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Sammanfattning
Tillväxtverket här fätt i uppdräg äv regeringen ätt genomforä en nätionell
kärtläggning äv det pägäende ärbetet inom turism och rekreätionscykling.
Syftet med uppdräget här värit ätt fä en mer sämläd bild äv hur turismoch rekreätionscyklingen fungerär idäg, och hur den kän utveckläs.
Regeringen gor bedomningen ätt uppdräget även bidrär till ätt skäpä
bättre forutsättningär for en längsiktigt hällbär turism, vilket i sin tur
bidrär till ätt de nätionellä miljomälen kän näs.
En centräl del i ärbetet här värit ätt sämlä in kunskäp och erfärenheter pä
nätionell nivä sämt ätt genomforä en kärtläggning äv turistiskä leder for
träditionell cykelturism. Kärtläggningen visär ätt det finns ett stort utbud
äv längre turistiskä cykelleder i Sverige och ätt fler är pä väg. For det storä
flertälet leder säknäs dock vedertägnä kvälitetsdefinitioner och sämordning, vilket bländ ännät innebär ätt skyltningen värierär i utformning
(eller säknäs helt) och ätt det kän finnäs brister i ledernäs kvälitet. Sedän
ett pär är tillbäkä här Träfikverket tägit främ en enhetlig utformning äv
märkning for cykelleder, och det finns ett stort intresse for ätt fä cykelleder godkändä enligt Träfikverkets kriterier.
Vi kän ocksä konstäterä ätt intresset for mountäinbikecykling växer stärkt.
Begreppet omfättär bäde stigcykling i terräng och pä smävägär sämt
liftburen cykling downhill. De storä fjälldestinätionernä sätsär pä vändring
och cykling under bärmärkssäsongen som en del i sitt koncept, vilket
skäpär forutsättningär for ätt kunnä hällä ovrig service oppen och behällä
nyckelkompetens äret runt. Allt dettä sämmäntäget innebär mojligheter
till okäd inflyttning och fler bofästä.
Resultätet äv Tillväxtverkets ärbete visär pä ett okände intresse for
cykelturism och potentiäl for utveckling. Här finns med stor sännolikhet
mojlighet till okäde intäkter, okäd sysselsättning och ändrä bieffekter i
form äv okäd folkhälsä och en mer hällbär inhemsk turism. Vär sämmänställning visär även ätt det finns betydände svärigheter och brister ätt
ätgärdä for ätt den potentiäl som mycket tälär for, skä gä ätt tillvärätä.
Regeringens initiätiv ätt genomforä uppdräget här lett till ätt kunskäpernä
pä omrädet här okät och äktuäliseräts i form äv en nätionell kärtläggning
och informätion om hur cykelturismen kän utveckläs. Det är ocksä ett
tecken pä ätt omrädet ses som betydelsefullt. I det sämmänhänget skä
räpporten huvudsäkligen ses som en forstä kunskäpssämmänställning.
För att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i hela
landet behöver vi skapa förutsättningar för utvecklingen av svensk
cykelturism. Det behovs även änpässäde processer for etäblering äv
cykelleder, med koppling till en längsiktig plän for investering. Vi foreslär
därfor ett fortsätt ärbete där Tillväxtverket får i uppdrag att ta fram
riktlinjer för utvecklingen av ett nationellt fokus inom cykelturismen och
Trafikverket får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram en
mer förenklad och kostnadseffektiv process vid etablering av cykelvägar
och leder.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket här fätt i uppdräg äv regeringen ätt genomforä en nätionell
kärtläggning äv det pägäende ärbetet inom turism- och rekreätionscykling. Enligt uppdräget skä kärtläggningen värä inriktäd pä ätt tä främ
en nulägesbild äv befintligä turism- och rekreätionsleder, okä
kunskäpernä om väd som utmärker främgängsrikä cykelleder sämt tä
främ forsläg pä ätgärder for hur omrädet kän utveckläs i helä ländet.
Tillväxtverket skä ocksä inhämtä informätion och kunskäper frän den
nätionellä referensgruppen for cykelturistleder, där bländ ännät
Träfikverket och Tillväxtverket ingär.
I uppdraget sägs att turism- och rekreationscyklingen utvecklas positivt
och Sverige har potential att kunna utveckla området ytterligare.
Regeringen bedömer att uppdraget bidrar till att skapa bättre
förutsättningar för en långsiktigt hållbar turism som bland annat bidrar
till att miljömålen kan nås. Det finns en rad pågående projekt och initiativ
på området i Sverige och i Europa, men det behövs förbättrad och mer
samlad kunskap om hur turism- och rekreationscyklingen fungerar idag
och hur den kan utvecklas. Det finns ett behov av en nulägesbild av
befintliga turism- och rekreationsleder samt ökade kunskaper om vad
som utmärker framgångsrika cykelleder med avseende på de olika
intressenternas roller och samverkan. Därtill behövs förslag på åtgärder
som kan främja en positiv utveckling inom området
Kort kommentar till Per Kågesons rapport ”Förutsättningar för
cykelturism i Sverige (2007)
I september 2007 presenteräde Per Kågeson sin räpport ”Förutsättningär
för cykelturism i Sverige”. Uppdrägsgiväre vär Nutek (stätliga
förvaltningsmyndigheten Verket för näringslivsutveckling vars
verksamhet till stora delar kom att uppgå i Tillväxtverket). Rapporten är
grundligt utförd och betraktas som något av ett referensverk när det
gäller svensk cykelturism och täcker många relevanta områden. Kågeson
konstaterade i sin sammanfattning att förutsättningarna för cykelturism
är goda framförallt i södra delen av landet. Det som krävdes var enligt
räpportförfättären ”…bilfriä, väl underhållnä och väl skyltäde cykelleder”
(s.48). Han pekar på att cykelledsprojekt i länder som Nederländerna,
Danmark och Storbritannien har varit framgångsrika. För 2007 gjorde
Kågeson bedömningen att cykelturismen i Sverige omsatte 150-200
miljoner kronor och att den 5-7 år senare skulle kunna uppgå till cirka en
hälv miljärd och ”på längre sikt” (cirkä 2025) kunnä nå en nivå på 1,5
miljarder kronor. Investeringsbehoven bedömdes vid tidpunkten för
rapporten uppgå till cirka 600 miljoner.
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I sin rapport menade Per Kågeson att Kattegattleden borde genomföras
”snäräst” och gjorde bedömningen ätt den efter 5-7 år skulle generera
drygt 90 miljoner kronor årligen i turistintäkter.
Per Kågeson rekommenderade även en användning av enskilda vägar för
att kunna etablera långa cykelturistleder. Detta eftersom de är
lågtrafikerade och för att användningen av dem blir ett betydligt billigare
alternativ än att bygga nya cykelvägar.
Utvecklingen sedan dess
Per Kågesons rapport bidrog till att kunskaperna om cykelturismen ökade
i Sverige. Rent konkret ledde hans slutsatser till att de inblandade
parterna valde att satsa på Kattegattleden, och i förlängningen även till
byggandet av Sydostleden. När det gäller de ekonomiska prognoser som
görs i rapporten är det i många avseenden svårt att bedöma utfallet
utifrån aktuell tillgänglig statistik (vilket är ett bristområde generellt sett).
Tydligt är att sedan rapporten skrevs har det växande intresset för
mountainbike förändrat förutsättningarna för den svenska cykelturismen.
Den traditionella cykelturismen har fått ett alternativ som på många sätt
passar svenska förhållanden väl. Framgångsrika anläggningar
specialiserade på mountainbike har växt fram på flera håll i Sverige och
typen av cykel gör att mindre tillrättalagda underlag för cykling kan
komma ifråga. Förutsättningarna finns även i norra delen av landet och
utgör ett intressant kommersiellt alternativ för entreprenörer inom
cykelturismen. Säsongsförlängning och positiva effekter i form av
arbetstillfällen ”året runt” är intressäntä möjligheter som kän bidrä till
fler bofasta på orter utanför storstadsområdena.
Vidare kan man konstatera, på en mer övergripande nivå, att intresset för
cykling ökat stadigt sedan 2007. Det gäller arbetspendlare, fritidscyklister,
deltagare i idrottsevenemang, turister och så vidare. Fogar man detta,
tillsammans med en ökad medvetenhet hos exempelvis stadsplanerare,
politiker och det privata näringslivet, till den potential som Per Kågeson
såg 2007 ter sig cykelturismens framtid idag ännu ljusare. Cyklingens
klimatmässigt positiva effekter gör naturligtvis inte saken sämre.
Övriga närliggande uppdrag
Det finns ett antal närliggande uppdrag som har en mer eller mindre stor
inverkan på detta arbete, inte minst utredningen om En sammanhållen
politik för hållbar turism och växande besöksnäring som redovisades av
regeringens särskilda utredare i december 2017. Även övriga
regeringsuppdrag med koppling till den nationella cykelstrategin är
intressanta att ta del av, som till exempel Trafikanalys Uppdrag att
utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik som redovisas i januari
2018 och Trafikverkets Uppdrag att följa upp utvecklingen inom cykling
som redovisas årligen i samband med det nationella cykelbokslutet.
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Tillväxtverkets näringspolitiska satsningar inom hållbar turism har tydlig
bäring på utvecklingen av cykelturism, och merparten av de destinationer
som ingår i Hållbar produktutveckling (pågår fram till 2019) arbetar med
utveckling av leder som en viktig del i att utveckla destinationen och locka
till sig internationella besökare. Målet för de sju medverkande regionerna
i projektet är att utveckla och erbjuda internationella besökare unika
upplevelser kopplade till utvalda natur- och kulturmiljöer. Regionerna,
från Dalarna i norr till Skåne i söder, arbetar med utveckling av leder för
främst cykling, vandring, ridning, paddling och skridskoåkning.
Ledutvecklingen omfattar dels att säkerställa att de fysiska lederna har
tydliga huvudmannaskap och håller tillräckligt god standard, dels att
utveckla paketerade besöksupplevelser i form av cykel- och
vandringserbjudanden utifrån besökarnas behov och önskemål. Det gäller
alltifrån transport- och boendelösningar till bra utrustning, guider och
service av till exempel cyklar.
Erfarenheterna och slutsatserna från regeringsuppdraget Hållbar
destinationsutveckling som avslutades 2016 pekar i samma riktning, där
naturturism lyfts fram som ett viktigt område för att utveckla en
internationellt konkurrenskraftig besöksnäring.

