelningen 2012, till att utgöra en tredjedel år 2030. Biltrafiken och 

kollektivtrafiken tillsammans med gång ska uppgå till en tredjedel vardera 2030 (figur 3). 
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Figur 3: Faktisk färdmedelsfördelning i Gävle kommun 2012 och önskad färdmedelsfördelning 2030. Statistik 

från: Gävle kommun.  

 

Det tredje och sista målet anger att Gävleborgarnas och näringslivets resor och transporter ska 

vara fossilfria senast år 2030 (Gävle kommun, 2014b). Fossilfri i detta sammanhang syftar till 

resor och transporter där drivmedlet i fordonet inte är framställt av fossila bränslen såsom 

råolja, kol eller naturgas. Gävle kommunkoncern ska därför också verka för en fossilfri 

kollektivtrafik, arbeta för en fossilfri fordonsinfrastruktur samt uppmuntra efterfrågan på 

förnybara drivmedel. Det tredje målet innefattar även att Gävle kommunkoncerns resor och 

transporter ska vara fossilfria senast år 2020 (Gävle kommun, 2014b). 

 

Sammantaget ska dessa mål bidra till att uppnå den övergripande visionen om att Gävle 

kommun som geografiskt område ska vara klimatneutralt år 2050 (Gävle kommun, 2014b). 

Detta åtagande innebär att kommunen inte längre ska bidra till en förhöjd koncentration av 

växthusgaser i atmosfären, vilket i sin tur betyder att i princip alla utsläpp av växthusgaser 

måste upphöra (Gävle kommun, 2014b). Om Gävle kommuns vision ska bli verklighet krävs 

en bred front av åtgärder (Gävle kommun, 2014b). En nyckel till att lyckas är att höja cykelns 

och kollektivtrafikens attraktivitet i förhållande till andra färdmedel, i synnerhet när det gäller 

förhållandet till bilen. Det är framförallt bilresorna över kortare avstånd som behöver minska 

och ersättas med hållbara transporter. Det måste bli lättare att göra rätt ur miljösynpunkt. Det 

miljöstrategiska programmet anger därför att det kommer krävas tekniska och fysiska 

förändringar, såväl som attityds- och beteendepåverkande åtgärder för att lyckas (Gävle 

kommun, 2014b).   
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2.5.2 Region Gävleborgs pilottest av hyrcykelsystem 

 

Detta avsnitt utgår uteslutande från personlig kommunikation med Love Johansson på Region 

Gävleborg. Om inget annat anges sker hänvisning till referensen Johansson (2016).  

 

I Gävleborg har det sedan 2013 arbetats med idén att införa ett regionalt hyrcykelsystem. 

Eftersom transporterna står för cirka 40 % av koldioxidutsläppen i både Gävle kommun och i 

regionen som helhet är transportsektorn högt prioriterad för att nå de regionala miljömålen. 

Arbetet med hyrcykelsystemet har varit en process som drivits genom Nätverket för hållbart 

resande där samtliga kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle funnits 

representerade. Detta arbete har resulterat i att Region Gävleborg under våren och sommaren 

2016 genomför ett pilottest i syfte att undersöka hur ett regionalt hyrcykelsystem kan fungera 

i praktiken. Pilottestet inleddes den första april och ska pågå fortlöpande under tre månaders 

tid. Under testperioden finns sammanlagt 20 cyklar utplacerade vid centralstationerna i tre 

olika städer inom regionen, varav tio i Gävle (figur 4), samt fem vardera i Söderhamn 

respektive Hudiksvall. Hyrcykelsystemet är i första hand riktat till arbetspendlare och 

tjänsteresenärer, och i andra hand besökare och turister.  

 

 

Figur 4: Hyrcykelstation intill centralstationen i Gävle. 
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Syftet är att hyrcykelsystemet ska integreras i den övriga kollektivtrafiken och därmed 

möjliggöra ett hela-resan-perspektiv där det går att transportera sig fossilfritt hela vägen med 

kollektivtrafik från dörr till dörr. Traditionellt sätt har kollektivtrafiken utgjorts av tåg- och 

busstrafik. Men att trafikförsörja alla arbetsplatser med kollektivtrafik inom gångavstånd kan 

vara svårt eftersom en utbyggnad med fler busshållplatser också innebär fler stopp längs 

linjerna och därmed längre restider. Hyrcyklar kan därför fungera som en förlängning av den 

ordinarie kollektivtrafiken och möjliggöra för resenären att nå slutpunkten fossilfritt. 

 

De vinster som detta system förväntas generera är framförallt att den traditionella 

kollektivtrafiken med bussar och tåg blir ännu mer attraktiv i förhållande till andra färdmedel. 

Genom att tillgången till hyrcykel tillför ett tillräckligt högt mervärde uppmuntras fler 

människor till att välja kollektivtrafiken framför bilen. Under den senaste tiden har också den 

delande ekonomin blivit en växande trend där möjligheten att dela på produkter och tjänster 

med varandra ökar. I Gävle finns idag en stor mängd cyklar vid exempelvis centralstationen. 

Dessa cyklar tar mycket plats i anspråk och används främst för pendling, vilket innebär att de 

står outnyttjade under en lång tid av dygnet. Genom att erbjuda hyrcyklar kan resenären 

istället få tillgång till cykel när de behöver det, vilket på sikt också kan frigöra värdefull 

markyta i stationsnära lägen. 

 

Uthyrning sker genom att användarna registrerar sig och bokar en ledig cykel genom en 

mobilapplikation. Varje cykel är utrustad med ett appstyrt lås som kan låsas och låsas upp 

med hjälp av en mobiltelefon. Fördelen med denna teknik är dels att den i hög grad är 

automatiserad, samt att den gör det möjligt att låsa fast cykeln i vanliga cykelställ. Vid 

uthyrning har användaren tillgång till samma cykel under hela uthyrningstillfället. Syftet med 

detta är att användaren ska garanteras möjligheten att återresa efter behag, exempelvis efter ett 

avslutat arbetspass. 

 

För att avsluta uthyrningen ska cykeln återlämnas på den plats där den hyrdes. I syfte att 

säkerställa att den lämnas tillbaka på rätt plats är varje cykel utrustad med en inbyggd GPS 

som läser av var cykeln befinner sig rent geografiskt. Under testperioden är den enda 

tillgängliga uthyrnings- och återlämningsplatsen vid centralstationen. Den tekniska lösningen 

kommer dock få en mer betydande roll vid en uppskalning. I takt med att antalet stationer blir 
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fler kommer nämligen tekniken kunna säkerställa att alla cyklar i systemet återlämnas på ett 

korrekt sätt. 

 

Sammantaget bidrar hyrcykelsystemets egenskaper till att dockningsstationer inte är 

nödvändiga, vilket i sin tur gör systemet mer kostnadseffektivt, främst på grund av att 

systemet inte kräver ständig omfördelning av cyklar inom nätverket. En annan fördel med att 

inte ha några dockningsstationer är möjligheten att inleda småskaligt med endast ett fåtal 

cyklar för att sedan skala upp systemet i takt med att efterfrågan ökar. Kravet på återlämning 

vid samma station kan förvisso upplevas som begränsande vid en uppskalning, men i det här 

fallet passar det väl överens med den angivna målgruppens behov. Arbetspendlare och 

tjänsteresenärer efterfrågar nämligen i första hand transport från punkt A till punkt B – och 

sedan tillbaka till punkt A. 

