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Sammanfattning 
Detta forsknings- och utvecklingsprojekt har undersökt varför tågresenärer tar med sig 
cykel på tåg. Studien omfattar tågresenarenas inställning till cykeltransport, 
ombordpersonalens erfarenheter av cykeltransport och internationella koncept för 
cykeltransporttjänster på tåg. Resultaten bygger bl. a. på en enkätundersökning med 318 
tågresenärer på ett antal lokala tåglinjer i Skåne och mellan Skåne och Göteborg.  
 
De viktigaste slutsatserna av studien är att: 
 

• cykeltransport på tåg är tillåten i många länder och det finns ett rikt utbud av olika 
utformningslösningar. Lösningarna bygger nästan alltid på att resenären själv tar 
med sig cykeln ombord 

 
• en betydande del av tågresenärer (drygt 20% i denna studie) tar med sig cykel 

ibland,  
 
• resenärerna tar med sig cykel ombord sällan vilket innebär att utrymmesbehovet är 

relativt begränsat, 
 

• man i olika delar av Sverige har mycket olika priser på tjänsten att ta med cykel på 
tåg vilket naturligtvis riskerar att väcka frågor hos kunderna, 

 
• att det riskerar att finnas en målkonflikt mellan tågoperatörers ekonomiska intresse 

och samhällsekonomiska överväganden när det gäller att erbjuda tjänsten cykel på 
tåg på längre nationella tåglinjer, 

 
• det finns en oro om problem med att tillhandahålla tjänsten cykel på tåg i Sverige 

som resultaten av enkätstudien till stor del kan avfärda. 
 
Resultatet av gjorda studier och slutsatserna av dessa har lett fram till ett antal 
rekommendationer. Dessa presenteras i sin helhet i slutet av rapporten. Värt att nämna här 
är dock att resultaten från studien och internationella erfarenheter pekar på att 
cykeltransport på tåg på direkt kan tillåtas i alla lokaltåg med låggolvsvestibuler under 
lågtrafiktid i de flesta fall. Vi har inte funnit några principiella tekniska eller 
acceptanshinder bland övriga resenärer eller personal för cykeltransport på tåg, mer än att 
det krävs lämpliga utrymmen.  
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1. Inledning 
Banverket anlitade hösten 2008 TUB Trafikutredningsbyrån och Koucky & Partners AB 
för att samla in data om varför tågresenärer tar med cykel på tåg samt hur dessa resenärer 
uppfattas av övriga resande. De data som tas fram syftar till att ge myndigheter, politiska 
beslutsfattare och privata tågoperatörer bättre möjlighet att bilda sig en uppfattning om den 
sociala och ekonomiska betydelsen av att ta med cykel på tåg. En bakgrund till studien är 
att det ofta inte går att ta med sig cykeln på tåget på t.ex. nationella tåglinjer i Sverige idag. 

Denna rapport redovisar resultatet av genomförda studier. Dataredovisningen är indelad i 
tre huvudsakliga delar. I kapitel 2 redovisas kort hur cykeltransport på tåg fungerar i några 
utvalda länder och vilka tekniska lösningar som har valts. I kapitel 3 redovisas resultatet av 
en mindre intervjuundersökning med ombordpersonal. Kapitel 4 redovisar sedan resultaten 
från en enkätundersökning av tågresenärer. De nästföljande två kapitlen diskuterar 
resultatens betydelse för det svenska tågsystemets utformning respektive redovisar våra 
slutsatser och rekommendationer. I Bilaga 1 redovisas därutöver ett urval av erfarenheter 
från andra europeiska länder om hur cykeltransport på tåg ordnas där, regler för resandet 
(t.ex. bokning) och prissättning mm. 

Rapporten är skriven av Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån, David Backelin och 
Michael Koucky, Koucky & Partners AB. 
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2. Exempel från utvalda länder 
Nedan presenteras en överblick av hur cykeltransport på tåg är organiserat i ett antal länder 
i Europa. Avsnittet belyser främst cykeltransport där resenärer själv åker med samma tåg 
och själv ansvarar för att lasta in cykeln. Generell möjlighet att polletera sin cykel i olika 
länder behandlas ej. Se även Bilaga 1 för vidare information om bl. a. prissättning och 
cykelställslösningar för tågfordon i andra länder. 

2.1 Sverige 
I Sverige är cykeltransport på tåg inte generellt tillåten, men möjlig på ett flertal sträckor. 
Cykeltransport på tåg är bl.a. tillåten på Skånetrafikens tåg, Tåg i Bergslagen, 
Öresundstågen, Kinnekullebanan samt på Västtrafiks pendeltåg och SL:s tåg. SJ har på 
försök infört cykeltransport på några få, utvalda intercitysträckor under sommaren 2009. 
Priserna varierar mellan olika operatörer. Hos Skånetrafiken kostar cykeltransport 
motsvarande en barnbiljett för samma sträcka. Hos SL är cykeltransport gratis. Vanligtvis 
finns inga dedikerade utrymmen som endast är avsedda för cyklar. Cyklar hänvisas istället 
oftast till multifunktionsutrymmen med fällsäten eller vestibuler. 

På Banverkets webbplats finns en aktuell sammanställning över på vilka sträckor 
cykeltransport är tillåten1. 

2.2 Schweiz 
Cykeltransport är i princip tillåten på samtliga tåglinjer i landet, oavsett operatör. SBB:s 
(statliga järnvägsbolaget) cykelbiljett gäller hos samtliga tågoperatörer.2.  

Av totalt ca. 5 000 dagliga avgångar är cykeltransport alltid tillåten på 4 700 avgångar (93.9 
%) och mot reservering under högsäsong på ytterligare 122 avgångar (2,4 %). Endast på 
183 dagliga avgångar (3,7 %) är cykeltransport ej tillåten, mest handlar det om 
internationella tåg som inte är förberedda för cykeltransport, t.ex. tyska ICE-tåg eller 
italienska Pendolino-tåg3. 

På Zürichs regionaltågsystem (S-bahn) är cykeltransport inte tillåten under rusningstid, dvs. 
mellan 06:00 och 09:00 och 16:00 och 19:00 på veckodagar. På vissa tågmodeller med 
begränsade förvaringsutrymmen (lutande tåg, ICN) finns även säsongrelaterade 
begränsningar, där krävs en reservering under perioden 21 mars –31 oktober. 

Ett dagskort för cykeltransport på tåg som kombineras med en egen resa (resenärer lastar in 
cykeln själv, accompanied bike carriage ABC) kostar 10 respektive 15 sFr (med/utan 
rabattkort, ca. 70/100 kr), oavsett resans längd. Bokning av en cykelplats på ICN-tåg kostar 
ytterligare 5 sFr/35 kr. Transporteras cykeln i en speciell transportväska med mått under 
90x120 cm är transporten gratis och tillåten på alla tåg. För resenärer som ofta tar med sig 
cykel finns det årskort för cykeltransport till ett pris på 195 sFr, ca. 1 400 kr. 

I stort sett samtliga tåg har särskilda utrymmen för cykeltransport. Dessa utrymmen 
används på vintern även för att transportera skidor och annan vintersportutrustning. Vidare 
finns möjlighet till att hyra cykel på över hundra tågstationer i Schweiz och det är, mot en 

                                                 
1 Banverket, aktuell information om cykeltransport på tåg, 
http://www.banverket.se/sv/Amnen/Jarnvagen/Undersida-2-Jarnvagen/Cykelhantering-vid-
jarnvagsstationer.aspx 
2 Källa: http://mct.sbb.ch/mct/reisemarkt/services/wissen/velo.htm 
3 Källa: Roesli, M. (2007) Accompanied bicycle carriage and SBB – today and tomorrow. Seminar 
presentation, IG-velo workshop ”Bicycle and public transport”, Bern 2007-05-17 

http://mct.sbb.ch/mct/reisemarkt/services/wissen/velo.htm
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merkostnad, även möjligt att lämna in cykeln på en annan järnvägsstation än 
utgångsstationen4. 

Enligt uppgifter från Markus Röösli, product manager ”bike” på statliga järnvägsbolaget 
SBB är cykeltransport på tåg populär i Schweiz. Cykeltransport är en viktig komponent i 
marknadsföringen av järnvägen för fritidsresor, bidrar till en positiv image och är lönsamt.  

Under 2006 såldes ca. 510 000 cykelbiljetter, motsvarande en totalomsättning på ca. 3,4 
MsFr (ca. 25 MSEK). Ca. 3 600 personer köpte ett årskort för cykeltranport. Ca. 10% av 
alla regelbundna tågkunder nytjar möjligheten till cykeltransport minst en gång per år.  

Enligt Röösli skapar cykeltransport på tåg inte några problem för järnvägsbolaget på de 
allra flesta avgångar. Svårigheter uppstår dock på vissa populära linjer under en begränsad 
toppbelastning när efterfrågan är större än utrymmet på tågen. Det handlar om ca. 20 dagar/ 
200 tåg per år.  

 

 

Bild 1: Cykeltransport är tillåten på nästan alla tåg i 
Schweiz och nyttjas flitigt, främst för fritidsresor. 
Bild: Velojournal 

                                                 
4 Källa: Rent A Bike: http://www.rent-a-bike.ch/ 
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2.3. Tyskland 
I Tyskland är cykeltransport tillåten på många, men inte på samtliga tåg. I tidtabeller och 
vid bokning på internet anges om cykeltransport är möjlig. Vid bokning på internet finns 
möjligheten att välja att visa endast förbindelser som tillåter cykeltransport. Deutsche Bahn 
har ett särskilt telefonlinje för cyklister där de kan få detaljerad information om 
cykeltransport på en specifik avgång och kan anmäla större grupper av cyklister 
(Radfahrer-Hotline). Information finns även på Deutsche Bahns webbplats5. 

Regionaltåg 
På de flesta tyska regionaltåg är cykeltransport tillåten i mån av plats. Transporten 
garanteras ej. Tågpersonal kan neka cykeltransport om den bedömer att utrymmet inte 
räcker till för att säkerställa transport utan störningar. Viss tidsreglering kan förekomma för 
att undvika cykeltransport i rusningstider. 

De flesta regionaltåg har s.k. multifunktionsavdelning där cyklar kan hängas upp, ofta i 
början och slutet av tågsettet. Dessa vagnar är markerade med en cykesymbol vid dörren. 
Även på regionaltåg utan speciell avdelning för cykeltransport är det tillåtet att ta med 
cyklar om de kan placeras så att de inte står i vägen. Cyklister uppmanas att helst undvika 
tider med mycket pendlartrafik. Grupper på fler än fyra cyklister uppmanas att anmäla 
cykeltransporten i förväg. Villkoren och priserna för cykeltransport på regionaltåg kan 
variera beroende på Bundesland (län). En anledning till detta är att lokaltrafiken i viss mån 
är regionalt reglerad och finansierad. Priserna för cykeltransport varierar från gratis till 5€ 
per dag, se även Bilaga 1. 

Fjärrtåg 
På många (men inte alla) fjärrtåg är cykeltransport tillåten. Sker resan i s.k. Regional-
Express krävs en cykelbiljett (4,50 €) men ingen reservering. Transporten sker i mån av 
plats. För resor med snabbare Inter-City eller Euro-City-tåg med cykelavdelning krävs att 
en cykelplats bokas i förväg. På cykelbiljetten står vagnsnumret och på vilken plats cykeln 
ska ställas. En särskild talong med med reseuppgifterna ska fästas synligt på cykeln. För att 
snabba upp påstigningen är det tydligt markerat var på perrongen cykelvagnarna kommer 
att stanna. Priset för cykeltransporten, inklusive bokningsavgift är 6 € respektive 9 € per 
väg (med/utan BahnCard-rabattkort). 

