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Sammanfattning 

Med tre stora expansioner inom näringslivet, ABB, Spendrups och gruvdrift under 
Väsman, står Ludvika inför omfattande förändringar. De nya arbetstillfällena väntas dra 
med sig ökad trafik genom inpendling.  
 
För att avlasta befintliga flaskhalsar samt för att öka attraktionsvärdet på Ludvika för 
inflyttande och turister har därför denna förstudie kring möjligheterna för utveckling av ett 
lånecykelsystem, LCS, gjorts. Det visar sig att Ludvika, med omnejd, har goda 
förutsättningar för att kunna utveckla ett eget LCS och exportera detta på en kraftigt 
växande marknad. Detta kräver dock innovation och nytänkande då det redan finns starka 
konkurrenter som erbjuder standardiserade system. 
 
Att endast köpa in ett LCS till Ludvika är knappast intressant då staden är i minsta laget 
för att det ska bli lönsamt. Däremot kan det vara intressant att stödja utvecklingen av ett 
dalaproducerat system då detta kan ge synergier t.ex. inom ökad användning av RFID-
teknik i regionen samt en grön image till Ludvika och de aktörer som knyts till systemet. 
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1 Inledning 
Med ABB som största arbetsgivare och HVV som samarbetsorganisation har Ludvika en 
tydlig elprofil. Vidare marknadsför sig ABB som ett grönt företag med motiveringen att allt 
de gör går ut på att spara energi åt sina kunder. 
 
När detta skrivs håller ABB på att bygga ut sin verksamhet i staden vilket kommer medföra 
ökad inpendling, både med bil och kollektivt. Den ökade privatbilismen väntas stöta på 
problem vid vissa flaskhalsar i infrastrukturen. Dessa är mycket kostsamma att bygga bort. 
 
Inpendlingen, närheten och den önskade gröna profilen har gjort det intressant att titta på 
ett lånecykelsystem för Ludvika. Eftersom staden har en ”el-profil” utreds möjligheterna 
med el-assisterade cyklar. 
 
Utöver ABB investerar även Spendrups, i grannorten Grängesberg, och dessutom påbörjas 
sannolikt en omfattande gruvbrytning nära Ludvika tätort inom några år. 

 Mål 1.1

Tanken med denna förstudie är att utreda möjligheterna med ett lånecykelsystem, LCS, i 
Ludvika. Relevanta intressenter skall definieras och en omfattning av ett eventuellt LCS 
föreslås. Vidare behandlas möjligheten att koppla innovativa tilläggstjänster till systemet 
för att kunna erbjuda något unikt. 

 Metod 1.2

Studien är utförd som en litteraturstudie kompletterad med intervjuer av relevanta 
intressenter och beräkningar gjorda på underlag för inpendlande, dvs presumtiva kunder. 

2 Behov 
Lånecykelsystem finns på en lång rad orter i världen. Det är svårt att säga hur många 
system som finns, eftersom antalet växer fort och många är små. Men storleksordningen 
300 system finns i världen, varav ca 100 i Europa. De flesta system startas dock i städer 
som är betydligt större än Ludvika. I en större EU-studie av europeiska LCS klassades 
städer med mellan 20 och 100 tusen invånare som mindre städer. Desto större en stad är, 
desto större är sannolikheten att den har ett LCS. (Tom Petersen, 2011) 
 
Därmed är inte sagt att LCS är ointressant för mindre städer. En stor andel inpendling och 
cykelvänlig infrastruktur kan vara nog så viktigt. 

 Arbetspendling 2.1

Den viktigaste målgruppen för de flesta LCS är arbetspendlare. Detta för att det kan vara 
ett bra komplement till ordinarie kollektivtrafik. Ludvika har drygt 2500 inpendlande varje 
vardag. Det motsvarar ca 25% av arbetsstyrkan. Jämförelsevis har Stockholm kommun, 
med Sveriges största LCS, ca 85% inpendlande.  (SCB, 2010). 
 