 

Under sommaren 2016 kommer systemet att utvärderas för att se hur det kan införas 

permanent. Ett första steg blir att upphandla systemet som en tjänst som Region Gävleborg 

och länets kommuner har tillgång till. En utmaning är att utforma upphandlingen så att alla 

fördelarna med ett flexibelt system kan tillvaratas. Det är enkelt att sätta dit ett extra cykelställ 

och cyklar vid behov men det kräver att upphandlingen sker på ett sådant sätt att det också är 

juridiskt möjligt. 

 

Den enkät som skickats ut under testperioden visar att användarnas reaktioner hittills är 

övervägande positiva. Några användare hade dock problem i början med att få kopplingen 

mellan telefonen och cykellåsets bluetoothsändare att fungera. Detta problem upptäcktes och 

åtgärdades kort därefter. Problemet visade sig ha sin grund i att GPS-koordinaterna för 

systemet var felaktigt inställda och därför hade alltför snäv radie för när cykeln var 

återlämnad eller inte. På det stora hela visar dock enkäten att användarna hittills anser att 

hyrcykelsystemet fungerar bra eller mycket bra. 
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2.5.3 Pendling och kollektivtrafik i Gävleborg 

 

I Gävleborg bor, arbetar och studerar fyra av fem personer inom samma kommun 

(Landstinget Gävleborg, 2013) och mer än nio av tio av länets invånare bor, arbetar och 

studerar inom länet. Vidare finns de viktigaste arbetsmarknaderna utanför länet i norra 

Uppland, Uppsala och Stockholmsregionen (Landstinget Gävleborg, 2013).  

 

Ett av de största problemen med pendlingen inom regionen är att majoriteten av resenärerna 

väljer ett färdmedel med en negativ inverkan på miljön. I Gävle kommun står bilen för 51 % 

av det samlade resandet, trots att ett stort antal av dessa resor kunnat utföras med alternativa 

transportmedel (Gävle kommun, 2009). Ett exempel på detta är att det under de senare åren 

har skett en ökning av kortare resor bland barnfamiljer som väljer att skjutsa sina barn i bil 

snarare än att ta cykel eller använda sig av kollektivtrafiken (Gävle kommun, 2009). Detta 

trots att 80 % av invånarna i Gävle bor inom fem kilometer från centrum (Gävle kommun, 

2009). Vidare anger Gävle cykelplan att mellan 10-50 % av alla resor under tre kilometer är 

sådana att de med fördel hade kunnat utföras med cykel istället för bil (Atterbrand, Ghoreishi, 

Lund & Von Reetdz, 2010).  

 

Trafikstrategin för Gävle kommun (2008) visar att antalet resor med bil har ökat i kommunen 

sedan slutet av 1990-talet. För att bemöta detta antog Region Gävleborg under 2013 målet att 

skapa ett mer tillgängligt transportnät i Gävleborgsregionen, där tillväxt och hållbarhet ska stå 

i fokus. För att uppnå detta mål krävs satsningar på såväl kollektivtrafik som infrastruktur för 

gående och cyklister. Utöver detta framhäver Region Gävleborg att de pendlingsstråk i 

regionen som har det största kundunderlaget ska prioriteras (Landstinget Gävleborg, 2013). 

 

Centralstationen utgör en viktig knutpunkt i Gävle eftersom all ankommande och avgående 

tågtrafik utgår från denna plats. Även busstrafik ankommer och avgår i anslutning till 

centralstationen. Statistik över resandet med Upptåget visar att det mellan den 1 januari och 

31 mars 2016 i snitt skedde 1590 påstigningar per vardagsdygn i södergående riktning mot 

Uppsala (UL, 2016). Motsvarande snitt för helåret 2015 var 1520 påstigningar. Statistiken 

visar dock inte hur många av dessa resenärer som utgörs av arbetspendlare. Däremot avslöjar 

siffrorna att 345 personer stiger på vid Gävle centralstation under morgonrusningen  

(kl. 06:00-09:00) och 430 stiger av. Även detta är ett snitt mellan den 1 januari och 31 mars 

2016 (UL, 2016). 
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En annan del av kollektivtrafiken som har ett stort antal resenärer är busstrafiken. När det 

gäller den regionala busstrafiken i Gästrikland är linje 41 den mest trafikerade. Linje 41 

kommer in från Sandviken och går via Gävle centrum till Maxim och sedan tillbaka igen 

(figur 5). Denna linje hade under mätperioden, 1 januari till 31 mars 2016, nästan 250 000 

påstigande resenärer (figur 6). 

 

 

Figur 5: Del av linjedragning buss 41 som visar hållplatserna inom Gävle tätort. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet 

[i2014/00655]. 

 

Figur 6: Resor gjorda med buss inom regionaltrafiken i Gästrikland under mätperioden 1 januari till 31 mars, 

för åren 2014 till 2016. Den procentuella skillnaden avser mellan 2015 och 2016. Källa: Region Gävleborg. 
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När det kommer till stadsbussarna i Gävle är de mest trafikerade linjerna i fallande ordning: 

902, 901, och 903 (figur 7). Linje 902 utgår från Sätra, via centrum, och sedan vidare till 

Andersberg (figur 8). Denna sträcka hade ett kundunderlag på drygt 500 000 resenärer under 

mätperioden 1 januari till 31 mars 2016 (figur 7). Linje 901 går från E16, via centrum, och 

vidare mot Karskär (figur 9). Denna linje hade under motsvarande mätperiod knappt 400 000 

resenärer (figur 7). Linje 903 utgör sträckan Strömsbro, via centrum, och vidare till Bomhus 

(figur 10) och hade under motsvarande mätperiod ett kundunderlag på drygt 300 000 (figur 7). 

 

 

Figur 7: Resor gjorda med buss inom Gävle stadstrafik under perioden 1 januari till 31 mars för åren 2014 till 

2016. Den procentuella skillnaden avser mellan 2015 och 2016. Källa: Region Gävleborg. 
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Figur 8: Linjedragning med hållplatser, buss 902. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 

 

Figur 9: Linjedragning med hållplatser, buss 901. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 

 

Figur 10: Linjedragning med hållplatser, buss 903. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 
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2.6 Lokalisering av hyrcykelsystem 

 

Tidigare forskning har identifierat både vinster och problem kopplade till hyrcykelsystem, 

varav flera av dessa beskrivits i föregående delar av denna studie. Ytterligare en faktor som 

spelar en avgörande roll för hur väl ett hyrcykelsystem lyckas är lokaliseringen av stationer i 

systemet (García-Palomares et al., 2012 ). Eftersom denna faktor utgör en central del av syftet 

och metoden för denna studie kommer den att förklaras närmare i detta avsnitt. 

Hyrcykelsystem har som sagt ökat både när det gäller förekomst och popularitet under det 

senaste decenniet. Trots detta har förvånansvärt lite forskning fokuserat på optimering av 

cykelstationernas lokalisering inom dessa system (Larsen, Patterson & El-Geneidy, 2013). 

Tidigare forskning pekar dock ut ett antal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 

lokalisering av stationer. Tillsammans bildar dessa en form av generella riktlinjer som 

innefattar följande: 

 Närhet till knutpunkter och inom kollektivtrafiken är viktigt eftersom det ger goda 

förutsättningar för kombinationsresande (New York City Department of Planning, 

2009; Yang et al., 2010). 

 

 Arbetsplatser inom cykelavstånd gör att hyrcykelstationen kan fungera som ett 

effektivt sätt för människor att färdas till och/eller från sina arbetsplatser (New York 

City Department of Planning, 2009). 