Snabbtåg, ICE 
Cykeltransport på Tysklands snabbtåg (ICE) är tills vidare inte tillåten. Det finns inte heller 
några utrymmen planerade för cykeltransport på dessa tåg. Frågan om cykeltransport på 
ICE har dock drivits länge av Tyska Cyklistförbundet (ADFC). Även det tyska 
transportministeriet och i den tyska riksdagen har krav framförts på att Deutsche Bahn ska 
ordna cykeltransport på snabbtågen. 

Nattåg 
På nattåg inom Tyskland och även internationella nattåg som startar/ slutar i Tyskland (City 
Night Line) är cykeltransport tillåten och sker i en bagagevagn. Cykelplatsen måste bokas. 
Priset är 6/9 € (med/utan BahnCard) inom Tyskland, 15 € på förbindelser till Frankrike 
eller Belgien och 10 € på samtliga andra internationella förbindelser. 

Polletering 
I Tyskland finns även möjlighet att polletera sin cykel från dörr till dörr i samband med en 
tågresa. Cykeln hämtas och lämnas då av ett budbolag på valfria adresser. Tiden från 

                                                 
5 Deutsche Bahns informationssida om cykeltransport: 
http://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/bahn_und_bike.shtml 

http://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/bahn_und_bike.shtml
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hämtning till lämning är som längst 48 timmar. Kostnad vid innehav av tågbiljett mellan 
motsvarande städer är ca 25 € per cykel och väg. 

2.3 Frankrike 
Cykeltransport är nästan alltid gratis i hela Frankrike. Tåg som tar cyklar är utmärkta med 
en cykelsymbol i tidtabellerna. Se även SNCF:s webbplats om cykeltransport samt 
information från Frankrikes cyklistorganisation FUBICY6. 

Regional- och lokaltåg (TER) 
På Frankrikes regionala och lokala tåg (TER, Transilien, RER) kan cykel medtas gratis på 
samtlig tåg i följande sju regioner (län): Rhône-Alpes, Alsace, Auvergne, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Alsace et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Transport sker i mån av 
plats.  

I resterande 15 franska regioner är cykeltransport tillåten på de avgångar som är utmärkta 
med en cykelsymbol i tidtabellen. Även på dessa tåg sker transporten i mån av plats och är 
gratis. 

I hela lokaltågsystemet i regionen Paris (Transilien, RER) tillåts gratis cykeltransport, men 
endast utanför rusningstid och på helgdagar. 

Fjärrtåg 
På fjärrtåg (Corail) beror det på om tåget är utrustad med en cykelavdelning om cykeln kan 
tas med. Dessa tåg är utmärkta med en cykelsymbol i tidtabellen och cykeltransport är 
gratis i mån av plats. 

På vissa nyare tåg (Corail Téoz, Corail Lunéa,) finns 5-6 platser för cykeltransport per 
tågset. På dessa tåg krävs en reservation och en cykelbiljett som kostar 10 € (ca. 100 kr). 

Höghastighetståg, TGV 
Cykeltransport är tillåten på många TGV-tåg mot reservation. Cykeltransport kostar 10 €. 
Cyklarna transporteras i tågets särskilda bagageutrymme i en av vagnarna, ihop med annat 
skrymmande bagage.  

Cykelplatser finns idag på cirka hälften av samtliga TGV-avgångar och på samtliga 
avgångar med nya tåg. Fem till åtta cyklar kan tas med per tåg, främst beroende på hur 
mycket annat skrymmande bagage som är bokat. 

 

                                                 
6 Officiell information från SNCF: http://www.velo.sncf.com/ 
Informationssida fron FUBICY, Frankrikes cyklistorganisation: http://www.fubicy.org/spip.php?article107 

http://www.velo.sncf.com/
http://www.fubicy.org/spip.php?article107
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Bild 2: Cykelavdelning på ett franskt regionaltåg. Bild: FUBICY 

2.4 Andra länder 
Cykeltransport på tåg är även möjligt i många andra länder, exempelvis i Nederländerna, 
Danmark, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien m.fl. Priserna och reglerna om på 
vilka tåg cykeltransport kan tas med varierar relativt kraftigt i Europa. I Storbritannien är 
det t. ex. förberett med cykeltransport på i princip alla tågsträckor. Det är nästan alltid gratis 
men på vissa linjer krävs förbokning. 
 
 

 

Bild 3: Cykeltransport är tillåten på en stor del av den spårbundna trafiken i Tyskland, 
bl.a. på spårvagnarna i Köln. Bild: P. Envall 
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2.5 Utformning av förvaringsutrymmen 
Det finns många olika sätt att lösa förvaringen av cyklar på tåg. På pendeltåg och 
regionaltrafik är det vanligast att multifunktionsutrymmen med fällbara säten används där 
cyklar ställs men där det inte finns särskilda fästanordningar. På mer långväga tåg används 
ofta dedikerade utrymmen där cyklar kan fästas eller hängas upp. På tåg med särskilda 
utrymmen för skrymmande bagage används även dessa för cykeltransport.  

Nedan visas exempel på några lösningar. 

 

     

Bild 4: Cykelutrymme med plats för 1-2 cyklar på lokaltåg i Sevilla, Spanien. Bild: M.Koucky 
Bild 5: Cykelavdelning på ett tyskt nattåg. Cyklarna transporteras hängande. Bild: M.Koucky 
 
 

 
Bild 6: Förvaringsutrymme för barnvagnar och cyklar, InterCity-
tåg, Schweiz. Bild: M.Koucky  
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Bild 7: Cykelavdelning på Intercity tåg i Österrike. Bild: M.Koucky 
Bild 8: Multifunktionsutrymme med fällbara säten, plats för cyklar och hållare för skidor. Regionaltåg, 
Österrike. Bild: M.Koucky 
 

 

Bild 9: Multifunktionsutrymme med möjligheten att hänga upp cyklar. Regionaltåg i Österrike. Bild: 
M.Koucky 

Bild 10: Multifunktionsutrymme på ett tysk lokaltåg. Bild: M.Koucky  
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Bild 11: Cykelavdelning på ett tysk intercity-tåg. Bild: M.Koucky  
Bild 12: Cykeltransport i bagageavdelningen på ett franskt höghastighetståg TGV. Bild: FUBICY 
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3. Intervjuer med ombordpersonal 

3.1. Syfte och metod 
I tidigare studier om möjligheter att ordna så att cykel får tas med på fler tåg i Sverige så 
har inga synpunkter inhämtats från ombordpersonalen. Därför gjordes i denna studie ett 
antal intervjuer med tågvärdar och annan ombordpersonal. Syftet har varit att kartlägga 
personalens åsikter i frågan, vilka svårigheter som personalen ser och vilka krav eller 
önskemål de har angående cykeltransport på tåg. Totalt genomfördes sex intervjuer (fyra 
telefonintervjuer och två fysiska) för att hämta in kunskap och erfarenheter från dem som 
dagligen möter tågssystemets kunder.  

De intervjuade var: 

• Två personer från Pågatågen som arbetar hos företaget Arriva och åker på olika 
lokaltåg i Skåne. 

• Två personer från SJ AB som jobbar dels på Västkustbanan och dels på 
Viskadalsbanan (Varberg-Borås) men också på sträckor där cykel på tåg ej tillåts. 

• En person från SL som jobbar på Saltsjöbanan. 

• En person från DSB First som jobbar på Öresundstågen mellan Kastrup och 
Göteborg, mellan Malmö-Växjö och Malmö-Kristianstad. 

De sex intervjupersonerna arbetar samtliga på linjer där det är tillåtet med cykel på tåg. 
Intervjupersoner hos SJ arbetar både på linjer med cykel tillåtet och där möjlighet att ta 
med cykel ombord saknas. Urvalet av intervjupersoner gjordes med målet att få bred 
geografisk spridning. Kontakten med intervjupersonerna togs främst med hjälp av 
tågoperatörer. Projektets referensgrupp hjälpte i några fall till med kontaktuppgifter till 
personalansvariga på tågbolagen som sedan hjälpte oss komma i kontakt med 
intervjupersonerna.  
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3.2. Urval av resultat 

Regler, problem och förbättringsmöjligheter 
Tabellen nedan sammanfattar dels regelverken mm för hur cyklar hanteras på de linjer där 
intervjupersonerna arbetar samt de problem och förbättringsmöjligheter som 
intervjupersonernas ser vad gäller resenärers möjlighet att få ta med sig cykel på tåg.  

Tabell 1. Översikt över regler som intervjupersonerna har att förhålla sig till mm. 

Person Jobbar på en 
linje som 
tillåter/inte 
tillåter cykel 
på tåg 

Pris för att 
ta med cykel 

Personlig 
inställning 

Särskild 
cykelplats 

Svagaste 
länk 

Vad kan enkelt 
göras för att 
underlätta för 
resande och/eller 
ombordpersonal? 

Ombord-
personal SJ 
AB 

Jobbar både 
på linjer som 
tillåter och 
inte tillåter 
cykel på tåg 

50 kronor/ 
varierande 
enligt 
länstrafikens 
zoner  

Positiv i de fall 
där det finns 
särskild plats. 
Annars negativ. 

I en enda vagn. 
I övrigt får 
cyklar ställas 
mot en vägg 
utan att spännas 
fast. 

Fordonens 
utformning 

Skapa särskilda 
utrymmen för 
ändamålet. Det 
underlättar för både 
personal och 
resenären 

Ombord-
personal SJ 
AB 

Jobbar både 
på linjer som 
tillåter och 
inte tillåter 
cykel på tåg 

70 kronor Positiv i de fall 
där det finns 
särskild plats. 
Annars negativ. 

Fyra cyklar kan 
spännas fast i 
låggolvsdel. 
Där finns också 
andra resenärer, 
barnvagnar och 
rullstolar. 

Fordonens 
utformning 

Skapa särskilda 
utrymmen för 
ändamålet. Det 
underlättar för både 
personal och 
resenären 

Ombord-
personal 
Saltsjöbanan 

Jobbar på 
linje som 
tillåter cykel 

Gratis Besvärligt för 
mig eftersom 
cykelhanteringen 
tillåts utan att det 
finns bra 
placering för 
cyklarna. 

I en enda vagn. 
I övr. får cyklar 
ställas mot en 
vägg utan att 
spännas fast. 

Fordonens 
utformning 

Skapa särskilda 
utrymmen för 
ändamålet. Det 
underlättar för både 
personal och 
resenären 

Ombord-
personal 
Pågatågen 

Jobbar på 
linje som 
tillåter cykel 

Samma 
kostnad som 
för en 
barnbiljett 

Positiv Avskilt 
cykelställ finns. 

Brist på 
information  

Förbättra 
informationen om 
regler över hur 
cykelhanteringen 
skall skötas. 

Ombord-
personal 
Pågatågen 

Jobbar på 
linje som 
tillåter cykel 

Samma 
kostnad som 
för barnbiljett 

Positiv Avskilt 
cykelställ finns. 

Möjligen 
tydligare 
information
. 

Är överlag mycket 
nöjd med 
cykelhanteringen. 

Ombord-
personal 
DSB First 

Jobbar på 
linje som 
tillåter cykel 

Samma 
kostnad som 
för barnbiljett 

Positiv Fyra cyklar kan 
spännas fast i 
låggolvsdel. 
Där finns också 
andra resenärer, 
barnvagnar och 
rullstolar. 