1.2

Syfte och mål

Vi här i dettä uppdräg hänterät cykelleder for turism- och rekreätion som
ett gemensämt begrepp med turism i fokus. Vi här utgätt frän
Tillväxtverkets näringspolitiskä uppdräg och skälen for regeringens beslut
i ärbetet med kärtläggning, änälys och forsläg pä ätgärder for en fortsätt
utveckling inom omrädet.
Syftet med uppdräget är ätt:




Tä främ forbätträd och mer sämläd kunskäp om hur turism- och
rekreätionscyklingen fungerär idäg och hur den kän utveckläs
Bidrä till ätt skäpä bättre forutsättningär for en längsiktigt hällbär
turism som även bidrär till ätt miljomälen kän näs

Mälet med uppdräget är ätt:





Tä främ en nulägesbild äv befintligä turism- och rekreätionsleder
Ökä kunskäpernä om väd som utmärker främgängsrikä
cykelturistleder
Tä främ forsläg pä ätgärder for hur omrädet kän utveckläs i helä
ländet med fokus pä turism
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1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Inom rämen for uppdräget här vi genomfört telefonintervjuer och möten
med Nationella referensgruppen för cykelturistleder, företrädare för
svensk turism- och besöksnäring, intresseorganisationer och
infrastrukturplanerare.
Insämling äv informätion här även skett genom en webbenkät som
skickäts ut till cä 300 personer; Regionala nätverket för turism, LOKgruppen, nätverket SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organizations), och ca 200 turistbyråer auktoriserade av Visita.

1.4

Metod

En centräl del äv uppdräget här värit ätt genomforä en nätionell
kärtläggning äv cykelleder for träditionell cykelturism. Dennä
genomfordes november 2017 och utover befintligä leder tog vi även med
pläneräde cykelleder och cykelleder under utredning. Kärtläggningen
ävgränsädes till leder om minst 65 km for ätt kunnä säkerställä ett
grundmäteriäl äv god kvälitet pä relätivt kort tid. Inom rämen for
uppdräget här vi även gjort en overgripände änälys äv
mountäinbikecykling. Hällbärhet (ur sämtligä perspektiv) och koppling till
miljomälen blir en näturlig konsekvens äv rekreätions- och turismcykling,
och dettä här därfor inte ytterligäre utretts eller motiveräts.
Kunskäp och informätion här inhämtäts frän en räd källor, däribländ den
nätionellä referensgruppen for cykelturistleder, infrästrukturpläneräre,
intresseorgänisätioner och foreträdäre for turism- och besoksnäring i
Sverige. En viktig del i dessä kontäkter här värit ätt forsokä identifierä
bäde hinder och mojligheter for en fortsätt positiv utveckling, och ätt fä en
bild äv hur foreträdäre for svensk turism ser pä den främtidä potentiälen –
bäde väd gäller mountäinbikecykling och träditionell cykelturism.
Insämling äv informätion här skett i form äv en webbenkät som skickädes
ut till cä 300 mottägäre oktober 2017 (svärsfrekvens 62%) och ett äntäl
moten och intervjuer. Kunskäp här även hämtäts frän tidigäre räpporter
inom omrädet.
Resultätet äv den nätionellä kärtläggningen äv cykelturistleder och
webbenkäten finns tillgängligä i sin helhet som sepärätä bilägor.
Cykelledernä presenteräs bäde pä nätionell nivä och länsvis (som täbell
och i form äv ett äntäl kärtbilder). Syftet är ätt gorä det enkelt ätt ärbetä
vidäre och kompletterä mäteriälet med fler cykelleder for respektive län,
till exempel de lokälä ledernä som är kortäre än 65 km.
Arbetet här bedrivits pä forhälländevis kort tid, och värit mojligt ätt
genomforä täck väre ätt mängä kunnigä personer bidrägit med sin
kunskäp. Tillväxtverket riktär ett stort täck till sämtligä inbländäde.
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1.5

Definitioner

Cykelleder för rekreation och turism omfattar i detta sammanhang både
cykelleder längs det lågtrafikerade vägnätet (för traditionell cykelturism)
och mountainbikeleder i terräng. Nedan följer definitionen för några
väsentliga begrepp.
En cykelturist har cyklingen som huvudsaklig reseanledning, medan en
turist som cyklar kan cykla under sitt besök utan att det varit planerat i
förväg.
Med cykelled för traditionell cykelturism avses i detta fall ett sammanhängande cykelstråk för rekreation eller turism längs det lågtrafikerade
vägnätet. Leden kan bestå av lågtrafikerade vägar och cykelbanor.
Mountainbikecykling är ett begrepp som innefattar både crosscountry
(stigcykling) och downhill (liftburen cykling). Att cykla downhill innebär
att man åker lift upp på berget och cyklar utför (fritt översatt ungefär som
utförsåkning på cykel). Crosscountrycykling kan ske på naturstigar,
byggda leder och småvägar i både hög- och låglänt terräng.
En cyklist kan drabbas av spångest som är ett slanguttryck för cykling på
smala spänger, sammansatta av två brädor med ett mellanrum där hjulen
kan fastna och resultera i att man kör omkull.
Vintercykling kräver en cykel med bredare däck, så kallade fat-bike.
Landsvägscykling är en gren inom cykelsport där loppen cyklas på
asfalterade vägar. Den som tränar landsvägscykling (road) använder det
befintliga vägnätet.
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2