En viktig orsak till att LCS blir allt mera populärt i stora städer är att det blir allt mer 
omständigt och kostsamt att arbetspendla med bil. Detta gäller dock ej Ludvika än så 
länge, eftersom trängseln inte är så omfattande. Däremot kan t.ex. möjligheten att hitta 
parkering vara en sätt för myndigheter att styra mot alternativa transportsätt, vilket är ett 
verktyg som kan användas även i Ludvika. 
 
Den stora majoriteten av de arbetspendlande till Ludvika har sin arbetsplats nära 
tågstationen, d.v.s. inom cykelavstånd. Dessutom saknas tillfredsställande lokal 
kollektivtrafik då bristande underlag gör det oekonomiskt att låta turerna gå särskilt ofta.    



3 

 Turism 2.2

För att få ett jämnt nyttjande av cyklarna är det bra om de används av många olika 
kundgrupper. Ett tänkbart komplement till arbetspendlande är turister. Återigen är 
underlaget i Ludvika svagt, men för marknadsföring till andra orter av ett egenutvecklat 
system är detta en viktig kundgrupp att tänka på.  
 
Det finns dock cykelvägar till Grängesberg och Fredriksberg samt runt Väsman. (Ludvika 
Kommun, 2011) I dessa fall är avstånden så stora att elassistens en fördel, men det är 
oklart om kundunderlaget kan motivera en egen station utanför Ludvika tätort. Möjligen i 
Fredriksberg/Säfsen som marknadsför sin cykelturism sommartid. 
 

3 Marknadspotential i LCS 
Totalt består europamarknaden för LCS för närvarande av ca 100 000 cyklar. (MetroBike, 
2011) Hur många som byts årligen är oklart, men det är också så att det etableras allt fler 
LCS, vilket leder till att den totala marknaden för lånecyklar är svår att bedöma. En 
gissning, baserad på att varje cykel byts ut vart 5:e år och en 40% tillväxt (se Figur 2 nedan) 
ger ca 50 000 cyklar årligen. Med en styckeskostnad på 5 kSEK blir det alltså en marknad 
värd 250 MSEK, bara i Europa. Detta gäller för den typ av cyklar som idag är vanligast, 
dvs utan elassistens. 

 

Figur 1Europamarknaden för LCS, andelar av totala mängden cyklar per systemleverantör. (MetroBike, 
2011) 

Kostnaderna för stationer är svåra att uppskatta, men för Barcelona utgjorde de ca 20 
kSEK per cykel. (Tom Petersen, 2011) Detta inkluderade dock markarbeten m.m. Det 
visar på två saker. Dels att det finns en hög betalningsvilja för stationerna och dels att det 
finns mycket att tjäna på system med mobila stationer (eftersom markarbetet utgör en stor 
del av ovanstående stationskostnad). Sedan tillkommer förstås stationer (ca en tiondel av 
antalet cyklar) och mjukvara. 
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Figur 2 Utvecklingen av antal LCS i Europa de senaste åren. 

De senaste 8 åren har antalet LCS ökat med ca 30% per år. Dessutom ökar antalet cyklar i 
varje system. Totalt ger det en tillväxt på ca 40% per år. (MetroBike, 2011) Det är dock en 
trend som förstås inte kan fortsätta i längden. I de 500 största städerna i Europa (>150 
tusen invånare) är den totala potentialen ca 275 000 cyklar med en cykeltäthet i enlighet 
med medianen i OBIS-projektet. (Eurostat, 2011) När väl mättnad nått återstår förstås 
marknaden för ersättning av befintliga cyklar. Denna marknad är dock betydligt svårare att 
slå sig in på eftersom kunderna bundit sig till tidigare leverantör genom omfattande 
infrastruktur. 
 
Sedan återstår förstås även städer med mindre än 150 tusen invånare. Dessa är dock osäkra 
eftersom LCS blir svåra att få lönsamhet i när de blir för små. Lyckas man dock med detta 
dubblas ungefär den totala potentialen (inräknat städer ned till 15 tusen invånare). 
 