Fordonens 
utformning 

Skapa särskilda 
utrymmen för 
ändamålet. Det 
underlättar för både 
personal och 
resenären 
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Regelverk och pris 
Som framgår av Tabell 1 på förra sidan så skiljer sig regelverken för hur cyklar hanteras på 
olika tåglinjer sig relativt mycket åt. Detta måste ombordpersonalen förhålla sig till när de t. 
ex. byter mellan två linjer. Vissa linjer har t. ex. begränsningar som exkluderar cyklar i 
rusningstid. På flera sträckor där intervjupersonerna arbetar finns begränsningar gällande 
när på dygnet cykel får tas med och det är alltid i mån av plats som gäller. Samtliga 
intervjupersoner arbetar därmed sannolikt även på avgångar där cyklar ej får tas med. Det 
är dock sällan den intervjuade personalen har behövt neka resenärer som vill ta med sig 
cykel till exempel på grund av platsbrist. 

Även priset varierar relativt mycket för vad som är en liknande service/ resa. Det är t. ex. 
gratis att ta med cykeln på Saltsjöbanan medan det kostar lika mycket som en barnbiljett i 
Skåne och på Öresundstågen. Variationer i pris eller taxesystem (t. ex. zonpris) tycks dock 
inte påverka intervjupersonernas inställning eller orsaka ombordpersonalen några direkta 
bekymmer (se Tabell 1). Detta var kanske inte heller förväntat då de flesta resenärer på de 
undersökta linjerna köper biljett innan de kliver på tåget.  

Svagaste länk 
Som också visas i Tabell 1 så anser alla intervjuade att det är viktigt att det finns en särskild 
plats för cyklar på tåget. De enda som inte efterlyste bättre utrymmen för cyklar på tåget 
var de som jobbar på Pågatågen. Detta kan kanske bäst förklaras med att dessa tåg har 
cykelställ sedan länge. På Pågatågen finns plats för tio cyklar per vagn. Alla cyklar kan 
spännas fast. För de intervjupersoner som arbetar på Pågatågen är det istället viktigare med 
tydligare information till resenärerna över var och hur cyklarna skall transporteras i vagnen. 
Bättre information menar flera skulle innebära att transporterna gick ännu smidigare. 

Minst nöjd var intervjupersonen från Saltsjöbanan. Där förekommer ofta cyklar på tågen. 
Det saknas dock särskilt förvaringsutrymme för cyklar inne i tåget. Cyklarna placeras oftast 
i det öppna utrymmet i anslutning till dörrarna (”vestibulen”). Intervjupersonen menar att 
där kan de vara i vägen både för ombordpersonal och för medresenärer. Intervjupersonen 
säger att detta kan innebära längre tid för trafikutbyte och viss risk att få fläckar på kläderna 
om cykeln är smutsig. Samma problemuppfattning finns hos de intervjuade personerna på 
Viskadalsbanan, men där är antalet transporterade cyklar betydligt färre. På Viskadalsbanan 
fanns dock vid intervjutillfället ett tågset som till skillnad mot de andra har ett särskilt 
utrymme för cykelförvaring. På detta fordon med särskilt cykelutrymme upplevde 
intervjupersonen att personalen anser att cykelhanteringen går bra, dvs att 
ombordpersonalen är positivt inställd till den service som det ger kunderna att ibland kunna 
ta med en cykel. 

Cykelbeläggning 
För att försöka se om intervjupersonernas inställning varierade med antal cyklar som 
transporteras på deras respektive linje så frågade vi hur många cyklar som de brukade 
transportera per vecka. På denna fråga varierar svaren kraftigt. Vi kan inte se något tydligt 
samband mellan intervjupersonernas inställning och cykelfrekvens. På Viskadalsbanan 
mellan Varberg och Borås brukar det vara 2-3 cyklar per vecka under högsäsong (sommar). 
Detta kan jämföras med hur det är på Pågatågen i Skåne. Där kan det enligt uppgift vara 10-
15 cyklar per avgång några gånger under sommaren, dvs ibland fler än antalet cykelställ. I 
Skåne och på Saltsjöbanan transporteras en hel del cyklar även under vinterhalvåret.  

Intervjupersonerna anger att både kvinnor och män tar med sig cykeln på tåget och att 
många som gör det är turister. Beträffande ålder så anger intervjupersonerna att ungdomar 
verkar vara underrepresenterade. Viskadalsbanan är här ett undantag, där är det mest 
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ungdomar som brukar åka på sträckan som har med sig cykeln. På den banan är det dock 
relativt ovanligt att cykel tas med överhuvudtaget. Resorna där cykel tas med sker enligt 
intervjupersonerna mest ”mitt på dagen” vilket är naturligt då de flesta tåglinjer där 
intervjuerna genomfördes har begränsningar för cykeltransport i rusningstrafik på morgon 
och eftermiddag. 

3.3. Slutsatser 
Det är värt att notera att fem av sex intervjuade i grunden hade en positiv inställning till 
cykeltransport på tåg. För att alla ska vara positiva krävs dock vissa regler och infrastruktur 
ombord på tågen. Enligt de intervjuade är den viktigaste faktorn för att cykelhanteringen 
ombord skall fungera att det finns bra cykelställ, där resenärerna själva kan ställa sina 
cyklar. Detta ser samtliga intervjupersoner som viktigt eller till och med en förutsättning för 
att det på ett säkert och smidigt sätt skall gå att transportera cyklar på de tåg där de 
tjänstgör. Många olika regler och priser att hålla reda på tycks inte orsaka 
intervjupersonerna några stora bekymmer (men kan kanske upplevas krångliga av 
kunderna).  

Vi kan notera att på vissa tåglinjer råder formellt en strikt tillämpning av ’i mån av plats’ 
och då är det antalet cykelställ på tåget som sätter gränsen. Samtidigt så finns det flera 
tåglinjer som idag tillåter ’obegränsat’ antal cyklar på tåg helt utan ställ. För en resenär som 
nekas ta med sin cykel på ett tåg för att cykelställen är fulla kan naturligtvis dessa olika 
regelverk på olika platser upplevas som svårbegripliga.  

Flest cyklar på tågen är det enlig uppgift under sommaren då andelen turist- och 
utflyktsresor är stor.  Relativt många av de som tar med cykeln vid dessa tider behöver 
antagligen information om hur och var cyklarna skall förvaras på tåget, detta då de kanske 
aldrig tidigare har tagit med sig cykeln på den typ av tågfordon som trafikerar en viss linje. 



Cykel på tåg: Möjligheter och svårigheter 

18 

4. Enkätstudie bland tågresenärer 

4.1. Syfte 
Detta kapitel redovisar resultaten av en enkätundersökning ombord på ett antal av 
Skånetrafikens tåg. Enkätens syfte var dels att undersöka vad andra resenärer som ej tar 
med cykel på tåg tycker om att detta tillåts, dels att undersöka vilka resenärer det faktiskt är 
som tar med cykel på tåg och på vilken typ av resor. Undersökningen hade även till syfte att 
belysa vilka förbättringsmöjligheter som resenärer ser vad gäller cykeltransport på tåg. 

4.2. Metod och tillvägagångssätt 
Två enkätversioner togs fram, en pappersversion och en digital enkät på internet. Dessutom 
trycktes en inbjudan att svara på enkäten på internet upp i visitkortsformat.  

Enkäten och enkätinbjudningar delades ut till resenärer ombord på ett antal tåg samt när 
resenärer klev på sitt tåg på ett antal stationsplattformar. Ombord på tåget tillfrågades 
resenärerna först om de kunde hjälpa oss fylla i en enkät om tågets utformning och deras 
resor. På plattformar delade vi endast ut inbjudningar att svara på enkäten på internet 
eftersom vi av tidskäl inte kunde uppehålla resenärerna. Samtliga personer som accepterade 
erbjudandet om att svara på en enkät eller att ta emot en enkätinbjudan på plattformen fick 
en liten chokladbit som tack.  

Om resenären snart skulle gå av tåget eller hellre ville svara på enkäten senare gavs de ett 
portofritt svarskuvert så att de kunde fylla i enkäten i lugn och ro. De flesta personer som 
tog emot enkäten vid sina sittplatser på tåget svarade dock på enkäten direkt vilket gjorde 
att vi kunde samla in enkätsvaren själva och därmed spara porto. Förutom utdelningen av 
pappersenkäter på tågen och vid cykelparkeringen i Malmö delades också ut inbjudningar 
till enkäten i elektronisk form till resenärer som klev på tåget på ett antal tågavgångar. 

Bilaga 2 redovisar enkätutformningen med olika frågeställningar och svarsalternativ. 
Undersökningen genomfördes under maj månad 2009.   

4.3. Urval och svarsfrekvens 
 

Urval 

Urvalet av tåglinjer för undersökningen gjordes i samråd med Banverket och Skånetrafiken. 
Skånetrafikens resenärer får ta med sig cykel på en stor andel av tågavgångarna i regionen. 
Resenärer i Skåne har även ofta erfarenhet av det danska tågsystemets sätt att hantera 
cyklar på tåg. Skåne bedömdes därför vara det lämpligaste området för datainsamlingen.  

Både linjer mellan större städer och genom mer glesbefolkade områden omfattades (t. ex. 
Simrishamn – Ystad). Undersökningen omfattade även en interregional linje mellan större 
städer (Øresundståg Malmö – Göteborg). En mindre del av undersökningen gjordes genom 
att dela ut enkäter till tågresenärer vid cykelparkeringspontonen direkt utanför Malmö 
Central. Enkäter delades här endast ut till personer som hade ankommit eller precis skulle 
resa med tåg under den aktuella dagen. Bilaga 3 redovisar i detalj de tåg och platser som 
besöktes. 

Svarsfrekvens 

Drygt 260 enkäter delades ut ombord på tågen. Av dessa fyllde 204 svarspersoner i enkäten 
under resan och lämnade tillbaka den direkt. Ytterligare drygt 30 svar från 
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ombordundersökningen postades tillbaka till oss. Svarsfrekvensens på denna del av 
undersökningen var därmed cirka 90%. 54 svar postades tillbaka till oss från utdelningen 
vid cykelparkeringspontonen i Malmö. Även här var svarsprocenten god med över 50% 
svarande. Cirka 30 personer svarade på internetenkäten. För denna del av 
enkätundersökningen var som beräknat svarsprocenten lägre, runt 10%. Sammantaget kan 
svarsfrekvensen betecknas som god till mycket god, bland annat pga att majoriteten av 
enkätsvaren kommer från ombordundersökningen. 

4.4. De svarande 
Totalt 318 personer svarade på enkäten. Som visas i Tabell 2 så var 59 procent 
svarspersonerna kvinnor och 41 procent män.  

Tabell 2. Svarspersonernas kön (n 314) 

Svar Antal % av antalet svar 
Man 128 40 
Kvinna 186 59 
 

Som framgår av Tabell 3 så var den största delen av respondenterna unga (15-24 år) eller 
unga vuxna. (25-34 år). 57 procent av de som svarat var 34 år eller yngre.  

Tabell 3. Åldersfördelning (n 313) 

Svar Antal % av antalet svar 
15-24 år 107 34 
25-34 år 72 23 
35-44 å 49 15 
45-54 år 43 14 
55-64 år 31 10 
65-74 år 10 3 
75- 1 0 
 
De flesta som svarade på enkäten var vana tågresenärer och brukar regelbundet åka 
sträckan där de tog emot enkäten. Som visas i Figur 1 åker 78 procent av de som svarat på 
enkäten tåg på samma sträcka flera gånger i veckan eller åtminstone flera gånger i 
månaden. 

Hur ofta åker du på sträckan du fick inbjudan till enkäten?

61%
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12%

9%
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30%

40%

50%

60%

70%

3-7 gånger/vecka 1-2 gånger/vecka 1-3 gånger/månad Någon eller några
gånger per år

Mer sällan

Figur 1. Andel vana tågresenärer 
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Tabell 4 redovisar svarspersonernas huvudsakliga sysselsättning. Huvuddelen av 
svarspersonerna arbetar (58 %) eller studerar (34 %).  