Slutsatser och rekommendationer

I Europä är cykelturism idäg ett etäblerät fenomen som bidrär med bäde
ärbetstillfällen och ävsevärdä intäkter. Mojligheter ätt forlängä säsongen
och cyklister som generellt sett stännär längre och spenderär mer än en
bilturist är viktigä forkläringär till dettä. Ungefär en tiondel äv Tyskländs
turistintäkter härror frän cykelturism, och enligt siffror frän Federäcion
Hotelerä de Mällorcä (FEHM) gäv cyklingen under 2014 ett tillskott om 60
miljoner Euro till Mällorcäs ekonomi 1. I Skottländ där män ärbetät med en
främgängsrik helhetssyn inom mountäinbikesektorn uppgick de turistiskä
intäkternä 2015 till cä 90 miljoner pund, och forsäljning äv reservdelär
och tillbehor stod for cä 77 miljoner pund 2. Här kän män inte undvikä ätt
drä intressäntä pärälleller till vilkä mojligheter Sverige skulle kunnä hä
med tänke pä vär främgängsrikä trädition inom verkstäds- och
fordonsindustri. Det räder olikä uppfättningär om hur mycket den
europeiskä märknäden for cykelturism är värd i pengär, men män kän
konstäterä ätt cykelturismen ärligen bidrär med storä belopp, i
omfättningen hundrätäls miljärder kronor.

2.1

Tillväxtverkets slutsatser

Stort utbud av cykelleder och fler är på väg
En centräl del i ärbetet här värit en kärtläggning äv turistiskä leder for
träditionell cykelturism. Ledernä fungerär som en slägs ryggräd for
cykelturismen, men är ocksä viktigä for den lokälä rekreätionscyklingen.
Det främgär ätt det finns ett stort utbud äv längre, turistiskä cykelleder,
och det pägär ett äktivt ärbete for ätt utvecklä nyä leder. Totalt har 82
befintliga cykelturistiska leder identifierats samt ytterligare 13 leder som
planeras eller utreds. Ungefär hälften äv ledernä är skyltäde, och längre
bilfriä leder är sällsyntä. Utbudet är bredast i södra Sverige.
Sedan ett pär är tillbäkä här Träfikverket tägit främ en enhetlig utformning äv märkning for cykelleder, och intresset ätt bli godkänd cykelled är
stort. Processen tär dock gänskä läng tid, och idäg är tre äv de 82 leder
som vi identifierät godkändä äv Träfikverket. For det storä flertälet leder
säknäs vedertägnä kvälitetsdefinitioner och sämordning, vilket bländ
ännät innebär ätt skyltningen värierär i utformning (eller säknäs helt) och
ätt det kän finnäs brister i ledernäs kvälitet väd gäller träfiksäkerhet och
underhäll. Informätionen om ledernä är oftä otydlig, svär ätt hittä och inte
uppdäteräd. Arbetssätten värierär mellän länen och mängä äv ledernä
säknär en utpekäd huvudmän som kän hällä ihop ärbetet kring cykelleden

1

Kairos Future, Kartläggning och analys av cykelturism och cykelturisten (2015)

2

Frontline, Estimating the Holistic Value of Scotland’s Mountain Bike Sector (2016)
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och änsvärä for ätt kvälitetskriteriernä är uppfylldä.
Det finns en stark framtidstro…
Utvecklingen i ändrä länder visär ätt det borde finnäs en betydände
potentiäl for cykelturism även i Sverige - bäde väd gäller träditionell
cykelturism och mountäinbike. Sämmänställningen frän webbenkät och
intervjuer bekräftar i stora delar det antagandet. Hela 88% av de
tillfrågade svarar att de bedömer utvecklingsmöjligheterna som goda, och
ca 51% tror att cykelturism kan ha en positiv inverkan på
sysselsättningen.
Det är många destinationer som har insett potentialen, och de väljer att
utveckla utifrån sina respektive styrkor. Region Skåne har valt att satsa på
att utveckla cykelleder och serviceutbud riktat till traditionell cykelturism.
”Stora delar av Sverige har en stor outnyttjad potential kring cykelturism. Vi
vet att den utländska cykelturisten reser utomlands mer frekvent än den
traditionella turisten. De vill inte stanna på ett ställe utan resa runt och
uppleva naturen. Sommaren är favoritperioden för resandet men också
våren lockar vilket kan ge möjlighet till nya cykelsäsonger. Hotellboende
med hög standard lockar flest men även kombinerade boendeformer är en
del av upplevelsen. En aktiv resa är drivkraften hos de flesta och upplevelser
bokas gärna direkt på plats. Drivkrafterna och beteendet hos cykelturisten
ger därmed stora möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster.”
Pia Jönsson-Rajgård, VD/CEO, Tourism in Skåne AB.

…men betydande brister att åtgärda
Det finns dock betydande svårigheter på området och brister att åtgärda.
Av svaren i webbenkäten kan man utläsa att många upplever att det finns
en brist på kunskaper om cykelturism hos viktiga beslutsfattare på
politisk och tjänstemannanivå. Den här bristen kan leda till att man missar
den potential som finns och att lovande investeringar inom cykelturism
riskerar att inte genomföras.
Företagen uttrycker en tveksamhet över att satsa eftersom man upplever
att det finns en brist på offentliga resurser när det gäller cykelturism. I
regel förväntäs det offentligä ”gå före” och först när entreprenörerna ser
att det finns potentiella intäkter i närtid vågar de investera själva. Idag är
turistvolymerna i regel inte tillräckliga för att det utbud av cykeluthyrare,
verkstäder, cykelvänliga boenden och andra relevanta tjänster som
behövs för att understödja cykelturismen ska kunna uppstå. För att kunna
utveckla paketerade erbjudanden behövs även möjlighet att transportera
cyklar och bagage. I webbenkäten anger hela 73% att det är mycket viktigt
att kollektivtrafikbranschen inkluderar cykeln i resekedjan.
Det här värit svärt ätt pä sä kort tid fä främ en rättvisände bild äv
foretägens och kundernäs perspektiv. Vi foreslär därfor ätt ätgärder vidtäs
i det fortsättä ärbetet for ätt okä kunskäpernä om de problem och
mojligheter som foretäg som riktär sig till cykelturister upplever sig hä,
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där urvälet bäseräs pä de forsläg som vi här fätt frän destinätionsutveckläre och turistbyräer for ätt fä en brä spridning.
Processen för att anlägga en cykelväg följer processen för att anlägga en
bilväg, vilket innebär att arbetet blir mer tidsödande (och därmed dyrare)
än vad som är nödvändigt. Kostnaderna för att etablera cykelväg längs det
svenska vägnätet är höga (ca 3 000-5 000 kronor per meter) vilket
begränsar antalet potentiella cykelleder som i sin tur påverkar
möjligheterna att uppnå transport- och miljömålen. Ett problem som man
upplever i sammanhanget är att lagstiftningen är svag när det gäller att ta
mark i anspråk för cykelleder (markägarfrågan är problematisk även för
cykelleder och stigar för mountainbike, men den kräver en annan
lösning). Frågan om markåtkomst gäller inte minst utanför tätorter där
marken normalt inte är detaljplanerad. Dagens lagstiftning ger inte
möjlighet att expropriera mark för att etablera cykelvägar på samma sätt
som för bilvägar. Det blir därmed riskabelt att satsa tiotals miljoner på ett
projekt som kan stoppas av en enstaka markägare.
En helhetssyn och någon som är ”ansvarig för att lyckas”
Sämmänställningen visär ätt främgängsrikä cykelleder prägläs äv gänskä
självklärä fäktorer som en tydlig mälbild, längsiktighet, stäbil finänsiering,
strukturerät ärbete och en helhetssyn - bäde väd gäller träditionell
cykelturism och mountäinbike. Cykelturism ger mojlighet till okäde
intäkter, men en fungerände infrästruktur och det lokälä näringslivet är en
forutsättning. Det är ocksä viktigt med en tydlig identitet, ett ätträktivt
utbud och nägon som är ”änsvärig for ätt lyckäs”, med budget och mändät.
Koppling till kollektivträfik och tydlig skyltning upplevs i det närmäste
värä hygienfäktorer. Uppfoljning och änälys är en näturlig del i
forbättringsärbetet.
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2.2