 
Figur 3Varje grön symbol representerar ett LCS. (MetroBike, 2011)  

Som vi ser i figuren ovan är marknaden i vissa delar av Europa betydligt mera mogen än 
andra delar. Generellt är det i norra och östra Europa som potentialen är störst. Detta 
ligger även i linje med de slutsatser man dragit om LCS:ens nyttjandegrad, dvs att 
nyttjandegraden är omvänt proportionell mot antalet cykelandelen i trafiken.  
 
Vad gäller marknaden utanför Europa är det ännu svårare att bedöma dess storlek och hur 
det ser ut men konkurens, men vi kan konstatera att ingen marknad är lika mogen som den 
Europeiska.  
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Det gäller dock att komma ihåg att de lägst hängande frukterna är plockade, dvs de största 
städerna, bästa stadsdelarna mest centrala stationerna osv är redan försedda med LCS. 
Varje ny etablering är därför tuffare och mindre lönsam än den tidigare, allt annat lika. Av 
det skälet gäller det att utveckla ett koncept som riktar sig till lite annorlunda resemönster 
och kunder än de befintliga systemen som i första hand riktat sig till kärnan av stora städer. 

 

4 LCS i olika utföranden 
Det finns en rad olika typer av LCS. Man kan tala om olika generationer av LCS. Den 
första generationen bestod av vanliga cyklar, utan stationer. Den andra av särskilda 
lånecyklar med bemannad utlåning. Den övervägande delen av lånecyklar ingår i den tredje 
generationens LCS. Det innebär specialgjorda cyklar som passar de flesta användare, har 
utrymme för reklam, är robusta och hanteras via automatiserade stationer. 
 

 Infrastruktur Drift 

Alternativ A1 Leverantör 

Alternativ A2 Leverantör A Leverantör B 

Alternativ B Leverantör Kommun 

Alternativ C Kommun Leverantör 

Figur 4Alternativ för drift av LCS. (Tom Petersen, 2011) 

Det operativa ansvaret för ett LCS kan fördelas på olika sätt. Figuren ovan tydliggör detta. 
Infrastruktur innefattar allt fysiskt såsom stationer och cyklar inklusive underhåll av dessa. 
Drift innefattar mjukvaran och eventuell kundkontakt, utjämning av cyklar mellan 
stationerna samt planering och optimering av stationernas placering. Det vanligaste idag är 
att en leverantör tar ansvar för helheten, dvs alternativ A1, men att de i sin tur sedan lägger 
ut t.ex. cykelunderhållet på underleverantörer. 
 
Huvudmän för LCS vill oftast ha en leverantör som kan erbjuda ett helt paket vid 
uppförandet. Det vill säga stationer, cyklar och mjukvara för drift. Därmed finns två sätt 
för företagare i Dalarna att närma sig marknaden, antingen genom att tävla med befintliga 
underleverantörer till de stora systemleverantörerna (t.ex. Bixi, eller Clear Channel) eller 
genom att slå sig samman och erbjuda en egen systemlösning som implementeras i t.ex. 
Ludvika. 
 
Vanliga huvudmän för LCS är reklambolag, kommuner, kollektivtrafikbolag och 
specialiserade aktörer som fokuserar på drift av LCS. Reklambolag är dock mest 
intresserade där de kan få stora intäkter för den reklam de kan sälja på stationer och cyklar, 
dvs i stora städer. I mindre städer är kommuner eller kollektivtrafikbolag mera aktuella. 
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5 Teknik  

 Stationer  5.1

 

Solcellsdrivna och portabla stationer är en tydlig trend för att minimera kostnader för 
markarbete och göra systemet flexibelt. För att kunna slå sig in på LCS-marknaden är det 
en förutsättning av själva stationerna är portabla och självförsörjande på energi. På bilden 
ovan syns ett exempel på Nextbikes stationer. Bixi har ett liknande koncept. 
 
el-LCS finns i Aachen, Stuttgart (inom Call-a-bike) och i Genua. De är dock alla relativt 
nyetablerade och saknar publika utvärderingar. De båda tyska städerna är emellertid 
betydligt större än Ludvika och Genua är betydligt mera kuperat. 
 