Tabell 4. Svarspersonernas huvudsakliga sysselsättning (n 314) 

Svar Antal % av antalet svar 
Arbetar 183 58 
Studerar 108 34 
Pensionär 9 3 
Föräldrarledig 3 1 
Arbetssökande 6 2 
Annat 5 2 
 
Som visas i Figur 2 var de flesta som svarade på enkäten på väg till eller från arbete eller 
studier (71 % av svaren). Elva procent reste i tjänsten när de fick enkäten, nio procent 
angav att de var på en fritidsresa. Service och inköp stod för tre procent av svaren och 
övriga ärenden sex procent. 

 

Anledning för resan

71%

11%
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80%

Till/från arbete eller
studier

Resa i tjänsten Service och inköp Fritidsresa (t. ex. hälsa
på bekant)

Annat ärende

 
Figur 2. Anledning för resan då enkäten togs emot 

Det är värt att återigen komma ihåg att endast avgångar där man får ta sig cykel på tåg 
ingick i undersökningen vilket i sin tur innebar att tågavgångar med en hög andel 
arbetspendlare ej ingick i studien. Detta då Skånetrafiken inte tillåter cyklar ombord tåg 
under flertalet avgångar under rusningstid. Arbetspendling och resor till från studier var 
trots det ett relativt vanligt skäl till att svarspersonerna reste med tåg vid 
undersökningstillfället (se Figur 2). 

Av de totalt 318 personerna har 70 personer (22 %) tagit med sig cykeln på tåget någon 
gång under de senaste tolv månaderna. Vi återkommer till detta faktum längre fram i 
rapporten. 
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4.5. Geografisk fördelning av aktuella resor 
I Tabell 5 nedan presenteras vilken station resenärerna åkte från när de fick enkäten och 
vilken som var deras slutstation. Malmö, Göteborg och Helsingborg var de vanligaste 
orterna där de startat sin resa. De flesta var skulle stiga av tåget i Malmö, Ystad eller 
Kristianstad. 

Tabell 5. Svarspersonernas av- och påstigningsstationer vid undersökningstillfället 

Station för 
påstigning 

Antal Procent av svaren Station för 
avstigning 

Antal Procent av svaren 

Malmö 73 23 Malmö 84 26 

Annan ort 62 19 Annan ort 84 27 

Göteborg 42 13 Ystad 51 16 

Helsingborg 27 8 Kristianstad 20 6 

Ystad 20 6 Skurup 19 6 

Lund 16 5 Tomellilla 11 3 

Tomelilla 13 4 Helsingborg 9 3 

Kristianstad 9 3 Svedala  6 2 

Skurup 8 3 Bjuv 5 2 

Kastrup 5 2 Kastrup 5 2 

Köpenhamn 5 2 Perstorp 5 2 

      Klippan 5 2 

4.6. Bortfallsanalys 
På de tåg som enkäter delades ut fanns tysta kupéer. Resenärer som sitter i dessa utrymmen 
har valt att sitta där för att de inte vill bli störda av andra på sin resa. Vi valde därför efter 
överenskommelse med tågens ombordpersonal att inte dela ut enkäter i dessa kupéer. 

Värt att notera är också att undersökningen genomfördes måndag-tisdag i början på maj, det 
vill säga innan turistsäsongen dragit igång. Gruppen turister finns därför sannolikt inte 
representerad i tillräcklig grad i undersökningen. Inte heller resenärer som endast genomför 
resor under helger finns representerade i studien.  

Vi märkte en viss tendens att svarspersoner som reste sällan var mindre benägna att svara 
på enkäten. En handfull resenärer sa t. ex. att de åkte tåg sällan eller för första gången på en 
viss linje och därför var tveksamma till att svara. Om det finns en sådan 
underrepresentation i studien är dock oklart eftersom flera lät sig övertygas med orden att 
även sällanresenärers synpunkter är viktiga för studien. Den relativt höga andelen 
sällanresenärer i undersökningen (se Figur 1) tyder iallafall på att så inte är fallet.  

Enkäten fanns enbart på svenska vilket gör att de som inte förstår svenska har utelämnats. 
Uppskattningsvis var det dock endast ett tiotal personer som inte kunde fylla i enkäten av 
språkliga skäl. 
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4.7. Enkätresultat 

Cykel på tåg som eventuellt problem 
I enkäten ombads svarspersonen ange vilka faktorer eller egenskaper hos tågets utformning 
påverkade deras reseupplevelse negativt och hur stark den påverkan är. Bland de 
företeelseer vi frågade om var förutom ’annan resenär med cykel’ även bl.a. ’otillräcklig 
bagageförvaring’, ’andra resenärers (högljudda) samtal’, ’annan resenärs husdjur’ och om 
det var ’för varmt eller för kallt på tåget’. 

Som visas i Figur 3 angav sju personer av 318 att de i någon mån blev störda av cyklar på 
tåget. En person upplevde att en annan resenär som tog med cykel på tåget påverkade deras 
resa mycket negativt. Det kan jämföras med att totalt 75 personer har angivit att deras resa 
påverkades negativt av andra personers samtal, varav 12 upplevde högljudda medresenärer 
som mycket negativt. Även att det är för varmt eller för kallt på tåget samt andra resenärers 
husdjur uppfattas som ett större problem än resenärer med cyklar, åtminstone i den 
omfattning som de transporteras på Skånetrafikens tåg idag.  
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Figur 3. Företeelser som påverkade svarspersonens tågresa negativt (n 318) 

Resenärers syn på möjligheten att ta med cykel på tåg 
Enkäten undersökte resenärers syn på möjligheten att ta med cykel på tåg med 
frågeställningen ’Skånetrafiken och Öresundståg ger resenärer möjlighet att ta med sin 
cykel ombord på de flesta tåg. Hur ser du på denna möjlighet?’  

Som framgår av Tabell 6 så angav 88 procent av de tillfrågade att det är mycket eller 
ganska positivt att man kan ta med sin cykel på tåget inom Skånetrafiken och på 
Öresundståg. Endast två personer tyckte att det var negativt att möjligheten ges. 
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Tabell 6. Resenärers syn på möjligheten att få ta med cykel på tåg 

 Alla (n 316) Endast cyklister* (n 73) 
Svar Antal % av svar Antal % av svar 
Mycket positivt 216 68 62 85 
Ganska positivt 63 20 8 11 
Varken positivt eller 
negativt 

20 6 0 0 

Negativt 2 1 0 0 
Vet ej/ingen åsikt 15 5 1 1 
* Med cyklister menas här personer som någon gång de senaste 12 månaderna har tagit med cykel på tåg 
 
Av dem som någon gång utnyttjat möjligheten att ta med cykel på tåg anger 96 procent att 
det är mycket eller ganska positivt att de kan ta med sig cykeln. Ingen i den gruppen är 
negativt inställd. Mer om de som tagit med sig cykeln på tåget redovisas i nästa avsnitt. 

Många svaranden valde att lämna en kommentar på denna fråga. Ett urval av dessa svar 
redovisas nedan. 

• Använder inte möjligheten, men det är positivt, grönt :) 
• Det borde vara bra för vår miljö, sympatiskt. Vore DUMT om man inte kunde det! 
• Så länge det finns utrymmen särskilt anpassade för cykel är det positivt. 
• Inte många gör det men det är bra att man får det 
• Helst skulle det vara så på alla tåg 

Flera personer påpekade också i kommentarsfältet att de ansåg att det är för dyrt att ta med 
sig cykeln på tågen i undersökningsområdet. 

Andel resenärer som tagit med sig cykeln på tåget  
På frågan ”Har du någon gång under det senaste året utnyttjat möjligheten att ta med din 
cykel på ett tåg? svarar 22 procent (70 personer) att de gjort detta, se Figur 4.  
 

Har tagit med cykel på tåg de senaste 12 månaderna

Ja
22%

Nej
78%

 
Figur 4. Andel som tagit med sig cykeln på tåget senaste året. 

Hur ofta har du tagit med dig din cykel på tåget senaste året? 
Av de 70 svarande som tagit med sig cykeln på tåget är det vanligast att man bara gjort det 
någon enstaka gång. Som framgår av Figur 5 har 66 procent har tagit med sig cykeln 1-2 
gånger och ytterligare 20 procent 3-5 gånger. Endast 10 personer (15 procent) har tagit med 
sig cykeln fler än fem gånger senaste året.  

Möjligheten att transportera cykeln på tågen nyttjas alltså endast vid få tillfällen varje år av 
de allra flesta ’cykelresenärer’.  
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Figur 5. Antal gånger ’cykelresenärerna’ har tagit med cykeln senaste året 

Resultatet av enkäten tyder på att de 70 svarande sammanlagt har gjort i storleksordningen 
300-400 enkelresor under det senaste året där de har tagit med cykeln på tåget. Denna siffra 
baseras på ett överslag av resultaten som redovisas i Figur 5 och ett antagande om att 
ungefär hälften av de resor där man tar med cykeln är enkelresor, dvs man lämnar cykeln 
på t. ex. arbetsorten för att ta med den tillbaka till hemorten t. ex. en vecka senare. 

Användare av produkten cykel på tåg 
Detta avsnitt visar på likheter och skillnader mellan dem som tagit med cykeln och de som 
inte gjort det med avseende på ålder, kön och inkomster mm.  

Ålder 
Som visas i Figur 6 är det en något större andel som tagit med cykeln på tåget i gruppen 25-
34 år och en något mindre andel i gruppen 15-24 år än bland samtliga svarande. Antalet 
tillfrågade som har tagit med cykel på tåg är dock förhållandevis få (70 personer) vilket 
måste beaktas i tolkningen av uppgifterna. Men resultatet tyder ändå på att 
’cykelresenärernas’ ålder i stort inte skiljer sig avsevärt från andra resenärers.  
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Figur 6. Åldersfördelning bland samtliga jämfört med dem som tagit med sig cykel på tåget 
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Kön 
Även könsfördelningen skiljer sig en del mellan användare och icke-användare. Som visas i 
Figur 7 är det vanligare att män har tagit med cykeln på tåget minst en gång under det 
senaste året.  
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Figur 7. Könsfördelning bland samtliga svarspersoner jämfört med dem som tagit med sig cykel på tåget 

Sysselsättning 
Andelen som arbetar är något större bland dem som tagit med sig cyklen på tåget är än 
övriga, motsatt förhållande gäller bland dem som studerar. Som Figur 8 visar är dock 
skillnaderna små. Antalet tillfrågade som har tagit med cykel på tåg är förhållandevis få (70 
personer) vilket måste beaktas i tolkningen av uppgifterna.  
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Figur 8. Sysselsättning bland samtliga jämfört med dem som tagit med sig cykel på tåget 

För inkomst, som redovisas i Figur 9, visar inte enkätsvaren någon större skillnad mellan de 
två grupperna. Den viktade genomsnittsinkomsten för alla svaranden är 226 000 kr/år 
(räknad på steg på 100 000 kr, dvs: 50, 150, 250, 350 000 kr etcetera, viktat med antalet). 
För ’cykelgruppen’ var genomsnittsinkomsten 229 000 kr. De som har tagit med cykel på 
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tåg en eller flera gånger under det senaste året har alltså sannolikt liknande eller något 
högre inkomster än genomsnittsresenären i enkäten. Den lilla inkomstskillnaden kan 
möjligen förklaras med att gruppernas åldersfördelning skiljer sig något åt, se Figur 6.  
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Figur 9. Årsinkomst bland samtliga jämfört med dem som har tagit med sig cykel på tåget 
 
Färdmedelsval till och från stationen 
Ett intressant men kanske inte så förvånande resultat i studien är att många fler av dem som 
tagit med cykeln på tåget det senaste året också i högre utsträckning än andra cyklar till och 
från stationen (se Figur 10 och 11). Hela 47 procent av den gruppen som ibland har tagit 
med cykel på tåg hade cyklat till stationen på den aktuella resan, i jämförelse med övriga 
där 24 procent hade cyklat till stationen. Från stationen är det 37 procent i jämförelse med 
18 procent för de övriga. Detta tyder på att det i stor utsträckning är människor som cyklar 
till vardags som ibland tar cykeln på tåg.  
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Figur 10. Färdmedelsval till stationen bland samtliga jämfört med dem som tagit med sig cykel på tåget 

48%

18% 17%

7% 7%

1% 2%

42%

37%

11%

4%

1% 0%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ti
ll f
ot
s

Me
d 
cy
ke
l

M
ed
 k
oll
ek
tiv
tra
fik

Me
d 
eg
en
 b
il

Fi
ck
 s
kj
ut
s m

ed
 b
il

Ta
xi

An
na
t s
ät
t

Alla svarande

Svarande som tagit med cykel
minst en gång senaste året

Figur 11. Färdmedelsval från stationen bland samtliga jämfört med dem som tagit med sig cykel på tåget 
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Anledning att ta med cykel på tåg  
Transport av cykel till orten där en svarsperson arbetar eller studerar den vanligaste 
anledningen att ta med cykel på tåg. Detta visas i Figur 12. Drygt en tredjedel av 
svarspersonerna (34%) anger att de har tagit med cykel på tåg vid en resa med detta syfte. 
En anledning kan vara att man vill ha en cykel “på varje sida” (cykel-tåg-cykel) av sin 
tågresa för att på ett enkelt sätt kunna ta sig till och från sin slutdestination. En annan 
anledning kan vara att man då och då vill kunna utföra något ärende en bit från stationen 
eller den plats där man arbetar på arbets- / studieorten. Relativt många (22%) anger också 
att man har tagit med cykeln på tåget för att kunna hälsa på någon bekant eller vän.  