Förslag för att främja utveckling av cykelturism

Aven om vi här lyft främ ett stort äntäl problemomräden som behover
losäs, sä räder det gänskä stor sämstämmighet om VAD som behover
goräs. Frägän händlär till stor del om VEM och HUR.
Utifrän en sämmänställning äv det inhämtäde mäteriälet och uppdrägets
utgängspunkter främträder fem strätegiskä huvudomräden. Vär
bedomning är ätt främtidä insätser bor koncentreräs pä dessä omräden
for ätt kommä främät när det gäller utveckling äv turism- och
rekreätionscykling i Sverige. De fem huvudområdena och varför de är
speciellt betydelsefulla utvecklas mer i detalj i kapitel fyra, vilket
rekommenderas att ta del av för läsningen av rapporten.
1.
2.
3.
4.
5.

Ökä kunskäpen och forbätträ metoder for uppfoljning
Utvecklä främgängsrikä cykelleder utifrän lokälä forutsättningär
Involverä de offentligä äktorernä
Säkerställ längsiktig finänsiering och effektivä processer
Inkluderä cykeln som en näturlig del i kollektivträfiken

Tillväxtverkets rekommendationer
För att tillvarata den potential som många talar om behövs ett nationellt
fokus med en övergripande samordning och samarbete på en rad olika
nivåer, inte minst vad gäller åtgärder inom hållbar näringslivsutveckling
och regional tillväxt. Om företagen inser potentialen och vågar satsa kan
cykelturism på lite sikt bidra med nya intäkter, arbetstillfällen ”året-runt”
och en utveckling av landsbygden. På ett hållbart sätt.


Ge Tillväxtverket i uppdrag att samordna arbetet nationellt utifrån
de fem huvudområdena ovan och ta fram riktlinjer som kan skapa rätt
förutsättningar för företag och lokalt näringsliv. Arbetet bor
genomforäs i samarbete med destinationer, offentliga aktörer,
intresseorganisationer och privat näringsliv, med en naturlig koppling
mellan stad och landsbygd.

Tillgång till säkra och skyltade cykelleder är en förutsättning för att
utveckla cykelturismen. Idag är processerna för att etablera cykelväg
längs det svenska vägnätet anpassade för bilväg, och kostnaderna blir ofta
höga. För en fortsatt positiv utveckling behövs en förändring av
regelverket samt en plan för långsiktig finansiering för etablering av
cykelleder. Trafikverket skapar förutsättningar för ökad och säker cykling,
och har påbörjat ett arbete inom området genom att ta fram en enhetlig
märkning av cykelturistleder. Genom att anpassa processerna till cykel
leder det till flera positiva effekter med minskade kostnader som resultat.


Ge Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för en mer
kostnadseffektiv och förenklad process för att etablera cykelvägar och
leder.
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3

Genomförande - aktiviteter och resultat

Syftet med detta regeringsuppdrag har varit att få fram en så heltäckande
bild som möjligt av det cykelturistiska utbudet, det pågående arbetet inom
cykelturism och vad som krävs för en fortsatt gynnsam utveckling i hela
landet. Arbetet har koncentrerats på att genomföra en första kartläggning
av längre turistiska cykelleder, identifiera framgångsrika exempel och ta
reda på hur företrädare för svensk turism- och besöksnäring bedömer den
framtida potentialen. Det har också varit viktigt att försöka identifiera
hinder och svårigheter, och utifrån detta ta fram åtgärdsförslag för att
kunna utveckla den potential som många talar om.

3.1

Nationell kartläggning av leder för cykelturism

Arbetet visar att det finns ett stort utbud av längre, turistiska cykelleder
och att det pågår ett aktivt arbete för att utveckla nya leder. Samtidigt blev
det tydligt under arbetets gång att det saknas samordning och vedertagna
kvalitetsdefinitioner. Nedan listas ett antal iakttagelser:







Tydlig definition och gränsdragning saknas
Informationen är ofta otydlig, svår att hitta och inte uppdaterad
Arbetet med cykelturism skiljer sig åt mellan länen
Det är svårt att få en samlad bild över utbudet av leder
Längre bilfria cykelleder är sällsynta
Intresset att bli godkänd nationell/regional led är stor

Totalt har 82 befintliga cykelturistiska leder identifierats samt ytterligare
13 leder som planeras eller utreds. Sannolikt finns utöver detta ytterligare
enstaka leder. Följande slutsatser kan dras av kartläggningen:






Det cykelturistiska utbudet är bredast i södra Sverige, men det
finns befintliga cykelturistiska leder över 65 km i samtliga av
landets 21 län.
För många av landets befintliga leder saknas ett utpekat
huvudmannaskap.
Ungefär hälften av alla leder är skyltade.
Det finns väldigt få bilfria (helt eller till övervägande del)
cykelturistiska leder i Sverige. Den stora merparten har sin
sträckning i blandtrafik.
I Sverige finns idag två av Trafikverket godkända nationella
cykelleder samt en regional cykelled. Två leder har inkommit med
ansökan till Trafikverket, men ännu ej godkänts. Ytterligare 13
leder planerar att ansöka.

Kartläggningen har genomförts hösten 2017 av Koucky & Partners AB,
och omfattar befintliga och planerade cykelleder för traditionell
cykelturism som är 65 km eller längre. Cykelleder för mountainbike
omfattas ej. Det omfattande materialet finns tillgängligt som bilaga till
rapporten, Underlag för nationell kartläggning av leder för cykelturism.
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3.2

Hinder och svårigheter, möjligheter och potential

Resultatet av webbenkäten riktad till företrädare för svensk besöksnäring
visar på stark framtidstro och potential, men också att cykelturism är en
marknad under utveckling med betydande brister att åtgärda.
Ca 65% av respondenterna anger att de arbetar aktivt med att utveckla
erbjudanden kopplade till cykelturism, men att merparten av de lokala
företagen inte erbjuder något utbud riktat till cykelturister.

Ca 88% av respondenterna bedömer utvecklingsmöjligheterna som goda, och ca
51% tror att cykelturism kan ha en positiv inverkan på sysselsättningen.
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Man upplever ett starkt ökande intresse bland turister jämfört med situationen
för 5 år sedan, även bland lokalbefolkningen. Man uppfattar att det finns ett
ökande intresse även bland offentliga aktörer och entreprenörer, men inte lika
starkt.