Kombinationen av el-assisterade cyklar och portabla stationer finns ännu inte, när detta 
skrivs i december 2011. 

 Inga stationer 5.2

Det finns flera LCS utan stationer. Det är då istället ett antal cyklar som har en GPS-
sändare som gör att cykeln kan återfinnas och följas upp både under och mellan 
användning. Två exempel på sådana system är tyska Call-a-bike samt amerikanska SoBi. 

 Cyklar 5.3

LCS kräver robusta cyklar som kan användas av alla kunder, dvs one-size-fits-all. De ska 
vara närapå underhållsfria och erbjuda goda lastmöjligheter samt plats för eventuell reklam. 
Dessutom är det viktigt med ett unikt utseende som både gör systemet synligt och minskar 
stöldrisken. Eftersom Ludvika profilerar sig som en el-stad ska förstås cyklarna kunna fås 
med el-assistens. 
 
Monark Exercise i Vansbro tillverkar brukscyklar som passar väl in på beskrivningen. 
Anledningen till att de inte levererat cyklar till LCS vid tidigare upphandlingar är att 
köparna efterfrågat leverantörer som kan erbjuda en helhetslösning, dvs inte endast cyklar. 

http://www.nextbike.net/uploads/pics/DSCN0485_05.jpg
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Monarks produktionsprocess ser ut så att de utvecklar och bygger prototyper i Vansbro. 
Sedan skickas ritningarna till en underleverantör i Kina som levererar olackerade ramar. 
Lackering och montering sker sedan på plats i Vansbro. Inom Monark är det i Vansbro 
som de nischade produktionen sker, men de stora volymerna produceras i Halland. Detta 
gör att produktionsapparaten är flexibel och att det med enkelhet skulle gå att utöka 
sortimentet med en eller flera LCS-modeller. 

 Mjukvara 5.4

5.4.1. Spark Mobility 

Det finns flera olika LCS-konsulter, en av dem är amerikanska City Ryde som erbjuder 
projektering och några olika mjukvaror. Dels sådana som behandlar utsläppsrätter, men 
även en mjukvara för administration av LCS, Spark Mobility. Denna används i ett litet 
antal LCS och kan användas som en grund att bygga vidare på ifall man vill utöka med 
diverse extratjänster.  

5.4.2. LGIT, Ludvika 

En lokal IT-konsult, LGIT, har visat intresse för att utveckla mjukvara för ett Ludvika-
koncept.  

 Kringtjänster 5.5

Redan idag erbjuder de stora systemleverantörerna en rad kringtjänster som t.ex. bokning 
av cykel och appar för att hitta närmsta cykel eller parkering/station. Men eftersom 
mjukvaran för systemet, med hjälp av RFID-teknik, har koll på vilken cykel som är var och 
vilken cykel som lånas av vem är möjligheterna stora att utöka de kringtjänster som erbjuds 
kunden. T.ex. kan man enkelt med genom samarbete med någon av de stora 
träningsdagböckerna online erbjuda uppföljning av hur långt man cyklar per vecka, månad 
eller år. 
 
Utökar man användandet av RFID-tags kan man även skapa sig en bild av 
användningsmönstren mellan stationerna och använda den informationen för att bättre 
placera befintliga eller ytterligare stationer. Sådana optimeringsmöjligheter är värdefulla för 
operatören, särskilt om mobila stationer gör kostnaderna för ständiga förbättringar i 
infrastrukturen relativt låga. 
 