 

 Stationer bör lokaliseras i lägen med hög synlighet och vara tydligt utmarkerade på 

skyltar och kartor. Genom att stationen är lätt att se och att hitta till ökar dess 

tillgänglighet, även för människor som inte är hemmahörande i staden. I tät stadsmiljö 

är det föredömligt om lokalisering sker i hörn av gator och stråk för att på så sätt göra 

stationen synlig från flera håll. De bör inte lokaliseras i direkt anslutning till järnvägar 

eller andra barriärer (Gauthier et al., 2013). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622812000744?np=y
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 Erfarenheter från Paris visar att inom en tät stadskärna är ett regelbundet gångavstånd 

på 300 meter mellan stationerna föredömligt. Detta bidrar till att skapa ett jämnt 

täckningsområde där en station alltid finns tillgänglig inom gångavstånd oavsett var 

den potentiella resenären befinner sig (Gauthier et al., 2013). 

 

 Stationerna bör ligga inom avstånd för parker och rekreation, samt kulturella- och 

turistattraktioner såsom shoppingstråk, teatrar och museum (New York City 

Department of Planning, 2009; Croci & Rossi, 2014). 

 

 En hög befolkningsdensitet kan också ha positiv inverkan eftersom det förser stationen 

med ett stort antal potentiella kunder (New York City Department of Planning, 2009). 

 

 Stationerna bör även placeras i anslutning till cykelbanor som erbjuder resenären en 

säker och effektiv transport (Gauthier et al., 2013). 

 

Dessa faktorer utgör som sagt generella riktlinjer. Vilken eller vilka av dessa faktorer som 

sedan får störst betydelse i ett specifikt hyrcykelsystem avgörs av vilken målgrupp systemet 

riktar sig till (García-Palomares et al., 2012). Vidare kan ett hyrcykelsystem rikta sig till både 

en eller flera målgrupper (OBIS, 2011). I ett system som riktar sig till turister är exempelvis 

faktorer såsom avstånd till turistattraktioner, parker och shoppingstråk av stor betydelse 

(Croci & Rossi, 2014). I ett system som riktar sig till arbetspendlare är däremot närhet till 

knutpunkter inom kollektivtrafik, samt antal arbetsplatser inom cykelavstånd av hög prioritet 

(García-Palomares et al., 2012; Yang et al., 2010). 

En annan aspekt som påverkar lokaliseringen av stationer är stadens unika förutsättningar. Det 

innebär att antalet stationer och deras täckningsområde måste anpassas efter stadens 

förutsättningar i form av storlek, täthet och fysiska barriärer (figur 11) (OBIS, 2011; Gauthier 

et al., 2013). Ett nätverk som täcker in hela staden med ett avstånd på 300 meter mellan 

stationerna kan förvisso vara optimalt i en storstad som Paris, men det betyder inte att denna 

strategi per automatik är optimal i en mindre eller glesare stad (OBIS, 2011; Lazarski, 2015). 
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Figur 11: Täckningsområde för hyrcykelsystem i 10 olika städer. Figuren visar hur täckningsområdet anpassats 

utifrån den enskilda stadens förutsättningar. Utsnitt från: Gauthier et al., (2013).  

 

Flera av de tidigare studier som fokuserat på lokalisering av stationer i hyrcykelsystem har 

använt sig av GIS-baserade multikriterieanalyser som metod, däribland Croci och Rossi 

(2014) och García-Palomares et al. (2012). Fördelarna med denna metod understryks även av 

Malczewski och Rinner (2015) som ett utmärkt verktyg för att erhålla information som sedan 

kan utgöra underlag för olika typer av problemlösning.  

 

Ett exempel i sammanhanget är en studie som tidigare genomförts i Köpenhamn, och som 

syftade till att integrera ett hyrcykelsystem med befintliga kollektivtrafiken (Schou, Bech, 

Kristensen, Rabelo & Yosefipor, 2011). Utgångspunkten för cykelstationernas lokalisering 

fastställdes till stopp inom tåg och tunnelbanetrafiken. Varje stopp tilldelades en buffertzon på 

600 meter, vilket är det avstånd människor är villiga att gå till fots innan de söker andra 

transportmedel. Detta avstånd kallas därför för gångavstånd (figur 12). I nästa steg gjordes 

liknande buffertzoner för cykelavstånd (1800 m) utifrån varje station, för att på så vis 

generera en karta som visar stationernas potentiella täckning (figur 12) (Schou et al., 2011).  
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Figur 12: Potentiell räckvidd för prioriterade hyrcykelstationer i Köpenhamn. De gröna cirklarna visar 

gångavstånd (600 meters radie), och de blå visar cykelavstånd (1800 meters radie) Utsnitt från: Schou et al., 

(2011). 

 

Det är dock värt att notera är att buffertzonerna i studien baseras på fågelvägen, det vill säga, 

kortast sträcka i en rät linje. Det innebär att studien inte tar hänsyn till hur den fysiska 

strukturen ser ut på marken, i form av vägar, vattendrag och andra barriärer. Studien tar heller 

inte hänsyn till hur aspekter såsom lutning och friktionsvärde påverkar den potentiella 

räckvidden. Vidare har studien även använt sig av platsbesök för att på närmare sätt 

undersöka och platserna lämplighet, samt med precision kunna avgöra var inom området 

stationer kan placeras (Schou et al., 2011).  
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3. Metod 

 

Detta avsnitt redogör för vilka metoder och material som använts vid genomförandet av denna 

studie. Nedan följer en lista med förklaringar över begrepp som är centrala för läsarens 

fortsatta förståelse av studien: 

 

 Gångavstånd: med gångavstånd avses den sträcka en fotgängare är villig att gå innan 

personen i fråga efterfrågar ett transportmedel. Denna sträcka är 600 meter, eller 

räknat i tid sju minuter. Avståndet är detsamma som använts i den tidigare beskrivna 

studien i Köpenhamn och avser gång i lugn takt. 

 

 Cykelavstånd: med cykelavstånd avses den sträcka en cyklist kan färdas på samma 

tid som gångavståndet (sju minuter). Begreppet cykelavstånd kommer hädanefter 

användas för att beskriva denna sträcka. 

 

 Fågelvägens räckvidd: avser räckvidden från en angiven punkt längs en rät linje i 

plan, oavsett topografi. I metoden har avståndet 1890 meter används för fågelvägen 

eftersom detta motsvarar resultatet av sju minuters cykling i 0 graders lutning.  

 

 Kostnadsanalysens cykelavstånd: avser den sträcka en cyklist färdas på sju minuter 

när fysisk struktur, lutning i terräng, samt friktion tas i beaktande. Dessa parametrar 

beräknas i multikriterieanalysen med hjälp av resultatet från de fältmätningar som 

beskrivs i avsnitt 3.4 och 3.5. 
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3.1 Material och programvara 

 

Följande material har används vid genomförandet av metoden: 

 

 ESRI ArcMap 10.2 användes vid bearbetning och analys av det kartdata som 

undersöktes. Programmet användes även vid multikriterieanalysen och visualisering 

av vissa resultat. 

 

 ESRI ArcScene 10.4 användes för visualisering av vissa objekt i studien. Exempelvis 

dragning av busslinjer (figur 5).  

 

 Vid fältmätningen för att undersöka hastighet vid olika lutningar i terrängen användes 

en teodolit och mätsticka. Tiden beräknades med stoppur. 

 

 Vid verifiering av kostnadsanalys användes mobilapplikationen Runkeeper för 

tidtagning, medelhastighet och positionsmätning. 