Två typiska kommentarer som lämnades på denna fråga var: 
• Jobbar i Fosie. Buss från centralen kan ta 40 min. Cykla 20-25 min. Dessutom 

viktigt ur motionssynpunkt. 
• Det går snabbare med cykel än med buss till och från stationen. 
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Figur 12. Skäl till att ta med sig cykel på tåget. 
 
Sammantaget anger ungefär hälften av svarspersonerna att de har tagit med cykel på tåget i 
samband med en arbets- eller studieresa eller för dagpendling (47%) medan en dryg 
tredjedel (39%) har tagit med sig cykeln på en fritidsresa, dvs för att hälsa på någon, för en 
utflykt eller motionslopp på cykel. Det totala behovet av att ta med cykel på tåg, mätt i 
antal resor, är därmed sannolikt relativt jämt utspritt över veckans olika dagar och tider 
(rusningstid/ icke rusningstid). 

Vad gäller tidpunkten för resor där cykeln tas med på tåget så anger ca 60% att det är 
viktigast att kunna ta med sig cyklar på vardagar och resterande anger att det är viktigast på 
helger. Vad gäller tid på dagen anser flest svarande (63%) att det är viktigt eller viktigast att 
kunna resa kl. 15-18, varav många på vardagar. 
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Alternativa resmöjligheter mm 
De som hade tagit med cykel på tåg ombads svara på ett antal påståenden om alternativa 
resmöjligheter för de resor då de tog med sin cykel ombord. Som visas i Figur 13 
instämmer flest svarspersoner i att cykel på tåg ger dem möjlighet att resa till nya platser. 
Två av tre personer instämde helt eller instämde delvis med detta påstående i enkäten. 
Drygt en av fyra svarspersoner (26%) instämde helt eller delvis i påståendet att utan att ta 
med cykel på tåget kan de ej nå sin destination, dvs utan att ta med cykeln är tåget inget 
möjligt resealternativ för dem.  
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Figur 13. Andel svarspersoner som instämmer helt eller delvis vad gäller alternativa resmöjligheter mm (n 69) 

Förbättringsmöjligheter  
De som tar med sig cykeln tycker främst att det är viktigt med tydligare information om 
möjligheten att ta med cykel på tåg och vilka regler som gäller mm. Som visas i Figur 14 
ses även flera andra förbättringsmöjligheter som viktiga, men inte i lika hög grad som 
tydligare information. 
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Figur 14. Förbättringsmöjligheter för cyklister på tåg 
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Exakt vilken information som användarna vill ska bli tydligare frågade vi ej om i enkäten 
av bl.a. utrymmesbrist (en enkät bör vara relativt kort för att få god svarsfrekvens). I 
diskussionsavsnittet längre fram i rapporten återkommer vi dock till denna fråga.  

Prissättning 
Som framgår av Tabell 7 så anser 80 procent av de tillfrågade att kostnaden för att ta med 
en cykel ombord på Skånetrafikens tåg är mycket högt eller något högt. Endast resenärer 
som har egen erfarenhet av cykeltransport på tåg (dvs. har tagit med cykeln någon gång det 
senaste året) fick svara på den frågan. 

Frågeställningen som svarspersonerna hade att svara på var ”Hur ser du på priset för att ta 
med cykel ombord på Pågatåg och Øresundstågen med den service som ges idag? Tycker 
du att biljettpriset är högt eller lågt?” 

Tabell 7. Resenärernas syn på biljettpriset för att ta med sig cykeln 

Svar Antal (n 71) % av dem som svarat 
på frågan 

Priset är mycket högt 25 35 
Priset är något högt 32 45 
Priset är skäligt 14 20 
Priset är något lågt 0 0 
Priset är mycket lågt 0 0 
 
Cirka 20 personer och även sådana som inte tagit med cykeln på tåget kommenterar i priset 
under andra frågor i enkäten. Dessa personer menar att priset är alltför högt och flera vill att 
det skall vara helt gratis.  

Kännedom om produkten bland de som ej prövat 
I enkäten undersöktes huruvida svarspersonen visste att det är möjligt att ta med cykel 
ombord på de flesta Pågatåg och Øresundståg. Denna fråga ställdes enbart till dem som 
hade svarat att de inte tagit med cykel på tåg det senaste året. Resultatet redovisas i Figur 
15. 

De flesta, 69 procent, visste om att det går bra att ta med sig cykeln på tåget. 31 procent av 
de svarande är dock inte helt säkra eller hade inte en aning om att möjligheten finns. En 
kommentar från en svarsperson var att möjligheten att ta med cykel på tåg ”skulle kunna 
"marknadsföras" ytterligare. Känner till det bara för att jag åker mycket tåg själv. Vore 
bra att "värva" fler tågresenärer med detta.” 
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Figur 15. Antal svarspersoner som anger att de har kännedom om möjligheten att ta med cykel på tåg i Skåne 
och på Västkustbanan (n 244) 
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Icke-användarnas benägenhet att pröva produkten 
För att undersöka marknadspotentialen innehöll enkäten frågor om icke-användarnas vilja 
att prova på produkten ’cykel på tåg’. Frågeställningen undersökte huruvida svarspersonen 
skulle kunna tänka sig att göra en semesterresa eller utflykt med tåg där de tar med sig sin 
cykel för att använda den på resmålet. Frågan ställdes enbart till dem som svarat att de inte 
hade tagit med cykel på tåg det senaste året. 

Tabell 8. Antal personer som kan tänka sig att göra en semesterresa eller utflykt där de tar med cykeln på 
tåget 

Svar Antal (n 191) % av de som svarat på 
frågan 

Ja 92 48 
Nej 11 6 
Vet ej 88 46 
 
Som framgår av Tabell 8 så svarade nästan hälften av svarspersonerna att de kan tänka sig 
att ta med sig cykeln på tåget i framtiden. Få svarande svarar nej på frågan. 
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5. Diskussion 

5.1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver undersökningsresultatens relevans för en kollektivtrafikhuvudman 
eller tågoperatör som överväger att investera i tåg för att cyklar enkelt ska kunna tas med. 
Kapitlet ger också visst underlag för den som vill överväga möjligheten att tillåta viss 
cykeltransport på befintliga tågset utan särskilda cykelställ. Texten tar till slut upp de 
förbättringsmöjligheter som en tågoperatör som tillhandahåller tjänsten 'cykel på tåg' har att 
överväga. 

5.2. Problem för andra resenärer eller möjlighet? 
Enskilda företrädare för svenska tågoperatörer m. fl. har då och då uttalat sig negativt om 
produkten cykel på tåg (se t. ex. Dellensten 2009). Ett argument som har använts mot 
tjänsten cykel på tåg är att andra resenärer (de utan cykel, som aldrig har tagit med eller inte 
har något intresse av att ta med cykel på tåg) upplever cyklar ombord och/ eller 
'cykelresenärer' som ett problem. Detta till exempel för att cykeln riskerar att stöta emot och 
förstöra andra resenärers kläder. Denna tes stöds emellertid inte av undersökningsresultatet. 
I den omfattning som cyklar tas med i Skåne så är detta inget som upplevs som störande (se 
Figur 3). Enkätstudien visar tvärtom att en stor majoritet svarspersoner (88%) inkl. de som 
aldrig har tagit med sig cykel på tåg i Skåne ser möjligheten att ta med cykel på tåg som 
något positivt eller mycket positivt (Tabell 6). Ovanstående resultat stämmer väl överens 
med resultaten från en tidigare studie av 200 tågresenärer i Bergslagen (Brodén 2008). 
Skillnaden mellan studien i Bergslagen och vår studie är att den förra gjordes på tåglinjer 
där man vid undersökningstillfället ej hade möjlighet att ta med sig cykel ombord. 

5.3. Ombordpersonalens syn på produkten 
Ett andra problem som har lyfts fram i den svenska debatten om cykel på tåg är att många 
tågset idag saknar särskilda platser att förvara cyklar ombord, dvs att cykelställ på tågen ej 
finns och att detta a) är svårt att ordna pga tågens utformning, b) att cykelställ tar plats i 
anspråk som kan användas bättre till andra behov och att c) transport av cyklar utan 
ordnade cykelställ där cykeln sitter fast är en oacceptabel säkerhetsrisk.  

När det gäller frågeställningarna ovan indikerar de sex intervjuer som gjorts med 
ombordpersonal att ordnade cykelställ på tågen är en betydande fördel som underlättar 
tågpersonalens arbete. Antalet intervjuer är få men av de intervjuer som har gjorts framgår 
iallafall att cykeltransport anses som oproblematiskt om det finns dedikerade utrymmen/ 
cykelplatser på tåget. Tänkbara skäl är att cyklar då inte står i vägen och att det är tydligt 
för resenärerna var cyklarna ska ställas.  

Ett annat skäl som skulle kunna framföras för cykelställ är att dessa gör det enklare att neka 
transport av cyklar om samtliga platser är upptagna och att detta är enklare än 
gränsdragningen ’i mån av plats’ mer generellt när ställ inte finns. 

Vad gäller den eventuella säkerhetsrisk som transport av cyklar utan ordnade ställ utgör är 
det värt att notera att olika svenska kollektivtrafikhuvudmän/ tågoperatörer tycks ha skilda 
uppfattningar i frågan. Vi kan t. ex. konstatera att på en betydande andel av trafikutbudet 
med tåg i Sverige så tillåts idag cyklar ombord utan ordnade ställ. Denna situation gäller t. 
ex. på pendeltågen i Stockholms län, men där var den person som intervjuades inte heller 
positiv till cykeltransport på den aktuella linjen.  
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När det gäller tekniska lösningar för cykelställ eller cykelplatser på tåg erbjuder många 
leverantörer anpassade och beprövade lösningar, något som bekräftades av företrädarna för 
rullmaterialsleverantörer i projektets refensgrupp och som framgår av vår internationella 
utblick, se Kapitel 2 och Bilaga 1. 