Några LCS innebär samarbeten med den lokala kollektivtrafik operatören, så att samma 
kort kan användas för att låna cykel och åka kollektivt. Detta gör det enkelt för kunden 
och är att rekommendera. Dessutom öppnar det för andra tjänster i anslutning till tåg och 
busstationer, t.ex. leverans av förbeställd matkasse för pendlaren. Det finns en rad företag i 
Dalarna som erbjuder nätförsäljning av dagligvaror som genom ett samarbete kan öka 
attraktionskraften för ett LCS, samt minska tröskeln för att låta bilen stå och pendla genom 
en kombination av LCS och kollektivtrafik. 
 

6 Cykelbarhet i Ludvika 
Ludvika kommun jobbar med att göra staden cykelvänlig och har nyligen utarbetat en plan 
för detta. Redan idag är det dock enkelt att ta sig fram som cyklist, även om det som 
vanligt kan vara lite bristfälligt med skyltning, cykelvägarna plötsligt tar slut och går långa 
omvägar jämfört med biltrafiken osv. Men eftersom trängseln i på bilvägarna är så låg kan 
man ju alltid välja den vägen, om inte cykelvägen går alldeles bredvid. 
 
Detta gäller inne i Ludvika tätort. Utanför Ludvika är det bra förbindelser till samhällena i 
norr och nordväst samt till Grängesberg. Till Smedjebacken däremot är det sämre och 
eventuella cyklister får glatt trängas med bilister i hög hastighet. 
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Samhället är relativt flackt vilket talar för högt och jämnt utnyttjande av ett LCS. Dock är 
avstånden korta. Kanske till och med för korta eftersom många resor inom tätorten går 
utmärkt till fots. Det senare talar emot ett LCS. 
 

7 Arbetstillfällen 
Etablerade LCS visar på en tät koppling mellan antal cyklar i systemet och antal genererade 
arbetstillfällen för driften. Detta är naturligt eftersom underhållsbehov och 
utjämningstjänster ökar nära linjärt med antalet cyklar, medan det t.ex. inom administration 
finns större skalfördelar. Grovt sett kan man för större system räkna med ungefär ett 
arbetstillfälle per 75 cyklar (Cityryde, 2010). Lyckas man utveckla ett system som kan säljas 
till andra kommuner i Sverige och Europa är förstås potentialen en helt annan. 
 

8 Intressanta aktörer i regionen 
ABB 
Ludvikas största privata arbetsgivare behöver attrahera arbetskraft och bygger för 
närvarande till med ny entré och nya kontor. En LCS station skulle höja bilden besökare, 
kunder och leverantörer får av företaget och staden ytterligare. 
 
Dalatrafik 
Regionens kollektivtrafikbolag har kunder att vinna och kostnader att spara på att integrera 
sitt tjänsteerbjudande med LCS i flera städer i regionen, kanske med start i Ludvika. 
 
Lindbergs Cykel 
När detta skrivs byter Ludvikas största cykelhandlare ägare. Oavsett vem som driver 
verksamheten är den lokala cykelbutiken en lämplig part för underhåll av cyklarna och ett 
bollplank för utveckling av cykelmodeller för LCS. 
 
Hemköp Ludvika och Ica Matmäster 
Både Hemköp och Ica har på central nivå system för dagligvaruhandel över nätet. 
Dessutom ligger båda dessa butiker centralt i Ludvika och skulle med enkelhet kunna 
leverera förbeställda matkassar till centralstationen som en valbar extratjänst för LCS-
pendlare. 
  
Idéteknik 
Inspiratören bakom denna studie har mångårig kompetens av tillämpning av RFID-teknik 
och är en självklar part i en utveckling av ett dala-LCS. 
 
LG IT 
IT-firma i Ludvika som kan utveckla mjukvarulösningar från scratch eller modifiera 
befintliga lösningar, t.ex. för att inkludera extratjänster. 
 
Ludvika Kommun 
För kommunens del är det kanske främst PR-värdet som är av intresse. Men även en 
påbörjan till en omställning av transportsystemet är viktigt för att stärka Ludvika inför en 
framtid med ökande bränslepriser. 
 