 

De geografiska data som ligger till grund för studien har i stor utsträckning inhämtats 

genom Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) webbportal http://maps.slu.se som erhåller 

stora mängder geografisk data från ett antal svenska myndigheter. De kartdata som hämtats 

och använts genom denna tjänst är som följer: 

 

 Fastighetskarta (Lantmäteriet) 

 2-meters höjddata (Lantmäteriet) 

 Befolkningsdensitet (Statistiska centralbyrån) 

 2-meters Ortofoto (Lantmäteriet)  

 

 

http://maps.slu.se/
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Statistik angående antalet anställda vid de olika arbetsgivarna i Gävle har SCB sammanställt 

och tillgängliggjorts för Högskolan i Gävle genom avtalet för forskning, utbildning och 

kulturverksamheter (FUK). Av organisationen Region Gävleborg har geografiska data 

beträffande busslinjedragningen för kollektivtrafiken i Gävle med omnejd erhållits samt var 

hållplatserna för resenärer är lokaliserade för respektive linje. Resestatistiken med 

kollektivtrafik är framtagen av X-trafik samt Upplands lokaltrafik och har tillhandagivits 

genom Region Gävleborg. Samtliga kartor är inhämtade eller konverterade till 

referenssystemet SWEREF 99 1630. 

 

Genom arbetets gång har litteratur sökts och inhämtats med hjälp av sökportalerna 

Sciencedirect, Discovery, DIVA, samt Web of science. Sökord som använts är bland annat:  

Bike share, GIS localization, transit oriented development, multi-criteria analysis, cost 

analysis.  
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3.2 Regressionsanalys – Förhållandet mellan marklutning och hastighet 

 

För att ta reda på hur lång sträcka fotgängare och cyklister färdas under en viss tid krävs data 

över hur hastigheten påverkas av olika lutningar i terrängen. För att ta reda på detta 

genomfördes en fältundersökning och regressionsanalys. Nedan beskrivs hur mätningarna 

gick till samt att regressionsanalysen påvisar ett linjärt samband mellan hastighet och lutning 

vad gäller cykling inom lutningsintervallet. 

 

Under fältundersökningen beräknades sambandet mellan hastighet och lutningsvinkel (figur 

13). Mätningar genomfördes på nio utvalda sträckor i Gävle med varierande lutning. 

Hastigheten beräknades både i uppförs- och i nedförslutning för samtliga sträckor. För att få 

ut en medelhastighet, promenerades och cyklades dessa sträckor tolv gånger, varav sex gånger 

i uppför- kontra nedförslutning. Detta i syfte att få ut ett mer tillförlitligt resultat. Under 

mätningen användes även två olika cyklar. Resultatet av fältmätningarna summerades och 

beskrivs i tabell 1.  

Figur 13: Illustration över mätningarna utförda med hjälp av teodolit och mätsticka. Ekvationen 

 𝐶 = √((𝐹 − 𝐺)2 + 𝐵2) användes för lutningsberäkningarna. 
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Tabell 1: Hastighet vid olika lutning. Minusgrader representerar nedförslutning. 

 

Lutning (grader) Hastighet cykel (m/s) Hastighet gång (m/s) 

-11,03  7,2 1,35 

-4,95 6,03 1,32 

-1,14 6,39 1,38 

-1,07 4,8 1,43 

0 4,58 1,25 

1,07 4,53 1,35 

1,14 3,45 1,33 

4,95 2,87 1,24 

11,03 1,7 1,1 

 

 

Med hjälp av resultatet från fältundersökningen kunde förhållandet mellan hastighet och 

lutning för både gång och cykel fastställas (figur 13). Determinationskoefficienten (R
2
) anger 

hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av variationer i 

oberoende variabeln (x) under förutsättning att sambandet mellan x och y är linjärt. Eftersom 

R
2
 för gående har värde 0,48 finns ingen klar statistisk koppling mellan hastighet och lutning 

mellan lutningsintervallet +11° till -11°. I och med detta sattes konstanten 1,3 m/s för 

samtliga rasterceller i kostnadsanalysen för gång (figur 14 och 15) (det vill säga summan av 

de insamlade data för gång dividerat med antalet mätningar). Detta för att få medelvärdet 

oavsett lutning inom intervallet. 
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Figur 14: Förhållandet mellan hastighet och lutning vid cykling respektive gång. R
2 
= 0,8683 vid cykling 

(Romber) och R
2
= 0,4764 vid gång (kvadrater). 

 

Vid cykling ser det däremot annorlunda ut (figur 14). Regressionsanalysen visar här en klar 

linjär koppling mellan hastighet och lutning inom intervallet. R
2
= 0,87 innebär att det i 

kostnadsanalysen krävs att lutningen i terrängen tas i beaktande för att en så korrekt analys 

som möjligt skall kunna genomföras.  

 

Värt att poängtera är att dessa slutsatser endast kan dras utifrån det lutningsspektra som 

undersökts. Vid högre respektive lägre lutning än 11° väntas det linjära sambandet avta till 

förmån för en exponentiell utveckling. Fältundersökningen sträckte sig till 11° lutning, vilket 

bedömdes som gränsen för vad som är praktiskt möjligt att ta sig fram i vid alldaglig cykling. 
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Figur 15: Exempel från metoden. Gångavståndet från en av hållplatserna där den fysiska strukturen i staden tas 

i beaktande. Järnvägen motverkar fotgängaren att ta sig över samtidigt som det är fullt möjligt för gång mellan 

spåren. Blå prick visar utgångspunkt. Bakgrundsdata: ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 

  

Resultatet från regressionsanalysen användes som en parameter vid genomförandet av 

multikriterieanalysen, dels för att beräkna distansen som cyklister och fotgängare har 

möjlighet att färdas under en viss tid, men också för att utesluta terräng där lutningen är för 

brant för alldaglig gång och cykling.  
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3.3 Underlagets betydelse för hastigheten 

 

Olika markunderlag har olika friktionsvärde, vilket påverkar motståndet och därmed 

hastigheten. I syfte att ta reda på friktionsvärdet vid gång och cykling på olika underlag 

genomfördes en fältundersökning. Vi cyklade först på asfalt för att få ett medelvärde. Sedan 

cyklade vi samma sträcka på gräs för att få ett medelvärde även på detta underlag. Detta 

genomfördes tio gånger på varje underlag. Skälet till att vi valde att beräkna friktionsvärde på 

just gräs är eftersom det, bortsett från asfalt är ett vanligt förekommande underlag på öppna 

markytor i en stad. Den naturliga färdrutten för de allra flesta cykelresorna inom stadsmiljö är 

på asfalterade vägar i form av cykelbanor och trottoarer. Det är dock inte säkert att cyklister 

alltid kan eller vill hålla sig till vägnätet. Det kan exempelvis handla om cyklister som 

frivilligt genar över en gräsmatta eller liknande i syfte att komma fram snabbare. Det kan 

även handla om att vissa passager under färdrutten saknar vägbeläggning och att cyklisten 

därmed tvingas cykla på annat underlag. De varierande underlagen som en cyklist kan 

uppleva under färden resulterar i olika friktionsvärden. Cykling på gräs skapar nämligen ett 

högre motstånd i cyklingen och bidrar till en sänkt hastighet. Resultatet av våra mätningar 

visar att följande förhållanden råder vid olika underlag: 

 

Medelhastigheten för cykling på asfalt (0 graders lutning) är som kan utläsas i 

regressionsanalysen 4,62 m/s (16,5 km/h) medan den i friktionsmätningarna på gräs är 2,98 

m/s (10,8 km/h). När det gäller gång är skillnaden mellan asfalt och gräs i princip obefintlig 

(0,06 m/s). Detta innebär att friktionsvärdet för gång kommer bedömmas som icke nödvändig 

i den här studien. För att tillgodose friktionsvärdet för cykling i multikriterieanalysen 

beräknas kvoten mellan asfalt och gräs till 1,55 (d.v.s. 4,62/2,98). I friktionskartan kommer 

således cykling på vägnätet (asfalt) ges värde 1 medan friktionsvärdet 1,55 ges på övrigt 

underlag. 
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3.4 Multikriterieanalys 

 

Grunden för multikriterieanalysen utgörs av en fastighetskarta. Denna användes sedan för 

upprättandet av en restriktionskarta som tar den fysiska strukturen i beaktande, samt en 

friktionskarta som beräknar friktion vid de olika underlagen.  