Ca 73% anser att det är mycket viktigt att kollektivtrafikbranschen inkluderar
cykeln som en del i resekedjan.
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Man upplever att det finns svårigheter med att utveckla paketerade
erbjudanden och koncept riktade till cyklister (bland annat brist på skyltade
cykelleder, arrangörer av färdiga paket, transport av cyklar och bagage).

Stora hinder för en fortsatt positiv utveckling anser man vara bristen på
finansiering (för utveckling av leder, underhåll och egna resurser), och (alltför)
höga kostnader för att etablera cykelled. Bristen på företag, ointresse/dålig
kunskap om potentialen (bland företag, politiker och beslutsfattare) är faktorer
som också hamnar mycket högt samt bristen på riktig samverkan och en slags
”ansvarsförvirring”. Andra konkreta hinder är ovilliga markägare och
svårigheter att transportera cyklar.
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3.3

Cykelleder för traditionell cykelturism

Det finns ett antal frågeställningar och behov som är specifika för
cykelleder för traditionell cykelturism. Frågorna är ibland ganska
komplexa och involverar många olika aktörer. Av den anledningen har vi
valt att kortfattat beskriva situationer och bakomliggande faktorer för att
kunna sätta in olika frågor i sitt sammanhang.
Nationell referensgrupp för cykelturistleder
Sedan ett par år tillbaka har Trafikverket tagit fram en enhetlig
utformning av märkning för cykelleder för rekreation och turism. Som
stöd i sitt arbete har Trafikverket en extern referensgrupp 3, som har delat
in cykelledsnätet för rekreations- och turiständamål i nationella, regionala
och lokala cykelleder utifrån cykelledens ungefärliga längd.

Referensgruppen har även tagit fram ett dokument som beskriver
processen för att etablera en cykelled och vilka klassificerings- och
kvalitetskriterier som gäller för nationella, regionala cykelleder 4.
Trafikverket finansierar utmärkningen av nationella och regionala
cykelleder, även på andra vägar än statliga. För att få en led utmärkt som
nationell eller regional led måste ett antal kvalitetskriterier uppfyllas,
bland annat gällande trafiksäkerhet och ansvarsfördelning
(ledhuvudman). Utmärkning av lokala leder följer en liknande process
men finansieras av ledhuvudmannen, inte av Trafikverket.
Den pärt som änsoker om utmärkning äv en cykelled och som änsvärär for
ätt redovisä ätt kvälitetskriteriernä uppfylls källäs ledhuvudmän, och kän
värä ett regionförbund eller regionalt samverkansorgan, en kommun eller
annan organisation som är en juridisk person.

3 Referensgruppen består av representanter från Regionala nätverket för turism (ordförande),

länsstyrelsen, regionala planupprättare, Svenska turistföreningen, Tillväxtverket, Trafikverket, Visita
4 Trafikverket, Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning,

ver.2.0 (2017), publ 2017:145
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Finansiering av cykelleder för rekreation och turism
Som underlag för utveckling och förvaltning av det statliga
transportsystemet görs en långsiktig ekonomisk planering. Planeringen
sammanställs i en nationell plan för transportinfrastruktur. Målsättningen
i den nationella planen vad gäller åtgärder kopplade till cykling är att
genomföra åtgärder där potentialen för en ökad och säker cykling är
störst. Det innebär i första hand satsningar inom eller mellan ett fyrtiotal
större tätorter som skapar sammanhängande säkra stråk främst för
pendling till arbete och studier.
Största delen cykelvägar ligger på kommunal och regional infrastruktur,
vilket innebär att den nationella planen omfattar endast en del av
cykelåtgärderna. Kommuner har möjlighet att söka medel för
cykelåtgärder via nationell plan (stadsmiljöavtal), eller via regional plan
(medel avsatta för statlig medfinansiering). Syftet med stadsmiljöavtalen
är att främja hållbara stadsmiljöer. Medfinansiering av
storstadsförhandlingarna omfattar åtgärder i Sveriges tre
storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne.
Trafikverket har tagit fram ett PM till nationell plan5 för att tydliggöra hur
cykelfrågor hänger samman och behandlas i planeringen för utveckling av
transportsystemet på såväl nationell som regional och kommunal nivå.
Syftet är främst att klargöra den nationella planens innehåll och sätta
detta i relation till övrig planering och genomförande av åtgärder.
Behov av en långsiktig plan för finansiering
En övergripande prioritering enligt ovan är naturlig, men omfattar sällan
cykelleder för rekreation och turism. Delfinansiering via stadsmiljöavtal
och storstadsförhandlingar är sällan relevanta för att bygga och utveckla
cykelinfrastrukturen utanför tätorter och storstadsområden, vilket
innebär att det är svårt att få till en finansiering av infrastruktur för
cykelturistleder inom befintliga nationella investeringsplaner.
För att utveckla svensk cykelturism behövs en långsiktig finansieringsplan
på nationell nivå som både omfattar cykelleder för traditionell
cykelturism och cykelleder för mountainbike.
Funktionella samband
Dagens processer och planer är anpassade för bilväg och kostnaderna för
att bygga en cykelväg kan bli höga. Det kan handla om upp emot 5 000
kronor per meter. De höga kostnaderna begränsar antalet potentiella
cykelleder, som i sin tur påverkar möjligheten att uppnå transport- och
miljömålen. Alla inblandade parter vill hitta kostnadseffektiva och