5.4 Ekonomiska överväganden och prissättning 
När det gäller de ekonomiska aspekterna av att tillhandahålla eller installera cykelställ på 
tåg så ger denna studie relativt begränsat med information. Enkätresultaten visar dock på 
två intressanta fakta. Dels att 80% av de som det senaste året har tagit med sig cykel på tåg 
i Skåne uppfattar priset för att ta med cykeln som mycket högt eller något högt (avsnitt 4.7, 
Tabell 7) . Dels att olika åldersgrupper använder tjänsten i ungefär samma utsträckning 
(Figur 6).  

Vi är väl medvetna om att en direkt fråga om pris som den i avsnitt 4.7 kan leda till 
strategiska svar, dvs att man svarar mycket dyrt för att man vill se ett lägre pris. Vi fäster 
därför här inte någon större vikt vid svaret på den direkta prisfrågan. Mer intressant i 
sammanhanget är däremot att vi hade förväntat oss att en högre andel ungdomar i åldern 
15-24 skulle ha tagit med cykeln minst en gång det senaste året än andra grupper. Detta 
bl.a. eftersom denna grupp som helhet har lägre biltillgång (t.ex saknar alla under 18 år 
körkort). Tåg plus cykel är därmed ett konkurrenskraftigare resealternativ för ungdomar än 
för andra åldersgrupper som helhet. Det faktum att gruppen ungdomar i Skåne inte 
använder tjänsten cykel på tåg mer trots (mycket) lägre biltillgång kan tyda på att 
Skånetrafikens nuvarande pris begränsar antalet resor där cykeln tas med för denna grupp. 
Ett lägre pris skulle alltså troligen leda till ökad rörlighet till nya destinationer för 
ungdomar. 

I undersökningsområdet är priset för att ta med cykel på tåg samma som priset för en 
barnbiljett. För t. ex. en resa de 18 kilometrarna mellan Lund och Malmö motsvarar det 50 
kr t.o.r för kontantbiljett. För en längre resa mellan Malmö och Kristianstad 116 kr t.o.r., 
dvs nästan som en kortare taxiresa t.o.r. från stationen. Man är inte garanterad att cykel får 
tas med utan det är i mån av plats som gäller. Som jämförelse kan man i Stockholm utan 
extra kostnad ta med cykeln de 82 kilometrarna mellan Kalhäll och Nynäshamn. Det kan 
här vara värt att notera att våra utländska exempel pekar på det sannolikt finns en relativt 
betydande skillnad på betalningsviljan för att ta med cykel på lokaltrafik respektive på 
långväga resor. På kontinenten är priser runt 60-100 kr för långväga transport av cykel inte 
ovanliga, medan det ofta är gratis i lokaltrafiken. 

5.5 Bedömning av om efterfrågan ökar eller minskar 
Då studien utgör en momentanundersökning har det ej varit möjligt att säkert fastställa om 
efterfrågan ökar eller minskar på att ta med cykel på tåg. Ytterligare studier behövs för att 
säkert fastställa detta. 

Ett flertal faktorer pekar dock på att trenden är ökande. Om resandet med tåg totalt sett 
ökar, som det gör i Sverige, och om cykeltransport på tåg ses som en funktion av 
efterfrågan på tågresor så finns det liten anledning att tro att efterfrågan minskar. En ökning 
av cykelturismen i Sverige och Europa de senaste åren (Koucky 2007) bidrar också till vår 
bedömning att trenden är positiv eftersom semesterresor/ utflykter och att hälsa på någon 
bekant är ett viktigt syfte för många resenärer som tar med sig cykel på tåg (se Figur 12). 
Lägg därtill att nästan hälften (48%) av de som inte har tagit med sig cykel på tåg det 
senaste året uppger att de kan tänka sig att göra en semesterresa eller utflykt med tåg där de 
tar med sig cykeln för att använda den på resmålet (Tabell 8). Ungefär en av tre (31%) i 
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samma grupp var vid svarstillfället inte säkra på huruvida det är möjligt eller inte att ta med 
cykeln på den tåglinje de befann sig när de fick enkäten (Figur 15). Av detta kan man dra 
slutsatsen att det sannolikt finns en potential att bättre marknadsföra produkten cykel på tåg 
och därigenom öka antalet resor där cykeln tas med, t. o.m. i Skåne där denna tjänst har 
funnits under längre tid.  

Även om man bättre marknadsför cykel på tåg och gör reglerna för detta enklare t. ex. 
genom att införa en särskild cykelbiljett så ska man dock inte förvänta sig en enorm 
anstormning med resenärer som tar med cykel på tåg. I undersökningen är det t.ex. endast 
ett tiotal svarspersoner av drygt 300 svarande som har tagit med cykeln på tåget mer än fem 
gånger det senaste året. Detta har naturligtvis delvis att göra med priset på tjänsten i det 
aktuella undersökningsområdet. Samtidigt så tyder detta och erfarenheterna från andra 
länder på att tågoperatörer som vill erbjuda produkten cykel på tåg som en helt ny produkt 
inte behöver vara särskilt oroade för att mer än en handfull resenärer per avgång på de 
flesta tåglinjer vill ta med cykeln. Ett undantag kan dock här vara linjer som går till 
populära utflykts- och semestermål med ’cykelkaraktär’. Om det positiva problemet uppstår 
att (för) många vill utnyttja systemet med cykel på tåg så finns det sätt att hantera detta 
genom t. ex. obligatorisk förbokning. Kapitel 2 och Bilaga 1 redovisar exempel på var i 
Europa system för bokning av cykelplatser finns i bruk.  

5.6 Efterfrågade förbättringar 
Viktigaste förbättringsåtgärden för de som tar med cykel på tåg är enligt de svarande 
tydligare information om vilka regler som gäller mm. Omkring 83% av de som har tagit 
med cykel på tåg det senaste året angav det som en mycket viktig eller viktig möjlighet till 
förbättring för dem (se Figur 14). 

Exakt vilken information som de som har tagit med sig cykel på tåg saknar eller uppfattar 
som svårtydd framgår som tidigare nämnt inte av studien. För att ta reda på det behövs 
ytterligare studier. Man kan dock spekulera i om det inte är så att Skånetrafikens (som det i 
och för sig kan tyckas tydliga) system med cykelsymboler respektive överkorsade 
cykelsymboler i tidtabellen uppfattas som relativt svårt att förstå när man t. ex. kliver på 
tåget på en annan station än den station där linjen startar. Kanske är det också så att 
’cykelresenärernas’ svar på denna fråga ska ses som ett utryck för att de helt enkelt inte 
tycker om de regler som finns om att cyklar inte får tas med på vissa avgångar7. Dvs att 
man är mindre nöjd med att man tvingas ta ett tidigare eller senare tåg än det man 
egentligen önskar trots att man betalar för att ta med cykeln på tåget. Detta stöds iallafall av 
resultatet att nära hälften av ’cykelresenärerna’ angav att de har tagit med cykeln ombord 
vid resor till studie- och arbetsorten, dvs på en resa som kanske ofta normalt görs under 
rusningstrafik (se Figur 12). 

Värt att notera är att en majoritet av ’cykelresenärerna’ (52- 62%) ansåg att ökade 
möjligheter att ta med cykel på tåg på längre resor utanför Skåne, bättre låsmöjligheter för 
cykeln ombord på tåget, möjlighet att reservera cykelplats på en viss avgång för att vara 
säker på att komma med ett visst tåg samt tiokort eller dylika rabattkort är mycket viktiga 
eller viktiga förbättringsmöjligheter för dem. Enklare transport av cyklar från stationsentré 
till plattform sågs som ett mindre problem i studieområdet. Denna aspekt kan dock 
naturligtvis skilja sig åt beroende på stationers utformning (antal trapport etc.) i olika 
landsdelar. 

                                                 
7 Skånetrafiken har efter enkätundersökningens genomförande på försök har tagit bort de tidigare restriktioner 
som fanns mot att ta med sig cykel under rusningstrafik. 
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Vilken betydelse möjligheten att ta med cykel på tåg har på bilinnehavet är oklart. Men 
generellt bör man dock nämna att möjligheten att ta med cykel på tåg på många sätt bör 
vara av stor fördel för den som inte har körkort eller de som väljer att inte äga en egen bil. 
Detta genom att som bekräftas i studien öka både rörelsefrihet och korta restid. 

 

6. Slutsatser 

6.1. Efterfrågans karaktär 
Detta projekt har genom en enkät undersökt varför tågresenärer tar med sig cykel på tåg i 
Skåne. Det är oss veterligen den första studien i sitt slag. Resultaten visar att på de tåglinjer 
som har studerats tas cykel på tåg med av ett flertal olika anledningar. Den enskilt 
viktigaste anledningen är transport av cykel till arbets- och studieorten. Produkten cykel på 
tåg kan därmed antas lösa ett i svensk transportpolitisk mening grundläggande 
transportbehov (se t. ex. Prop. 2008/09:93, sid. 16-18) för ett icke obetydligt antal 
individer. Att kunna ta med cykel på tåg på fler linjer och avgångar skulle även underlätta 
uppfyllandet av det transportpolitiska delmålet om att förbättra medborgarnas 
förutsättningar att välja kollektivtrafik och cykel för sina resor. 

6.2. Implementeringsbarriärer 
Av de potentiella implementeringsbarriärer som vi har noterat under projektets gång (se 
diskussionsavsnittet på föregående sida) så finns flera som kan avfärdas genom studiens 
resultat. Ett exempel på detta är oron att andra resenärer, dvs de som inte har tagit och inte 
har intresse av att ta med cykel på tåg skulle uppleva cyklar på tåg som ett problem (se 
Figur 3). Med cykelställ/ särskilda cykelytor ombord på tågen är även den tågpersonal som 
har intervjuats positiv. 

Kvar finns dock ett möjligt implementeringshinder. Det är att på vissa längre tåglinjer där 
resenärer (alltid) förväntar sig sittplats så finns det konkurrens om ytor ombord på tåget. På 
dessa tåg är det inte säkert att cykelställ eller cykelplatser ur strikt företagsekonomisk 
synpunkt är mer lönsamma än t. ex. sittplatser eller pentryn, även om vi ser från andra 
länder att det finns en relativt god betalningsvilja för att ta med cykeln på tåg på många 
resor. Ur samhällsekonomiskt perspektiv kan dock cykelplatser även på långväga tåg likväl 
vara en god idé då t. ex. europeiska cykelturister i genomsnitt spenderar 400-600 kr per dag 
på boende och service mm (se Koucky 2007, sid. 10). Dessa utgifter visar att 
medelcykelturisten både bor på hotell och äter på restaurang. Det är alltså ingen 
lågbudgetturism det är fråga om, även om cykeln som sådant är ett relativt billigt 
fortskaffningsmedel. 

På många regionala och lokala tåglinjer är problemet med konkurrens om ytor ombord på 
tågen kanske ofta relativt enkelt hanterbart. Detta då det idag finns en trend att operatörer 
allt eftersom tågresandet ökar tar bort sittplatser. En viss del borttagna säten ger nämligen 
bättre utrymme för både resenärer med bagage och fler stående passagerare under 
rusningstid. Denna lösning är även relativt vanlig utomlands, se Kapitel 2. Under 
lågtrafiktid ger sådana ’ståplatsytor’ eller ’flexiytor’ goda möjligheter att nästan helt utan 
investeringskostnader erbjuda produkten cykel på tåg och på så sätt kunna optimera både 
kapacitet i rusningstid och människors tillgänglighet till samhället under lågtrafiktid.  
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6.3. Rekommendationer 
Intervjuerna med ombordpersonalen, erfarenheterna från andra europeiska länder och 
enkätresultaten ger vid handen att den långsiktiga målbilden för transport av cyklar på tåg 
utifrån de transportpolitiska mål som finns bör vara cykelplatser i ställ eller flexiutrymmen 
på samtliga tåglinjer. Det vill säga ställ där resenären själv parkerar sin cykel ombord på 
tåget. Cykelplatser behöver dock inte nödvändigtvis finnas på alla avgångar eller i samtliga 
vagnar. En övergångslösning som sannolikt direkt kan implementeras på de flesta platser är 
att cyklar tillåts i alla lokaltåg och spårvagnar med låggolvsvestibuler under lågtrafiktid. 
Idag kan man få ta med sig cykeln på ett fullt tåg i en del av landet utan att särskilda 
cykelställ finns medan man i en annan del av landet inte får ta med sig cykeln på ett nästan 
tomt tåg av kanske exakt samma tågmodell. Det riskerar naturligtvis upplevas som 
svårgripbart ur ett kundperspektiv. De olika prissättningarna som råder för produkten cykel 
på tåg idag i Sverige riskerar också att väcka frågor hos kunderna. 