 

Restriktionskartan kombinerades sedan med den tidigare beskrivna hastigheten för gång (1,3 

meter per sekund), i syfte att få fram gångavståndet från varje busshållplats. Gångavståndet 

för varje hållplats användes i sin tur för att exkludera alla arbetsplatser inom gångavstånd från 

respektive hållplats (figur 16). Detta motiveras av att transport med hyrcykel inte tjänar något 

syfte inom gångavstånd från hållplatser. Att gångavståndet från samtliga hållplatser i 

busslinjen exkluderats kan motiveras av att arbetspendlare sannolikt kliver av vid hållplatsen 

närmast arbetsplatsen.  

 

Figur 16: Exempel på fågelvägens räckvidd (buffer) från en hållplats. Samtliga företag inom gångavstånd från 

varje hållplats i linjedragningen har exkluderats. Exemplet visar linje 902. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet 

[i2014/00655]. 
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I syfte att bilda en uppfattning över hållplatser med bäst förutsättningar för etablering av en 

hyrcykelstation gjordes buffertzoner över fågelvägens räckvidd utifrån samtliga av de 73 

hållplatserna inom de tre busslinjerna 903, 902 och 41 (figur 16). Genom detta 

tillvägagångssätt kunde antalet anställda inom räckvidden för varje hållplats räknas ut och 

sammanställas (figur 17, 18 och 19). För vidare beskrivning av hållplatsernas namn samt 

fullständiga uträkningar se bilaga B1, B2 och B3. De nio hållplatser, tre från vardera 

busslinjen, med högst antal anställda inom fågelvägens räckvidd urskiljdes sedan för vidare 

analys. 

Figur 17: Antal anställda inom fågelvägens räckvidd för samtliga hållplatser inom avgränsningen för busslinje 

903. 

 

 

Figur 18: Antal anställda inom fågelvägens räckvidd för samtliga hållplatser inom avgränsningen för busslinje 

902. 
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Figur 19: Antal anställda inom fågelvägens räckvidd för hållplatserna inom avgränsningen för busslinje 41. 

 

I syfte att verifiera de nio kvarvarande hållplatsernas faktiska räckvidd, snarare än 

fågelvägens, genomfördes en kostnadsanalys (figur 20). För en mer utförlig beskrivning av 

metoden se flödesschema i bilaga A1, A2, A3 och A4.  

 

Figur 20: Verktyget som användes för kostnadsanalysen ”Path Distance” i programvaran ArcMap 10.2. 
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I kostnadsanalysen inkluderades såväl regressionsanalysen, friktionsvärdet och 

restriktionskartan tillsammans med en höjdmodell (DEM) för att skapa ett mer tillförlitligt 

resultat. Exempel på detta kan ses nedan (figur 21). För vidare beksrivning av processen samt 

de olika kartlagren se bilaga A1, A2, A3, A4 samt C1 och D1.  

 

 

Figur 21: Delmoment i MKA som visar resultatet av cykelavstånd i kostnadsanalysen. I bakgrunden syns 

höjdmodellen med regressionsparametern inkluderad samt vägnätet för friktionskvoten. Analysen innefattar 

även en restriktionskarta som syftar till att beakta de fysiska barriärerna i staden.  
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Efter genomförd kostnadsanalys kunde antalet anställda inom cykelavstånd för de nio 

prioriterade hållplatserna räknas ut, denna gång med större tillförlitlighet (figur 22). Resultatet 

från kostnadsanalysen gav upphov till en stärkt verifiering över de nio undersökta 

hållplatsernas lämplighet (figur 23, 24 och 25). 

 

 

Figur 22: Resultatet från kostnadsanalysen över de tre potentiellt bästa hållplatserna för varje linje. Detta 

gjordes för att verifiera platsernas lämplighet. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 
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Figur 23: Resultatet av kostnadsanalysen på de potentiellt bästa hållplatserna enligt fågelvägens räckvidd. 

 
Figur 24: Resultatet av kostnadsanalysen på de potentiellt bästa hållplatserna enligt fågelvägens räckvidd. 

 
Figur 25: Resultatet av kostnadsanalysen på de potentiellt bästa hållplatserna enligt fågelvägens räckvidd. 
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3.5 Verifiering av kostnadsanalys och platsbesök 

 

En verifiering av kostnadsanalysen genomfördes i syfte att undersöka hur väl kostnadsytan 

över cykelavstånd stämmer överens med verkligheten. Verifieringen utfördes genom att vi 

testcyklade i lugnt tempo i sju minuter tid utifrån en av de hållplatser som inkluderades i 

analysen. Hållplatsen som agerade utgångspunkt för verifiering var Södermalm i stadsdelen 

Söder i Gävle. För att få en spridning valde vi att cykla från denna punkt vid fem tillfällen, 

och i olika väderstreck. Programvaran Runkeeper användes för att mäta tid, sträcka och 

medelhastighet vid verifieringen. Eftersom kostnadsanalysen inte tar hänsyn till faktorer 

såsom rödljus pausades tidtagningen vid de tillfällen då vi var tvungna att stanna på grund av 

detta.  

 

Platsbesök genomfördes för att ytterligare verifiera möjligheten för stationslokalisering inom 

de lämpligaste platserna. Fördelen med platsbesök är att det går att upptäcka och synliggöra 

omständigheter som finns i verkligheten men som inte går att urskilja genom MKA. Det kan 

exempelvis röra sig om träd eller andra objekt (utan rumslig utbredning) som skymmer eller 

blockerar en eventuell lokalisering av cykelstation. Detta kan vidare motiveras av tidigare 

studier som anger att en aspekt vid lokalisering är att stationen måste vara väl synlig och 

lättillgänglig för användarna (Midgley, 2011). Under platsbesöken togs fältnoteringar samt 

fotografier över de berörda platserna som visar föreslagen plats för lokalisering.  
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3.6 Etiska aspekter 

 

Studien innefattar viss information som inhämtats med hjälp av personlig kontakt. Dessa 

kontakter medför att etiska aspekter måste tas i beaktande. Eftersom personlig kontakt i regel 

baseras på en eller ett fåtal personers uttalanden, är det viktigt att säkerställa att dessa 

personers identiteter inte kan avslöjas mot deras vilja. Kontaktpersonerna som medverkat i 

denna studie har därför informerats om att allt deltagande sker frivilligt, att de har rätt att vara 

anonyma, samt att inget material kommer att publiceras utan deras godkännande. Den GIS-

baserade multikriterieanalysen bedöms däremot inte innefatta några etiska aspekter. 
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4. Resultat 

 

4.1 Multikriterieanalys 

 

Resultatet av multikriterieanalysen pekar ut nio prioriterade platser för etablering av 

hyrcykelstationer (figur 26). Dessa platser är: 

 

 Linje 903: hållplats 13 Rådhuset, hållplats 14 Stadsbiblioteket, hållplats 15 

Södermalm. 

 Linje 902: hållplats 21 Södermalm, hållplats 22 Polhemsskolan, hållplats 23 Södertull. 

 Linje 41: hållplats 6 Maxim, hållplats 7 Gävle central, hållplats 8 Gävle central C. 

 

Resultatet för de nio prioriterade hållplatserna visar antalet anställda inom cykelavstånd både 

för kostnadsanalysen och för fågelvägens räckvidd. Vid en närmare jämförelse kan markanta 

skillnader i antalet anställda mellan de båda tillvägagångssätten utläsas (figur 27, 28 och 29). 