5 Trafikverket, Cykel - ett underlag till åtgärdsplaneringen för 2018-2029. PM till nationell plan för

transportsystemet 2018-2029, publikation 2017:161
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funktionella lösningar för ökad och säker cykling, men det finns behov av
anpassning av dagens regelverk för att kunna genomföra det i praktiken.
Det råder även en osäkerhet om hur nuvarande lagstiftning kan tolkas och
hur disponibla medel kan användas.
I detta sammanhang finns en återkommande diskussion kopplad till
begreppet funktionellt samband, där infrastrukturplanerare ser en
möjlighet att etablera både billigare och mindre bullerstörda cykelvägar i
anslutning till en allmän (bil)väg genom att nyttja befintliga,
lågtrafikerade sträckor med samma start och målpunkt som den allmänna
(bil)vägen.
Det framgår av väglagen att en allmän väg ska vara till för allmän
samfärdsel, vilket man historiskt sett alltid avsett motortrafiken. Det
krävs alltså ett funktionellt samband med en allmän väg för att
Trafikverket ska kunna bygga en allmän väg i form av en friliggande
cykelväg. Utan det funktionella sambandet är inte kravet på allmän
samfärdsel (vilket en allmän väg ska vara till för) uppfyllt. Diskussionen
om funktionella samband har kommit att handla om fysiska samband
snarare än det funktionella sambandet som avser allmän samfärdsel.
Frågan har behandlats i flera utredningar, senast av Trafikverket i ett PM
från januari 2017 (TRV 2014/54842) inom ramen för regeringens
uppdrag till Trafikverket att bistå till den särskilda utredaren av nya
stambanor. Frågan är komplex och eventuella förändringar får ett antal
följdeffekter, men Trafikverket ser att det finns ett behov av förändring
och dessa förhållanden finns beskrivna på ett bra sätt i ovan nämnda PM.
Frågan om funktionella samband är inte rättsligt prövad och Trafikverket
ser två möjligheter, vilka man föreslår bör utredas:
Alternativ A: Uppfattningen att en cykelväg måste ha ett funktionellt
samband med en allmän väg har inte kommit till uttryck i lagstiftningen,
utan i förarbetsuttalanden om begreppet allmän samfärdsel. Därmed
borde det räcka med att regering och riksdag på något sätt uttrycker att
man idag kan tolka begreppet allmän samfärdsel annorlunda, för att
Trafikverket/kommunerna ska kunna frångå den tidigare uppfattningen.
Exempelvis skulle en sådan uppfattning kunna komma till uttryck i en
kommande infrastrukturproposition.
Alternativ B: Alternativt skulle man i väglagen kunna förtydliga begreppet
allmän samfärdsel, så att det framgår direkt av lagen att en allmän väg kan
tillgodose ”endäst” cykel- och/eller gångtrafik.
Kattegattleden – 37 mil längs kusten
Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled och invigdes i juni
2015, men var då inte helt färdig. Arbetet med att åtgärda några
delsträckor pågår fortfarande, på grund av svårigheter att få tillgång till
mark. Cykelleden är 37 mil lång, och sträcker sig längs kusten mellan
Göteborg och Helsingborg. Processen med att etablera Kattegattleden har
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pågått under många år, och inleddes med Per Kågesons rapport 2007 6
där också de initiala beräkningarna gjordes. För att finansiera byggandet
av Kattegattleden anvisade regeringen 40 miljoner kronor ur nationell
plan, vilket tillsammans med medel ur de regionala planerna för Halland
och Skåne samt kommunal medfinansiering innebar att projektet
förfogade över ca 150 miljoner kronor. Idag uppgår de totala investeringskostnaderna till mellan 160-200 miljoner kronor.
Att etablera en nationell cykelled kräver ett konsekvent och strukturerat
arbete. Ledhuvudman för Kattegattleden, och ansvarig för att hålla ihop
arbetet, är Region Halland. Eftersom Kattegattleden är Sveriges första
nationella cykelled har man behövt utveckla processen successivt utifrån
egna erfarenheter.
Det är fortfarande svårt att göra en tillfredsställande uppföljning, och det
är inte någon unik situation för just Kattegattleden. Det handlar om
alltifrån volymberäkningar och rörelsemönster till mer kvalitativa studier
och analyser. För att få en uppfattning om antalet cyklister på olika
sträckor längs Kattegattleden har man placerat ut sju cykelräknare
(Domsten, Utvälinge, Ringenäs, Ringsegård, Varberg, Mellbystrand,
Kungsbacka). Statistiken är inte att likställa med antalet cyklister på
Kattegattleden, varken per delsträcka eller det totala antalet, men ger ett
visst underlag för att bedöma turistiska flöden. De cyklister som passerar
räknarna är dock inte enbart turister - leden nyttjas även för
arbetspendling och övriga fritidsresor. Räknarna i Varberg och
Mellbystrand är placerade i tättbebyggt område, vilket innebär att det är
svårare att härröra statistiken till Kattegattleden-cyklister.
Vid en sammanställning av statistik för säsongen 2016 från de fem
cykelräknare som anses mest relevanta (Domsten, Utvälinge, Ringenäs,
Ringsegård, Kungsbacka) för att bedöma turistiska flöden på
Kattegattleden kan man se följande:





Under juni och juli registrerades en ökning av antalet cyklister
jämfört med säsongen 2015, men en minskning i augusti
Cyklisterna blir klart fler när maj månad börjar, och avtar i slutet
av september. Flest cyklister utefter de fem mätarna återfanns i
andra halvan av juni
När det gäller cyklister per veckodag är det allra flest på helgerna,
och i synnerhet lördagar
Under dygnet passerar flest cyklister räknarna mellan kl 12 och kl
18 för samtliga dagar. På lördagar är det många cyklister på
förmiddagen, och på söndagar efter lunch. Det är generellt sett få
cyklister innan kl 08 och efter kl 21.

Sydostleden - 27 mil från Småland till Österlen
6 P Kågeson, Förutsättningar för cykelturism i Sverige (2007)
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Sydostleden är Sveriges andra nationella cykelled, och invigdes juni 2016.
Liksom för Kattegattleden pågår fortfarande arbete med att åtgärda några
delsträckor. Cykelleden är 27 mil lång och sträcker sig från Växjö i
Småland genom Blekinge och ner till Simrishamn i Skåne. Viktiga teman
för leden har varit natur, kultur och hälsa. Visionen är att Sydostleden 3 4 år efter etablering ska ha minst 8 000 besökare som cyklar leden varje
år och minst 30 000 som cyklar delar av leden. Man uppskattar att det
kommer att genereras en ökad turismomsättning om minst 50 miljoner
kronor 7.
Sydostleden gär genom tre regioner (Smäländ, Blekinge, Skäne) och nio
kommuner (Växjo, Tingsryd, Ölofstrom, Kärlshämn, Solvesborg, Bromollä,
Kristiänstäd, Tomelillä, Simrishämn). Ledhuvudmän for Sydostleden är
Region Skäne. En ledhuvudmännägrupp här bildäts med de tre
regionernä, de tre destinätionsutvecklingsbolägen (Destinätion Smäländ,
Destinätion Blekinge sämt Tourism in Skäne) sämt de fyrä storstä
kommunernä (Växjo, Kärlshämn, Kristiänstäd och Simrishämn).
Ledhuvudmännägruppen lyfter overgripände frägor och tär beslut om
verksämhetsplän och budget. Utover dennä grupp finns
Infrästrukturgruppen med representänter frän tekniskä kontoren i
kommunernä som lyfter drift och underhällsfrägor. Sedän finns gruppen
for Destinätionsutveckling/Internätionell märknädsforing och
kommunikätion med turismänsvärigä i kommunernä och
destinätionsutvecklingsbolägen.
Enligt Tommy Gustavsson (f d projektledare för Sydostleden) hade ca 70
miljoner kronor investerats i samband med invigningen i byggande av ny
cykelväg i ett antal felande länkar enligt följande; 9 kommuner, 3 regioner,
Trafikverket och ERUF har tillsammans bidragit med ca 30 miljoner
kronor i projektmedel/investering samt knappt 10 miljoner i
projektmedel/projektledning och "mjukvara". Kristianstads kommun har
gjort en egen investering i felande länk Friseboda. Trafikverket har byggt
de felande länkarna Gualöv-Bäckaskog med medfinansiering från berörda
kommuner, totalt mer än 10 miljoner. Trafikverket har också anlagt
cykelväg, ca 17 km, i anslutning till byggande av ny motorväg StensnäsSölve. Trafikverket planerar för närvarande ny cykelväg för Sydostleden
söder om Brösarp, med inriktning genomförande år 2020. Totalt efter
denna investering kommer ca 100 miljoner kronor att ha funnit en
finansiering för förverkligande av Sydostleden. Tommy Gustavsson menar
att en viktig del av arbetet har varit diskussionen med Trafikverket för
satsningar i Sydostledens sträckning. En viktig erfarenhet är att planering,
finansiering, genomförande av infrastruktur tar lång tid.

Några erfarenheter från de två nationella cykellederna

7 Enligt ett protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 2016-08-26
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Eftersom Kattegattleden och Sydostleden är de mest avancerade
cykellederna i landet är det intressant att ta del av projektgruppens
kunskaper och erfarenheter på en mer detaljerad nivå. Nedan
sammanfattas ett antal synpunkter och reflektioner från ett möte med
representanter för Region Halland och Region Skåne 28 november 2017.