Vad gäller cykeltransport ombord på längre nationella tåglinjer så behöver en statlig 
reglering och/ eller statliga upphandlingsregler troligen övervägas om man som tidigare 
politiskt aviserat vill tillse att cykeltransport kan säkerställas på samtliga svenska tåglinjer i 
rimlig omfattning inom rimlig tid. Detta då det på längre nationella linjer bl. a. riskerar att 
finnas en målkonflikt mellan de ekonomiska aspekterna för samhället och tågoperatörernas 
något snävare företagsekonomiska perspektiv. För att ge underlag till ett ev. beslut om 
lagkrav bör en utredning genomföras som belyser ekonomiska aspekter för såväl enskilda 
individer, samhället som privata tågoperatörer av ett lagkrav. Juridiska möjligheter att 
införa t. ex. sanktioner mot operatörer om de ej bemöter ’cykelkraven’ bör också belysas i 
utredningen om tillämpligt. För att kunna utreda frågan på ett adekvat sätt behövs dock 
bättre underlag om bl.a. ’cykelresenärers’ betalningsvilja för olika typer av ressyften och 
resmål. 

För att enklare kunna marknadsföra produkten cykel på tåg och för att höja kvaliteten på 
tjänsten för det kundsegment som har störst betalningsvilja bör svenska 
kollektivtrafikhuvudmän överväga att införa särskilda cykelbiljetter och bokningsbara 
platser på regionala och nationella tåglinjer efter t. ex. Schweizisk förebild.  
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Bilaga 1. Internationella jämförelser 

Tabell 1. Jämförelse av regler, priser och antal cykelplatser per tåg. Exempel på linjer. 
Linjens namn 
 

 

Typ av linje* 
(typ av tåg) 

Längd och 
medelhastighet 
(antal stopp inkl. 
ändstation) 

Ungefärlig 
beläggnings-
faktor (resenärer 
per sitt-platskm) 
Hög/ medel/ låg? 

Antal cykel-
platser per tåg 
(antal 
sittplatser) 

Typ av 
cykellösning 

Krav på bokning Pris för att 
ta med 
cykel på 
kort resa (< 
10km) 

Pris för att ta 
med cykel på 
lång resa (kr/ 
km) 

Begränsnin
gar (t. ex. 
under 
rusningstid, 
stationer) 

Kommentar 

UK/Frankrike 
Eurostar, 
London 
St.Pancras – 
Paris Gare de 
Nord  

Höghastighets-
tåg 
 
TGV373000. 
2 drivvagnar, 18 
vagnar, 394 m 
750 passagerare 
 
Tillverkare: 
Alstom 

Restid från 2:15 h 
(tillfälligt längre 
pga 
tunnelarbete). 
 
495 km 
218 km/h 
(1 stop) 

Hög Ca. 5 per tågset, 
beroende på 
annan bagage, 
plus cyklar i 
handbagage 
 
750 sittplatser 

Plats i 
bagageavdel 
 
Cyklar i 
transportväska 
tillåts gratis om 
måtten är 
tillräckligt små 
(hjul demonterat, 
ihopfällbara 
cyklar) 

Ja, om cykeln ska 
lastas i bagageavdel 
på samma tåg. 
 
Nej om den 
polleteras, 
garanterad vid 
slutdestinationen 
inom 24h. 

 20 £, ca. 240 
sek 
(även vid 
polletering) 

Bokningsba
ra platser i 
mån av 
plats 

Under 2008 
ca. 10 
bokade 
cykeltranspo
rter per dag, 
kraftig 
ökning 
jämfört med 
tidigare år 
med endast 
polletering 

Tyskland: 
Deutsche Bahn, 
Hannover-
Bremen 
IC 2130 

Snabbtåg 
(InterCity) 
lokdragen 
vagntåg 

Restid 1:06 h 
 
125 km 
114 km/h 
(3 stop) 

? 16 per tågset En vagn per tågset 
är en s.k. 
”Grossraumwagen
” med ett 
utrymme för 16 
cyklar. 

Ja  6/9 € ca. 70-
100 sek per 
väg 
 
(med/utan 
BahnCard) 

Endast de 
bokninsbar
a platser 

 

Tyskland: 
Deutsche Bahn, 
München-
Garmisch-
Partenkirchen, 
RB 30617  

Regionaltåg, 
lokdragen 
vagntåg 

Restid: 
1:24 h 
 
90 km 
 
64 km/h 
 (10 stopp) 

? 8 per tågset, fler 
kan tas med I 
mån av plats 

Hängning i 
vestibul, 
respektive ställa i 
bagage-utrymme 

Nej (bokn. ej 
möjlig) 

4,50 €, ca. 
50 kr, gäller 
heldag 

4,50 €, ca. 
50 kr, gäller 
heldag 

Cykeltrans
port i mån 
av plats 
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Linjens namn 
 

 

Typ av linje* 
(typ av tåg) 

Längd och 
medelhastighet 
(antal stopp inkl. 
ändstation) 

Ungefärlig 
beläggnings-
faktor (resenärer 
per sitt-platskm) 
Hög/ medel/ låg? 

Antal cykel-
platser per tåg 
(antal 
sittplatser) 

Typ av 
cykellösning 

Krav på bokning Pris för att 
ta med 
cykel på 
kort resa (< 
10km) 

Pris för att ta 
med cykel på 
lång resa (kr/ 
km) 

Begränsnin
gar (t. ex. 
under 
rusningstid, 
stationer) 

Kommentar 

Tyskland:Sieg-
burg-Köln 
S-Bahn S12 

Lokaltåg, 
motorvagn, typ 
BR423 (S-
Bahn) 
 

Restid: 0:30h 
30 km 
60 km/h 
(9 stop) 

 I mån av plats, 
upp till 16 

Kombinerade 
utrymmer, inga 
särskilda 
cykelplatser 
(multifunktionso
mråde/store 
vestibul) 

Nej 4´€, ca. 45 
kr, gäller 
heldag 

4, €, ca. 45 
kr, gäller 
heldag 

Transport i 
mån av 
plats 

 

Schweiz 
Zürich-Bern 
 

Inter-regio-tåg, 
IR 1928 

Restid 1:19 
 
Ca. 120 km 
 
91 km/h 
 
(5 stop) 

 12-16 Särskilt utrymme 
I ingångsområdet 
på ensktaka 
vagnar med plats 
för ca. 4 cyklar 
var. cyklar hängs 
upp 

Nej  10/15 sFr 
(med/utan 
rabattkort), 
70-100 sek 

  

Schweiz 
 

ICN-tåg 687 
(lutande 
motorvagn, 
Bobbardier/Alst
om) 

Restid 3:43 
 
264 km 
 
71 km/h 
 
(5 stop) 

 6 per tågset, 
vanligtvis 2 
tågset 
kombinierat, 
dvs. 12 platser 

hängning i 
vestibul 

Ja under högsäsong,  
21 mars –31 oktober 

 10/15 sFr 
(med/utan 
rabattkort), 
70-100 sek 
under 
högsäsong 
bokningsavg
ift, 5 sFr/35 
kr 

  

Frankrike 
Paris-
Strasbourg 

Höghastighetstå
g, TGV 

Restid 2:17h  
 
487 km 
 
213 km/h 
 
(1 stop) 

? 4-6 cykelplatser Plats i 
bagageavdel 

Ja, bokning 
obligatorisk 

 10 €, ca. 100 
sek 
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Priser för cykeltransport på regionaltåg i Tyskland 
• Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen: Cykelbiljett 

4,50 €, gäller hela dagen  
• Berlin, Brandenburg: I mån av plats, cykelbiljett 2-5 €, månadskort finns från 8,50-

15,50 € 
• Sachsen-Anhalt: I mån av plats, begränsningar i rusningstrafiken. Cykeltransport är 

gratis 
• Nordrhein-Westfalen: 4,00 €, gäller hela dagen 
• Rheinland-Pfalz, Saarland: Måndag till fredag efter kl. 09:00 samt helgdagar: gratis i 

mån av plats, andra tider 4,50 € 
• Hessen: Endast på helgdagar, gratis 
• Bayern, Baden-Würtenberg: Cykelbiljett 4,50 €, gäller hela dagen, på vissa sträckor 

gratis 
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Bilaga 2. Enkätutformning 
 
 
 

 
  

     
 

 
        
 
 
 
 

Enkätundersökning om dina tågresor 
 
För att kunna förbättra för dig som tågresenär vill vi veta mer om hur du reser och hur 
du upplever dina tågresor. Enkäten består mest av flervalsfrågor. Att svara är snabbt 
och enkelt. Det tar 5-10 minuter.  
 
Studiens resultat kommer bl.a. att användas för att ge beslutsfattare bättre information 
för framtida tågutformning.  
 
Studien görs på uppdrag av Banverket i samarbete med Skånetrafiken och 
Øresundståg.  
 
Missa inte chansen att påverka med dina synpunkter och erfarenheter. Ditt svar är helt 
anonymt. 
 
Har du frågor om enkäten kontakta Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån.  
Telefon 070-65 10 194. 
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Dina resor 
 
1. På vilken station gick du på tåget?  .......................................................... 
 
Om du har rest med flera tåg idag, skriv namnet på den station du reste ifrån i samband med att du 
fick enkäten.  
 
 
2. Ungefär vilken tid gick du på tåget?    Klockan ...................................... 
 
 
3. Var steg du av / ska du stiga av?  ............................................................. 
 

 

4. Varför gör du denna resa?  

□ Till/från arbete eller studier  

□ Resa i tjänsten 

□ Service och inköp 

□ Fritidresa (t. ex. hälsa på bekant) 

□ Annat ärende ................................................................................   

 

5. Hur ofta åker du tåg på denna sträcka?    

□ 3-7 gånger/vecka    

□ 1-2 gånger/vecka   

□ 1-3 gånger/månad    

□ Någon eller några gånger per år  

□ Mer sällan  

 
6. Med vilket färdmedel tog du dig till din avresestation idag? 

□ Till fots    

□ Med cykel   

□ Med kollektivtrafik   

□ Med egen bil  

□ Fick skjuts med bil 

□ Taxi 

□ Annat sätt 
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7. Med vilket färdsätt tog du/ planerar du att ta dig från stationen där du kliver/ klev av 

tåget idag?  

□ Till fots    

□ Med cykel   

□ Med kollektivtrafik   

□ Med egen bil  

□ Fick skjuts med bil 

□ Taxi 

□ Annat sätt 

 
8. Fick du sittplats på tåget du åkte med idag?  

Om du har rest med flera tåg, svara på om sittplats fanns på tåget där du fick enkäten. 

□ Ja, för hela resan  

□ Nej, sittplats fanns ej på delar av resan 

□ Nej, sittplats fanns ej på någon enda del av min resa 

 
 
9. Om du svarade nej på fråga 8, i vilken omfattning besvärades du idag av att du ej fick 
sittplats på delar av eller hela resan? 
 