Antalet anställda inom räckvidd för kostnadsanalysen är i samtliga fall lägre. I vissa fall, som 

vid hållplats 7, 15, 22 och 23 har antalet nästan halverats i jämförelse med fågelvägens 

räckvidd (figur 27, 28 och 29). Den enskilt största skillnaden återfinns vid hållplats 

Södermalm som går från 13676 anställda inom fågelvägens räckvidd till 7497 inom efter 

genomförd kostnadsanalys.  

 

De hållplatser med flest antal anställda inom räckvidd är i fallande ordning: Stadsbiblioteket 

(11847), Rådhuset (10687) och Södermalm (7497) (figur 27, 28 och 29). Resultatet visar även 

att hållplatserna Rådhustorget, Stadsbiblioteket, Södermalm och Södertull ligger längs med ett 

gemensamt stråk som löper genom centrala Gävle (figur 26). Vidare är Södermalm en 

gemensam hållplats för både linje 903 och 902 (figur 26). För linje 41 pekas två hållplatser ut 

som ligger i nära anslutning till Centralstationen. Dessa är Gävle central och Gävle central C. 

Utöver dessa två är hållplatsen vid Maxim en potentiell kandidat (figur 26). Av dessa nio 

prioriterade hållplatser är de med minst antal anställda inom räckvidden följande: 

Polhemskolan (5361), Södertull (5726), Gävle Central (6862) (figur 27, 28 och 29). 
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Figur 26: De prioriterade hållplatserna. Samtliga inom de centrala delarna av Gävle. Bakgrundsdata ©OpenstreetMap.
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  Figur 27: Jämförelse mellan kostnadsanalys och fågelvägens räckvidd för linje 903. 

 

 

Figur 28: Jämförelse mellan kostnadsanalys och fågelvägens räckvidd för linje 902. 



 

46 

 

 

 

Figur 29: Jämförelse mellan kostnadsanalys och fågelvägens räckvidd för linje 41. 
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4.2 Verifiering av kostnadsanalys 

 

Nedan följer resultatet av verifieringen av kostnadsanalysen (figur 30). Utgångspunkten för 

verifieringen är hållplats Södermalm. Utifrån denna punkt har kostnadsytan kontrollerats 

genom cykling av fem sträckor i olika väderstreck. Vid verifieringen skilde sig 

medelhastigheten något vid de olika testtillfällena vilket redovisas nedan: 

Beräknade medelhastigheten i kostnadsanalysen vid 0° lutning: 16,5 km/h. 

Medelhastigheten vid verifiering: 

 Sträcka 1: Norrut, 15,2 km/h 

 Sträcka 2: Österut, 17,3 km/h 

 Sträcka 3: Österut, 16,4 km/h 

 Sträcka 4: Söderut, 16,6 km/h 

 Sträcka 5: Västerut, 17 km/h 

 

Resultatet av verifieringen visar att vid sträckorna 1, 4 och 5 stämmer kostnadsytan väl 

överens med verkligheten (figur 30). Vid de både sträckorna österut, 2 och 3, avviker dock 

kostnadsytan något med verkligheten (figur 30). Avvikelserna rör sig om att 

verifieringsdistansen är cirka 100 meter längre än kostnadsytan. Sammantaget bekräftar dock 

verifieringen att analysen stämmer väl överens med verkligheten. 
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Figur 30: Verifiering av kostnadsanalys utifrån hållplats Södermalm. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet [i2014/00655].
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4.3 Platsbesök 

 

Vid platsbesöken undersöktes hållplatsernas verkliga förhållanden i syfte att ytterligare 

säkerställa lämpligheten för etablering av hyrcykelstation. Platsbesöken begränsades till de tre 

hållplatser som visade på högst antal anställda inom räckvidd för kostnadsanalysen. De tre 

hållplatserna är Stadsbiblioteket, Rådhustorget och Södermalm.  

 

Stadsbiblioteket 

Stadsbiblioteket är lokaliserad mellan hållplatserna Rådhustorget och Södermalm (figur 26). 

Vägen som ligger i anslutning till hållplatsen är enkelriktad, vilket innebär att trafiken 

endast passerar i norrgående riktning. Platsen är väl synlig eftersom Slottsparken är belägen 

just intill Stadsbiblioteket. Detta medför att en cykelstation på platsen skulle vara väl synlig 

från andra sidan parken. Platsen saknar dock i stort cykelinfrastruktur och området kring 

stadsbiblioteket domineras av trottoarer för fotgängare och vägar för bilister. Det finns ett 

cykelställ på platsen direkt utanför entrén av biblioteket. Detta är även möjligt att förlänga 

eftersom plats finns tillgängligt åt båda hållen (figur 31).  

 

Figur 31: Cykelställ utanför Stadsbiblioteket. Slottsparken syns till höger.  
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Rådhustorget 

Rådhustorget är den mest centralt belägna av de tre besökta hållplatserna (figur 26). 

Hållplatsen ligger i direkt anslutning till Drottninggatan som är stadens gågata och förbinder 

Centralstationen med Stortorget. Det geografiska läget gör Rådhustorget till en viktig 

knutpunkt inom kollektivtrafiken eftersom många busslinjer går via denna plats. Området 

kring Rådhustorget har ett stort flöde av gående, cyklister och fordon, vilket är påtagligt 

framförallt vid rusningstid. Det stora flödet märks också på att flera av de befintliga 

cykelställen är överfulla (figur 32). En utbyggnad av cykelställ är sannolikt nödvändig för att 

göra det möjligt att husera hyrcyklar samt motverka den platsbrist som redan finns idag. 

 

Figur 32: Ett populärt cykelställ vid Rådhustorget. Närhet till hållplatsen och cykelbanan gör stället attraktivt 

även vid etablering av en hyrcykelstation. Den påtagliga platsbristen måste dock lösas vid eventuell etablering 

av hyrcykelstation.   
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Södermalm 

Södermalm är belägen längst söderut av de tre besökta hållplatserna (figur 26). Vägen intill 

hållplatsen är dubbelfilig vilket möjliggör för trafik i båda färdriktningarna. Utöver detta finns 

även övergångställen i nära anslutning till hållplatsen som underlättar för resenärer som reser 

söderifrån att ta sig över vägen till den sidan där cykelbanan löper. Platsen har ett stort flöde 

av både gångtrafikanter och cyklister. Detta kan skapa viss trängsel speciellt eftersom vissa 

delar av gång- och cykelvägen utgörs av uteserveringar. Även här finns som på de andra 

utvalda platserna redan befintliga cykelställ. Dessa är placerade mellan busskuren och de träd 

som planterats längs med bilvägen (figur 33). 

 

Figur 33: Befintliga cykelställ i anslutning till cykelbana vid Södermalms hållplats. 
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5. Diskussion 

 

Erfarenheter från andra städer har som sagt påvisat att de mest framgångsrika 

hyrcykelsystemen är de som har en tydlig målgrupp och som på ett effektivt sätt tillgodoser de 

behov och användarpreferenser som finns i staden (Shaheen et al., 2010). Dessa erfarenheter 

har tillvaratagits genom att studien tilldelats en målgrupp i form av arbetspendlare och 

tjänsteresenärer.  

 

Under genomförandet av metoden har faktorer som framhävts som viktiga vid tidigare studier 

tagits i beaktande, i synnerhet de som anses vara viktiga för den angivna målgruppen. Närhet 

till kollektivtrafik är en sådan faktor, vilket är skälet till att metoden har hållplatser inom 

busstrafiken som utgångspunkt (New York City Department of Planning, 2009; Yang et al., 

2010). En annan viktig faktor är att så många pendlare som möjligt ska kunna nå sina 

arbetsplatser på ett smidigt sätt vid eventuell etablering av en hyrcykelstation (New York City 

Department of Planning, 2009). I och med det har mätningar inkluderats i metoden över hur 

långt det är möjligt att cykla från en given punkt på en bestämd tid, samt antalet anställda 

inom denna radie. 