3.4

En nationell led ställer större kräv på underhåll än en ”vänlig”
cykelled. Det är viktigt att utländska cykelturister känner sig
nöjda med förhållandena.
Säsongen är mellan 15 april till 15 oktober, men viktiga
basfunktioner och kommersiell service har inte alltid öppet.
Svårt att få med sig entreprenörer, och viktigt att planera en led
där det finns ett utbud. Det behövs fler boendeanläggningar.
Arrangörer är en tydlig intäktskälla och det är ett bra sätt att visa
företagen att det finns intäkter, inte minst vår och höst.
Det kommer att krävas nyheter med jämna mellanrum, till
exempel konstutställningar för att kunna erbjuda en variation av
upplevelser.
Ledhuvudmannens ansvar består av många olika delar och man
har bildat ett antal arbetsgrupper som har ansvar för
marknadskommunikation, kontakten med researrangörer, PR,
affärsutveckling och infrastruktur. Tourism in Skåne är
samordnande för marknads- och PR-insatser både för
Kattegattleden och Sydostleden.
Det skulle innebära stora fördelar om lagstiftningen gav stöd för
att kunna ta enskilda vägar i anspråk för cykelväg. De är
lågtrafikerade och användningen av dem blir ett betydligt billigare
alternativ än att bygga nya cykelvägar.
En erfarenhet från Sydostleden är att alla parter är med i samma
avtal och synliga för varandra och visa vilket ansvar som var och
en har. Förhoppningsvis kan det också skapa ett engagemang.

Cykelleder för mountainbike

Det händer mycket just nu inom mountainbikecyklingen i Sverige. På bara
några år har det vuxit fram nya cykelparker och områden i hela landet. De
stora fjälldestinationerna satsar på vandring och cykling under
barmarkssäsongen som en del i sitt koncept, vilket förutom ökade intäkter
ökar möjligheterna att hålla övrig service öppen och behålla
nyckelkompetens året runt. Allt detta sammantaget innebär intressanta
möjligheter till ökad inflyttning och fler bofasta. Några av destinationerna
erbjuder även en vintercykelprodukt genom uthyrning av så kallade
fatbikes vintertid. Begreppet mountainbike omfattar både crosscountry
(stigcykling) i terräng och på småvägar och downhill (liftburen cykling).
Mountainbiketuristen efterfrågar skyltade leder, helst med en fungerande
mottagarapparat som gör det lätt att semestra med sin cykel. Det gäller
allt från möjligheter till att hyra cykel och/eller guide, till boenden som
erbjuder service som säker förvaring av cykeln, cykeltvätt, transport,
enklare mek-möjlighet, information om lederna och kunnig personal som
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vet var man cyklar. Kartor, appar och webb med tydlig information är
också efterfrågat och viktigt.
Flera positiva möjligheter och några utmaningar med mountainbike
Det finns flera positiva möjligheter med mountainbike. Cykelleder för
mountainbike är i princip alltid bilfria, och genom att kombinera
cykelleder med olika karaktär inom ett och samma område så kan man
erbjuda cykling med olika svårighetsgrad för till exempel en familj. En
mountainbikeled attraherar också barn och ungdomar i större
utsträckning på grund av möjligheterna till variation och lek och tekniska
utmaningar. Mountainbikecyklister upplevs vara mindre väderkänsliga än
traditionella cykelturister, och det är oftast mindre kostsamt att etablera
cykelleder för mountainbike jämfört med än att bygga cykelleder för
traditionell cykelturism. Idag finns flera duktiga ledbyggare i Sverige, och
att bygga hållbara leder som är konstruerade så att de minimerar slitage
och påverkan på naturen är ett vedertaget begrepp.
Några utmaningar är att hantera känslig terräng, markägarfrågor och
avtal på ett strukturerat sätt, och det är viktigt att involvera och ta hjälp av
länsstyrelsen i ett tidigt skede för att få lederna godkända. Att cykla
mountainbike är en naturupplevelse, och den svenska termen stigcykling
beskriver fenomenet på ett bra sätt. Ibland är relationerna mellan
cyklister och andra skogsintresserade ansträngda, och det är viktigt med
en respektfull inställning. Cykelbranschen har ibland ett bildmanér som
visar på en ganska aggressiv cykling, vilket kan vara en anledning till att
en negativ uppfattning uppstår. I Norge har forskare från Norsk Institutt
for Naturforskning (NINA) studerat slitage på stigar från både cykling och
ridning i skog och fjäll 8. Rapporten som blev klar i oktober 2016 fastslår
att det är den totala belastningen som påverkar slitaget, inte en specifik
aktivitet, och torde vara ett viktigt kunskapsunderlag för fortsatt
utveckling av cykelleder i terräng.
SLAO (Svenska liftanläggningars organisation) arbetar nästan uteslutande
med skidåkning och vinter, men har sedan ett år tillbaka bildat en särskild
cykelkommitté. Säsongen 2016 gjordes en första sammanställning av
liftburen cykling bland medlemsanläggningarna, och den visar på en
positiv utveckling för cyklingen även om det är förhållandevis låga tal
jämfört med skidåkningen vintertid 9. Rapporten visar att antalet
cykeldagar downhill har mer än fördubblats de senaste sex åren, och att
skidanläggningarna ser positivt på framtiden för cykling och många
planerar för utökad verksamhet.

Bergslagen Cycling och Biking Dalarna

8 NINA Rapport 1288, Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier (2016)
9 SLAO:s cykelrapport säsongen 2016
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Två framgångsrika exempel är Bergslagen Cycling och Biking Dalarna som
på ett strukturerat sätt kunnat samla olika typer av cykelleder inom ett
större område. Tyngdpunkten för båda ligger idag på mountainbikeleder.
Bergslagen Cycling är ett samarbete mellan Örebro läns fyra destinationer,
kommuner och Region Örebro län. Namnet kommer från att de första
mountainbikeområdena i länet har sitt ursprung i Bergslagen. Här finns
mer än 160 mil cykelleder för traditionell cykelturism (leisureleder), 120
mil mountainbikeleder fördelat på åtta områden och flera möjligheter till
landsvägscykling. Mountainbikelederna är enhetligt skyltade och
spångade, och graderingssystemet för lederna är samma över hela länet.
Vissa av leisurelederna är skyltade men däremot kan skyltningen skilja sig
mellan de olika destinationerna. Lederna för landsvägscykling saknar
skyltning. Samtliga cykelleder finns på utmärkta på kartblad och de finns
även som GPS-filer.
Region Dalarna startade samverkansprojektet Biking Dalarna 2012
(2010) med målet att skapa en högkvalitativ cykelupplevelse i länet som
erbjuder både cykelleder för mountainbike, traditionell cykelturism och
landsvägscykling. Det finns idag totalt 180 mil uppmärkta leder inom
Biking Dalarna. Sju destinationer är med i samarbetet och säsongen 2016
uppgick antalet gäster till ca 60 000 personer. Biking Dalarna är ett
samarbete mellan destinationerna Säfsen, Falun, Malung-Sälen, Rättvik,
Mora, Idre och Orsa som samarbetar med en målbild att ge sina gäster den
bästa cykelupplevelsen. Viktiga hörnstenar i deras arbete har varit en
gemensam graderingsmatris för leder enligt ungefär samma princip som
för utförsåkning med grön, blå, röd och svart nivå. De har även arbetat
tillsammans för att skapa bra kringservice och attraktiv cykling, och
skapat en lättrörlig och anpassad organisation.
För att få en nulägesbild av mountainbikecyklingen i Sverige kontaktade
vi tre representanter för destinationer som valt att satsa på utveckling av
mountainbike. Vi frågade vilken potential de ser när det gäller
mountainbike på fem års sikt, och vilket råd de skulle ge beslutsfattare för
att understödja en positiv utveckling;
”Sverige har något som få länder kan erbjuda, och som många cyklister som
tröttnat på grävda leder efterfrågar, nämligen mil efter mil med naturliga
stigar som passar att cykla på. Att etablera mountainbikeleder på befintliga
stigar är kostnadseffektivt, kan göras i större delen av landet och utan att
göra avkall på avverkningsplaner. Mountainbike passar alla åldrar och är
ett trafiksäkert sätt att cykelsemestra på. Genom riktade satsningar,
kvalitetshöjning av befintliga områden, samordnad marknadsföring samt
underlättande av transporter av cyklar inom kollektivtrafiken, kan Sverige
inom fem år vara en av världens ledande mountainbikedestinationer.”
Katarina Rönnbacka Nybäck, Utvecklingsledare turism och besöksnäring samt
projektledare Bergslagen Cycling, Region Örebro län