□ I mycket stor grad   

□ I stor grad   

□ I någon mån  

□ Nej, inte alls (t. ex. jag valde att stå eftersom det var en kort resa)    

□ Vet ej/ ej relevant fråga 

 
Skriv gärna en kommentar: ................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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Din reseupplevelse 
 

10. Påverkade något av följande din resupplevelse negativt idag?  

a) Otillräcklig plats för bagageförvaring ombord på tåget 
□ Ja, mycket negativt □ Ja, negativt □ Ja, något negativt □ Nej, inte alls □ Vet ej/ ingen åsikt   
 

b) Annan resenärs (högljudda) samtal/ mobiltelefonsamtal 
□ Ja, mycket negativt □ Ja, negativt □ Ja, något negativt □ Nej, inte alls □ Vet ej/ ingen åsikt   
 

c) Annan resenärs hund/ husdjur (t. ex. på grund av allergi) 
□ Ja, mycket negativt □ Ja, negativt □ Ja, något negativt □ Nej, inte alls □ Vet ej/ ingen åsikt   
 

d) Annan resenär med cykel på tåget (t.ex. risk för nedsmutsning av kläder) 
□ Ja, mycket negativt □ Ja, negativt □ Ja, något negativt □ Nej, inte alls □ Vet ej/ ingen åsikt   
 

e) Att det var för varmt eller för kallt på tåget  
□ Ja, mycket negativt □ Ja, negativt □ Ja, något negativt □ Nej, inte alls □ Vet ej/ ingen åsikt   
 
Skriv gärna en kommentar: ................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

11. Är det något speciellt med tågets utformning som du tycker kan förbättras för att göra 

din resa trevligare eller bekvämare? 

Om du har rest med flera tåg idag, tänk på tåget där du fick enkäten 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

12. Skånetrafiken och Øresundståg ger resenärer möjlighet att ta med sin cykel ombord på 

de flesta tåg. Hur ser du på denna möjlighet?  

□ Mycket positivt  □ Ganska positivt □ Varken positivt eller negativt □ Negativt  

□ Vet ej/ har ingen åsikt 

 
Skriv gärna en kommentar:.................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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13. Har du någon gång det senaste året utnyttjat möjligheten att ta med din cykel på ett tåg?  

□ Ja, mer än 11 gånger □ Ja, 6-10 gånger □ Ja, 3-5 gånger □ Ja, 1-2 gånger 

□ Nej → gå till fråga 20. 

 
OM DU SVARADE NEJ PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA  GÅ DIREKT TILL  FRÅGA 20 
PÅ SIDA 8. 
 

 
14. På vilken typ av resa/ resor har du tagit med cykeln på tåget?  

Du kan kryssa flera alternativ 
 
□ För dagpendling (till/ från arbete eller studier) 

□ För att transportera en cykel till arbets-/ studieorten (t. ex. för att använda cykeln för resor till/ 

från stationen på den ort där du arbetar) 

□ För att hälsa på någon  

□ För en semesterresa/ utflykt 

□ För cykelträning/motionscykling/lopp    

□ För annan typ av resa (t. ex. för att kunna utföra ärenden en bit från tågstationen)  

 

Skriv gärna en kommentar: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
15. Vilka dagar är det viktigast för dig att kunna ta med cykeln på tåget? 
 
□ Vardagar 

□ Helger 

 
16. Vilka tider? 

Du kan kryssa i flera tider. 
 
□ Klockan 04.30 - 07.00 

□ Klockan 7.00 - 9.00 

□ Klockan 9.00 - 15.00 

□ Klockan 15.00 – 18.00 

□ Klockan 18.00 – 24.00 
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17. Det finns olika skäl att ta med cykeln på tåg. Hur väl stämmer nedanstående påståenden 

på dig och dina resor? 

 

a) Att ta med cykeln på tåget ger mig möjlighet att resa till nya platser (t. ex. göra utflykter) 

□ Stämmer helt □ Stämmer delvis  □ Stämmer i viss mån   □ Stämmer inte alls 

□ Vet ej/ ej relevant 

 

b) Utan att ta med min cykel på tåget kan jag inte ta mig till mitt resmål (t. ex. det är för 

långt att gå från stationen, finns ingen buss/ taxi) 

□ Stämmer helt □ Stämmer delvis  □ Stämmer i viss mån   □ Stämmer inte alls 

□ Vet ej/ ej relevant 

 

c) Hela min resa går smidigare om jag tar med cykeln på tåget (det är t. ex. snabbare med 

cykel än med buss eller att gå från ankomststationen) 

□ Stämmer helt □ Stämmer delvis  □ Stämmer i viss mån   □ Stämmer inte alls 

□ Vet ej/ ej relevant 

 

d) Hela min resa blir billigare om jag tar med mig cykeln på tåget  

□ Stämmer helt □ Stämmer delvis  □ Stämmer i viss mån   □ Stämmer inte alls 

□ Vet ej/ ej relevant 

 

e) Finns det något annat skäl som är mycket viktigt för ditt behov av att ta med cykeln på 

tåget? .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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18. Nedan ger vi exempel på ett antal tänkbara förändringar. I vilken grad är dessa åtgärder 
viktiga eller oviktiga för dig?  
 
a) Möjlighet att reservera cykelplats för en viss resa så att jag säkert vet att min cykel får 
följa med 
□ Mycket viktigt  □ Viktigt  □ Varken viktigt eller oviktigt  □ Oviktigt  □ Vet ej  
 
b) Bättre möjlighet att ta med mig cykeln även på längre tågresor till destinationer t. ex. på 
tåg utanför Skåne 
□ Mycket viktigt  □ Viktigt  □ Varken viktigt eller oviktigt  □ Oviktigt  □ Vet ej  
 
c) Bättre möjlighet att enkelt låsa fast cykelns ram i tåget för att förhindra stöld under resan 
□ Mycket viktigt  □ Viktigt  □ Varken viktigt eller oviktigt  □ Oviktigt  □ Vet ej  
 
d) Förändrad stationsutformning som gör det lättare att ta med cykeln till/ från perrongen 
(t.ex. ramper) 
□ Mycket viktigt  □ Viktigt  □ Varken viktigt eller oviktigt  □ Oviktigt  □ Vet ej  
 
e) Tiokort eller periodkort för cykel som ger mig rabatt vid många resor 
□ Mycket viktigt  □ Viktigt  □ Varken viktigt eller oviktigt  □ Oviktigt  □ Vet ej  
 
f) Tydligare information om möjligheten att ta med cykel ombord på tåg och om vilka regler 
som gäller mm 
□ Mycket viktigt  □ Viktigt  □ Varken viktigt eller oviktigt  □ Oviktigt  □ Vet ej  
 
g) Andra förbättringar (se också nedan) 
□ Mycket viktigt  □ Viktigt  □ Varken viktigt eller oviktigt  □ Oviktigt  □ Vet ej  
 
 
Om du svarade ’andra förbättringar’, ange gärna vad som behöver förbättras:  
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
19. Hur ser du på priset för att ta med cykel ombord på Pågatåg och Øresundståg med den 
service som ges idag? Tycker du att biljettpriset är högt eller lågt?  
 
□ Priset är mycket högt □ Priset är något högt □ Priset är skäligt □ Priset är något lågt  

□ Priset är mycket lågt 

 
Skriv gärna en kommentar 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
GÅ NU DIREKT TILL FRÅGA 23 PÅ SIDA 9. 
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Frågor till dig som ej har tagit med cykel på tåg 
 
20. Kände du till att det är möjligt att ta med cykel ombord på de flesta Pågatåg och 
Øresundståg? 
□ Ja, det visste jag  

□ Nej, det visste jag inte säkert  

□ Nej, det hade jag ingen aning om  

 

Skriv gärna en kommentar 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
21. Om du tänker dig att du skulle göra en semesterresa eller utflykt med tåg där du tar med 

dig din cykel för att använda den på resmålet, vart skulle du helst vilja åka och varifrån?  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

22. Hur sannolikt är det att du gör en sådan semesterresa eller utflykt de närmaste två åren?  

□ Mycket sannolikt (helt säkert)  

□ Ganska sannolikt  

□ Varken sannolikt eller osannolikt  

□ Inte alls sannolikt  

□ Vet ej 
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Bakgrundsinformation 
 
23. Vilken är din ålder?  
 
□ 15-24 år □ 25-34 år □ 35-44 år □ 45-54 år  □ 55-64 år □ 65-74 år □ 75-  år 
 
 
24. Är du man eller kvinna?  
 
□ Man  □ Kvinna 
 

25. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?  

□ Arbetar □ Studerar □ Pensionär □ Föräldraledig   □ Arbetssökande   

□ Annat 

 

26. Ungefär hur stor är din totala årsinkomst innan skatten är dragen? 

□ mindre än 100 000 kr 

□ 100 000 – 200 000 kr 

□ 200 000 – 300 000 kr 

□ 300 000 – 400 000 kr 

□ 400 000 – 500 000 kr 

□ 500 000 – 600 000 kr 

□ 600 000 – 700 000 kr 

□ mer än 700 000 kr 

 
 
Till sist 
 
27. Har du något du vill tillägga? Du kan till exempel förklara dina svar mer ingående och/ 
eller ge synpunkter på enkätens utformning.  
............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
Stort tack för din medverkan 
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Bilaga 3. Tågavgångar och platser för enkätundersökning 
 
Måndag 4 maj 
Tabell 1 redovisar de tåg på vilka vi avser att distribuera enkäter alternativt genomföra 
enkätintervjuer (vid många resenärer kommer endast enkätinbjudningar att delas ut).  
 
Tabell 1. Genomförande/ utdelning av enkät ombord på tåg 

Tågnummer Från Avgångstid Till Ankomsttid 

Tåg 1045* Göteborg C 07.42 Helsingborg 10.04 

Tåg 1874 Helsingborg 12.36 Kristianstad 14.04 

Tåg 1653 Malmö C 18.15 Simrishamn 19.47 

* Øresundståg 
 
 
Tabell 2 redovisar de stationer och tågavgångar för vilka vi avser att distribuera enkäter på 
plattform under dagen.  
 
Tabell 2. Utdelning av enkät på stationsplattformar 

Station Tågnummer Tågets destination (avgångstider) 
Ungefärlig tid 
som vi är på 
stationen 

Helsingborg Tåg 1818,1870 och 
1820 

Tåg mot Åstorp/ Kristianstad (kl. 
10.36 och 11.15) 

10.00- 11.15 

Kristianstad Tåg 1073*, 1881, 
1079*, 1052* och 
1058* 

Tåg mot Malmö (kl. 14.23), Tåg 
mot Hässleholm (kl. 14.50), Tåg 
mot Köpenhamn (kl. 15.23) samt 
tåg mot Karlskrona (kl. 14.46 och 
15.46) 

14.00-16.00 

* Øresundståg
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Tisdag 5 maj 
 
 
Tabell 3. Utdelning/ genomförande av enkät ombord på tåg 

Tågnummer Från Avgångstid Till Ankomsttid 

Tåg 1612 Simrishamn   7.53 Svarte 8.43 

Tåg 1614 Ystad 9.08 Malmö C 9.55   

Tåg 1621 Malmö C 10.15 Oxie 10.27 

 
 
Tabell 4. Utdelning av enkät på stationsplattformar 

Station Tågnummer Tågets destination (avgångstider) 
Ungefärlig tid 
som vi är på 
stationen 

Malmö C Tåg 1621 Tåg mot Ystad/ Simrishamn (kl. 
10.15) 

10.00-10.15 

* Øresundståg 
 
Tabell 5. Utdelning av enkät vid cykelparkeringar 

Station Plats Ungefärlig tid som vi är på 
stationen 

Malmö C Cykelparkeringspontonen vid 
Pågatågsplattformar Cirka kl. 15.00 – 18.00. 
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