 

I genomförandet av metoden användes fågelvägens räckvidd som ett första steg i processen 

eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att utvärdera en stor mängd (73 stycken) hållplatsers 

lämplighet på kort tid. Detta tillvägagångssätts tillförlitlighet kan dock ifrågasättas eftersom 

den fysiska strukturen inte tas i beaktande. Resultatet kan således vara missvisande och ge en 

överskattad bedömning av platsens potential (figur 34). När en metod som fågelvägens 

räckvidd appliceras bör därför såväl metodutövaren som läsaren vara fullt insatt i dess för- 

och nackdelar. 
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Figur 34: Exempel på skillnaden som kan uppstå mellan fågelvägens räckvidd och kostnadsanalys beräknat på 

en gångkonstant. Fågelvägens räckvidd (röd cirkel) till skillnad från gångkonstanten (lila yta) tar inte hänsyn 

till fysiska barriärer. Röd pil indikerar utgångspunkt. Bakgrundsdata ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 

Genom att istället se fågelvägens räckvidd som ett komplement snarare än en färdig produkt 

är det möjligt att tillgodose dess fördelar och genom vidare bearbetning verifiera dess faktiska 

potential. Metoden bör därför användas i inledningsskeendet av en studie för att påvisa om 

hållplatsen i fråga har någon möjlighet att vara åtråvärd eller inte. Om sedan en hållplats ses 

som en potentiell kandidat för etablering av en hyrcykelstation bör därefter en djupare analys 

av denna utföras.   

 

Trots bristerna med fågelvägens räckvidd är metoden fullt etablerad i studier rörande 

lokalisering av hyrcykelstationer (Schou et al., 2011). Den här studien försöker därför lyfta 

problematiken med fågelvägens räckvidd och samtidigt ge komplement och vägledning för 

hur lokalisering kan förbättras. Denna studie påvisar även vilka skillnader som kan uppstå 

mellan de båda metoderna. Som exempel är skillnaden i hållplats 22 Polhemsskolan mellan 

fågelvägens räckvidd och kostnadsanalysen 5234 anställda trots att cykelavståndet är det 

samma (figur 35). Detta kan antingen bero på den fysiska strukturen, topografin eller andra 

barriärer som medfört att vissa större arbetsplatser fallit bort inom räckvidden för 

kostnadsanalysen. I detta fall kan det handla om att Gävle sjukhus med över 3000 anställda 

hamnat utom räckvidden.  
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Figur 35: Jämförelse mellan kostnadsanalys och fågelvägens räckvidd för linje 902. 

 

Trots att kostnadsanalysen i detta fall påvisar stora skillnader mot fågelvägens räckvidd så är 

Gävles topografi relativt flack. I en stad med betydligt större variationer i topografi väntas 

således än större skillnader mellan de båda metoderna uppstå. 

En annan viktig aspekt för resultatet har varit friktionens inverkan på hastigheten. Denna har 

möjliggjort att cykling på stadens vägnät betraktats som fördelaktigt. Som tidigare nämnts i 

metoden har hänsyn tagits till olika markunderlag i form av asfalt och gräs, som är vanligt 

förekommande underlag i en stad och som båda är fullt möjliga att cykla på. I en utökad 

studie kan även fler underlag mätas och inkluderas för att bredda metoden och ge ett mer 

precist resultat av kostnadsanalysen.     

 

Vad gäller Hastighet beroende av lutning är de intervaller som undersökts i metoden fullt 

tillräckliga för studien. Lutningar över 11° konstaterades överskrida gränsen för vad som är 

praktiskt möjligt vid alldaglig cykling. Därför gjordes bedömningen att hastigheter vid 

lutningar över 11° inte behöver uppmätas. Däremot kan mätningarna förbättras genom att 

undersöka ett större antal cyklister ur fler kohorter som representerar samhället i stort samt att 

fler mätningar genomförs vid de olika lutningarna. 

 

Genom att verifiera kostnadsytan med cykeltester var avsikten att säkerställa valet av metod. 

Resultatet av testerna visar att en kostnadsanalys med de valda kriterierna: restriktioner, 

hastighet beroende av lutning och friktionsvärde vid analysering av cykeldistansen är en 

överlägsen metod i förhållande till den etablerade metoden som mäter fågelvägens räckvidd. 
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Tre av de fem sträckorna som testades visade sig stämma väl överens med kostnadsanalysens 

beräknade distans. De två sträckorna som testades österut visade sig beräknas fel på cirka 100 

meter (figur 30). En möjlig orsak till detta kan vara att den ena av dessa sträckor går under en 

viadukt medan den andra går över en bro. Vid bearbetningen av höjdmodellen var det 

nödvändigt att manuellt korrigera såväl broar som viadukter eftersom dessa platser i många 

fall saknade eller hade felaktiga mätvärden. Detta gjorde att en uppskattad höjd valdes på 

vissa av broarna och i samtliga viadukter. Slutsatsen av detta är att vissa fel kan ha gjorts på 

enstaka platser som sedan slår igenom i analysen. Även medelhastigheten vid verifieringen 

kontra analysen skiljer sig något. Detta handlar dock om mindre hastighetsskillnader på någon 

km/h men är ändå något att ha i åtanke om liknande metoder genomförs i framtiden. Eftersom 

kostnadsanalysen inte tar hänsyn till sådant som trafik, trafikljus, trängsel etc. bör alltid dessa 

metoder verifieras så att betydande avvikelser upptäcks innan ett projekt har gått för långt.  

Sammantaget bekräftar de omständigheter som beskrivits ovan att kostnadsanalys är en väl 

fungerande metod för ändamålet och ger högre tillförlitlighet än att endast mäta fågelvägens 

räckvidd. Dessa två tillvägagångssätt kan dock med fördel användas som ett komplement till 

varandra.  

Som nämnts kan fågelvägens och kostnadsanalysens räckvidd visa på markanta skillnader. Ett 

konkret exempel på detta är att antalet anställda inom räckvidden halverades vid vissa 

hållplatser efter genomförd kostnadsanalys (figur 35). De hållplatserna med flest antal 

anställda inom kostnadsanalysen räckvidd för samtliga tre busslinjer är som sagt 

Stadsbiblioteket, Rådhuset och Södermalm (figur 27, 28 och 29). När det gäller Södermalm är 

denna hållplats en gemensam nämnare för både busslinje 903 och 902 (figur 34). Detta 

medför att hållplatsens faktiska förutsättningar är bättre än vad de enskilda staplarna visar 

eftersom den kan dra nytta av båda linjernas kundunderlag. 

 

Samtliga av de tre nämnda hållplatserna ligger längs med ett gemensamt stråk som löper 

genom Gävles centrum, där Rådhuset ligger längst norrut, Södermalm längst söderut och 

Stadsbiblioteket mittemellan dessa två. Hållplatserna vid Rådhustorget och Stadsbiblioteket är 

lokaliserade cirka 200 meter från varandra, samtidigt som avståndet mellan Stadsbiblioteket 

och Södermalm är cirka 300 meter (figur 26). Stadsbiblioteket är förvisso den hållplatsen med 

enskilt högst antal anställda inom räckvidd men det korta avståndet i förhållande till de båda 

andra hållplatserna är dock problematisk eftersom det medför att Stadsbibliotekets räckvidd i 
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hög grad överlappar de båda andra hållplatsernas räckvidd. Ur detta perspektiv vore det därför 

mer förmånligt att etablera stationer vid Rådhustorget och Södermalm i syfte att uppnå ett 

större gemensamt täckningsområde. Vidare kan Stadsbibliotekets lämplighet ifrågasättas ur 

andra aspekter. Hållplatsen är exempelvis lokaliserad intill en enkelriktad väg som endast 

möjliggör för på- och avstigning i en färdriktning. Vid platsbesöket framkom även att 

möjligheten saknas att etablera en hyrcykelstation vid hållplatsen i direkt anslutning till en 

befintlig cykelbana.  