Matkassar 
Det finns en lång rad leverantörer av matkassar som idag levererar direkt till dörren. 
Många gör det dock bara till större orter och hemleveransen innebär förstås en extra 
kostnad. En attraktiv kompromiss kan nås genom att leverantören når flera kunder och 
kan därmed sänka kostnaderna för distribution genom leverans till LCS-stationer för 
pendlande kunder. Exempel på leverantörer är, förutom butikerna ovan, Dalakassen.se, 
Mataffären.se, Vårmiddag.se, Hemaffären.se och Gladmat.se. 
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Monark Exercise AB 
Den självklara cykelleverantören vid utveckling av ett regionalt utvecklad helhetslösning. 
Den fokuserar på robusta brukscyklar som passar väl med kraven på en LCS-cykel. 
 
Nordic Iron Ore 
Gruvbrytning inom lagom cykelavstånd från centrum öppnar för en ökning av kundbasen 
för ett LCS. Dessutom kan gruvindustrin vara i behov av att anamma gröna lösningar för 
att få acceptans hos vissa medborgargrupper.  
 
Rexreklam, Ludvika 
Reklamfirma i Ludvika som skulle kunna sälja annonsplats på cyklar och stationer. 
 
RFID System, Smedjebacken 
Kompetens firma på grannorten som skulle vara en naturlig part i utvecklandet och 
produktionen av stationerna. 
 
Spendrups, Grängesberg 
Pågående utbyggnation innebär ytterligare kundunderlag i form av LCS-pendlare, även om 
avståndet till Ludvika är i längsta laget. Dock är kombinationen med Tåg i Bergslagen 
intressant eftersom de tillåter cyklar på tågen. Kanske kan en LCS-station i Grängesberg få 
med Spendrups som sponsor. 
 
Sterners, Dala-Järna 
Automattillverkare som skulle kunna vara part i utveckling och produktion av stationerna. 
 
STRI 
Redan idag har STRI några el-assisterade cyklar för internt bruk. De laborerar också med 
off-grid-lösningar och har utvecklat den typ av energilösning som portabla stationer 
behöver, om än i betydligt större skala. 
 
Säfsen Resort AB 
Sommartid är MTB-cykling en viktig del av upplevelseturismen i Fredriksberg. Tyvärr är 
kollektivtrafiken till semesterorten gles, även om cykeluthyrning på plats gör bilen 
överflödig. En LCS-station i Säfsen skulle fylla detta hål i kommunikationerna, även om el-
assistens nog är en förutsättning för att turister ska vilja ta sig de sista 50 km från Ludvika 
med cykel. 
 
Träningsdagböcker 
Det finns en uppsjö möjliga partners för samarbete med extratjänster i form av motions 
feedback. Några exempel är Shapelink, jogg.se och Funbeat. 
 

9 Slutsatser för LCS i Ludvika 
Ludvika är i minsta laget för att man ska kunna driva ett tredje generationens LCS med 
rimlig lönsamhet. Eftersom ett litet system kan innebära relativt begränsade kostnader kan 
det ändå vara värt det för PR-värdet. 
 
Den stora förtjänsten ligger dock i utveckling av ett eget system. Både inom tillämpning av 
RFID-teknik, utveckling av off-grid-stationer och mjukvara för diverse tilläggstjänster 
finns stora möjligheter att nå en kraftigt växande marknad.  Samtliga dessa teknikområden 
kan förstås finna tillämpningar även inom andra områden och innebär ökad lokal 
kompetens som kan förstärka befintliga och framtida aktörer i regionen. 
 
Då Dalarna är pilotlän för grön omställning kan ett väl utvecklat LCS, integrerat med 
kollektivtrafiken, med smarta off-grid-stationer och innovativa kringtjänster vara en fjäder i 
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hatten för kommunen när det om två år är dags att redovisa vad som gjorts under 
pilotperioden. 
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