 

När det gäller Rådhustorget och Södermalm ser dock förutsättningarna bättre ut i detta 

avseende. Båda hållplatserna ligger i anslutning till vägar som möjliggör för på och avstigning 

i båda färdriktningarna. Det finns även närhet till övergångställen som gör att människor lätt 

kan korsa den trafikerade vägen. Vidare visade platsbesöket att det finns möjlighet att etablera 

en hyrcykelstation i direkt anslutning till cykelbanor vid både Rådhustorget och Södermalm. 

Ur ett bredare perspektiv utgör framförallt Rådhustorget en knutpunkt för många av de 

busslinjer som korsar Gävle, vilket ytterligare stärker platsens lämplighet. De problem som 

finns kopplade till Rådhustorget utgörs främst av en viss trängsel som kan påverka 

framkomligheten vid rusningstid, samt att de befintliga cykelställen är överfulla och att en 

utbyggnad av dessa krävs vid eventuell etablering av en hyrcykelstation. Vid Stadsbiblioteket 

och Södermalm utgör platsbrist dock inget problem eftersom de ställ som redan finns stod 

halvtomma vid besöket, samt att det finns tom plats intill dessa som lämpar sig för etablering 

av en hyrcykelstation. Sammantaget har erfarenheterna från platsbesöken visat att de utgör ett 

bra komplement till en multikriterieanalys eftersom de synliggör omständigheter som inte kan 

urskiljas genom analysen. Platsbesök kan erbjuda verifiering av lämplighet och 

precisionsplacering utifrån verkliga förhållanden, vilket gör dem till en viktig del av den 

systematiska prioriteringen.  

 

Studien har genomförts på tre busslinjer. En del i processen var att beräkna fågelvägens 

räckvidd utifrån samtliga hållplatser. De lämpligaste av dessa urskiljdes sedan och 

analyserades vidare med hjälp av en kostnadsanalys. Ett sätt att göra studien mer tillförlitlig 

vore att redan från början genomföra kostnadsanalyser på samtliga hållplatser och busslinjer i 

Gävle. Det hade dock inte varit praktiskt möjligt att genomföra detta inom tidsramen för 

studien eftersom kostnadsanalys är ett tidskrävande moment. En prioritering har därför varit 

nödvändig, och att genomföra en mer utförlig studie som inkluderar fler linjer och hållplatser 
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är något som lämnas till eventuella framtida studier. En av de busslinjer som omnämns i 

avsnitt 2.5.3 prioriterades även bort på grund av tidsbrist. Initialt var tanken att studien skulle 

omfatta fyra linjer, vilket sedan bantades ned till tre. De tre linjer som studien utförts på 

valdes dels för att de har ett stort kundunderlag, men även för att deras kombinerade 

linjedragningar omfattar ett stort geografiskt täckningsområde. Detta urval ligger även i linje 

med Region Gävleborgs strategi om att de pendlingstråken med högst kundunderlag ska 

prioriteras först (Landstinget Gävleborg, 2013).  

 

Tillgång till mer utförlig statistik hade också kunnat bidra till att förbättra studien. Den 

statistik som vi kunnat ta del av visar visserligen antal resenärer per linje inom 

kollektivtrafiken, den visar dock inte vid vilka hållplatser resenärerna stiger av. Sådan statistik 

hade nämligen kunnat bidra till att påverka prioriteringen av hållplatser och i slutändan gjort 

studien mer tillförlitlig. Utöver detta vore det intressant att utföra studien med en annan 

målgrupp än arbetspendlare i åtanke för att därefter se hur resultatet skiljer åt. 

 

Den befintliga forskningen har som sagt främst fokuserat etablering och lokalisering av 

hyrcykelsystem i större städer, såsom Paris, Amsterdam, New York etc. Detta har både varit 

en utmaning och en tillgång för studien. Det har varit en utmaning på så vis att de lösningar 

som framhävs som optimala i en storstad som Paris inte nödvändigtvis är direkt överförbara 

till en mindre stad som Gävle. Det har varit en tillgång i det avseendet att avsaknaden av 

jämförbar forskning innebär att studien fyller ett tomrum inom ämnet. 
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6. Slutsats & rekommendation 

 

Under studiens gång har det övergripande syftet underbyggts genom en utförlig redogörelse 

för hyrcykelsystemens historia, spridning samt vilka vinster och problem som finns kopplade 

till dessa system. Genom granskning av den tidigare forskningen har även framgångsfaktorer 

kopplade till den angivna målgruppen identifierats och sedan använts vid upprättandet av en 

multikriterieanalys. Resultatet av analysen visar att den etablerade metoden som baseras på 

fågelvägens räckvidd ofta är missvisande och otillräcklig. För att stärka tillförlitligheten har 

därför kostnadsanalyser upprättats som ett ytterligare steg i processen. Eftersom skillnaderna 

mellan dessa tillvägagångssätt är påtagliga trots att Gävle är en förhållandevis platt stad, torde 

de innebära än mer avvikande resultat vid applicering på en stad med större höjdskillander. 

Genom multikriterieanalys, platsbesök och diskussion av resultatet har en systematisk 

prioritering genomförts av de undersökta hållplatsernas lämplighet. Detta har sin tur mynnat 

ut i en rekommendation över vilka platser som bör prioriteras vid etablering av 

hyrcykelstationer i Gävle. Dessa platser är Rådhustorget och Södermalm.  

 

Den befintliga forskningen har som tidigare beskrivits främst fokuserat på lokalisering av 

hyrcykelsystem i större städer. Detta innebär att resultatet av studien fyller ett tomrum inom 

forskningen i ämnet. I och med det har studien goda förutsättningar att utgöra ett underlag för 

framtida forskning att bygga vidare på.  
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8. Bilagor 

 
Här redovisas det som inte får plats eller upplevs som överflödigt i själva rapporten.  

 

 

Följande teckenförklaring hör till bilagorna A1 till A4: 

 

 

Till bilagor A1-A4: Teckenförklaring till flödesschematas. 
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Bilaga A1: Framtagande av restriktionskarta med inkluderad höjddata, friktionskarta samt de tre 

gångavståndskartorna. 
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Bilaga A2: Identifiering av de tre potentiellt bästa hållplatserna för varje linje. 
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Bilaga A3: Resultatet av kostnadsanalysen som utgått från de tidigare identifierade potentiellt bästa 

hållplatserna. 
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Bilaga A4: Jämförelse mellan de potentiellt bästa hållplatserna och de gjorda efter kostnadsanalysen samt en 

utvärdering och förslag på lokalisering av hyrcykelstationer. 
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Bilaga B1: Hållplatsernas potentiella räckvidd för linje 903, kohorts till medelantal och hållplatsernas namn. 
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Bilaga B2: Hållplatsernas potentiella räckvidd för linje 902, kohorts till medelantal och hållplatsernas namn. 
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Bilaga B3: Hållplatsernas potentiella räckvidd för linje 41, kohorts till medelantal och hållplatsernas namn. 
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Bilaga C1: Del av restriktionskarta. 
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Bilaga D1: Regressionsanalys i tabellform: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