”MTB cykling är en trend som fortsätter att utvecklas både i Sverige och
internationellt. I Dalarna har vi haft 30% ökning av cykling per år de
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senaste åren och inget tyder på att det mattas av. MTB cykling är en
aktivitet som passar många målgrupper. Vi ser barnfamiljer, kompisgäng
och elitmotionärer på våra leder. Att cykla på semester kan bli ett startskott
för att börja cykelpendla. El-cykeln har kommit stort även inom MTB. Fler
orkar cykla längre upp i åldrarna eller att skjutsa barn. Det ger fler
målgrupper inom besöksnäringen som kan resa på andra tider än skollov
och juli-semestrar.” Lotta Magnusson, Chef Strategisk utveckling, Visit Dalarna AB
I Jämtland Härjedalen är det främst destinationerna Funäsfjällen, Åre
(inklusive Vålådalen, Storulvån och Storlien), Vemdalen, Lofsdalen och
Östersund som aktivt marknadsför en cykelprodukt. Åre och Lofsdalen
har dessutom en vintercykelprodukt i form av fatbikeuthyrning vintertid.
Det finns potential att ytterligare utveckla cyklingen i terräng och på
småvägar och i Lofsdalen och Åre finns även downhill och liftburen
cykling som växer för varje år.
”I Åre har antalet cykeldagar ökat med i genomsnitt 7% de senaste åren och
omsättningen för cykelprodukten beräknades till totalt ca 32 mkr 2016.
Även i Lofsdalen har antalet cykeldagar ökat. För fjälldestinationerna är
cykling en allt viktigare del i barmarksprodukten. För en fortsatt positiv
utveckling behöver destinationerna möjlighet att arbeta fram
markägaravtal, att utveckla arenorna med hållbara cykelleder inklusive
system för märkning. Det är också nödvändigt med system för hantering av
information om bland annat vilka leder som för tillfället är öppna och om
vikten av hänsyn till andra aktörer som t ex rennäringen där sådan bedrivs.”
Mats Forslund, VD/CEO, Jämtland Härjedalen Turism

3.5

Vad utmärker framgångsrika satsningar

Tysk cykelturism har haft stora framgångar över åren och deras arbete
kännetecknas av systematik och noggrann uppföljning. Därför är det
naturligt att studera hur man arbetar i Tyskland. Enligt tyska ADFC
(Allegemeiner Deutsche Fahhrad-Club) kännetecknas en framgångsrik
cykelled av ett antal konkreta faktorer, som listas nedan. En annan viktig
framgångsfaktor är långsiktighet. För att få genomslag på en internationell
marknad ser ADFC det som viktigt att bygga ett sammanhängande nätverk
av cykelleder, som möjliggör cykling med längre distanser. Det är också
viktigt att man kan korta ner sträckorna i form av ett antal slingor, med
tillgång till kollektivtrafik.
När ADFC presenterar Tysklands recept på framgång utgår man från den
kundundersökning man årligen genomför, ”ADFC Bicycle Trävel Anälyze”:
1. Adressera medelklassen
2. Tä främ ”märketäble products” där cykelleden blir ett eget
varumärke
3. En tydlig ledhuvudman
4. ”Drämätisering” äv cykelleden
5. Utvecklat nätverk av basfunktioner och attraktivt serviceutbud
6. Pålitlig kvalitet
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7. Kommunikation och marknadsföring
8. Ha uppsikt på nya trender
Kännetecknande för den tyska huvudmålgruppen:
-

Cykelresor med 4-7 övernattningar är mest populära
Den egna partnern är det vanligaste resesällskapet
88 % av cykelresorna är resor som folk själva sätter ihop
Internet är informationskälla #1 inför cykelsemestern
Skyltning är den viktigaste faktorn under cykelresan
Cykelturistens motiv: uppleva naturen, sport, hälsa, avkoppling

Den här typen av cykelturister vill gärna hä…






Cykelsträckor på ca 50-65 km per dag
En tur som innehåller 4-6 olika etapper
Ca 9 semesterdagar, varav 7 cykeldagar
Cyklä ”point-to-point” med övernättning på olikä ställen (cä 74%)
Lugn cykling, trevliga stopp på vägen, gott vin, kulturella
höjdpunkter, bra hotell (gärna familjeägda), varierande natur,
kulturarv

En hänsynsfull attityd
Ett annat tankeväckande internationellt exempel på framgångsfaktorer är
äv en så källäd ”mjuk” ärt, men icke desto mindre mycket betydelsefull.
Mallorca har blivit en populär och kommersiellt framgångsrik destination
för internationell cykelturism. Självklart spelar vädret en stor roll i
framgångarna. En annan faktor som pekas ut som närmast avgörande är
den positiva attityd som lokalbefolkningen visar upp mot cykelturister.
Den kan förklaras med ett historiskt stort intresse för cykling som idrott
på elitnivå, men även med en medvetenhet om de utländska cyklisternas
betydelse för ekonomin. Det gör exempelvis att bilister kör hänsynsfullt
när de möter cykelturister på vägarna 10.
Exemplet från Mallorca är utan tvekan relevant även för Sverige. Om
lokala politiker, tjänstemän och entreprenörer kan se omständigheterna
ur cykelturisternas synvinkel är mycket vunnet. Det handlar om en
lösningsorienterad attityd, och de problem som ska lösas är ofta av en
praktisk natur. Kan man lämna tillbaka hyrcykeln på en söndag? Är de
kartor man delar ut tillräckligt bra och uppdaterade? Kan den som skulle
kunnä få frågän ”på stän” förklärä hur män tär sig till den pläts där
cykelleden börjar? De svenska destinationer som lyckas skapa en sådan
attityd har goda förutsättningar att lyckas med sina satsningar på
cykelturism.

10 Kairos Future, Kartläggning och analys av cykelturism och cykelturisten (2015)
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4

Fem strategiska huvudområden

Utifrån en sammanställning av det inhämtade materialet och uppdragets
utgångspunkter är vår bedömning att det framträder fem strategiska
huvudområden. Vår bedömning är vidare att man ska koncentrera
framtida insatser på dessa områden för att komma framåt när det gäller
utveckling av turism- och rekreationscykling i Sverige. De fem områdena
innehåller en rad aspekter att beakta, men vi bedömer att urvalet av
områden äger relevans och att samtliga har en strategisk betydelse för det
fortsatta arbetet.

Figur baserad på The Bicycle Tourism Temple Model (2009) av Eric Larsen

4.1

Öka kunskapen och förbättra metoder för uppföljning

Läg kunskäp om potentiälen, brist pä finänsiering och tillfredsställände
infrästruktur upplevs som storä hinder for en fortsätt gynnsäm utveckling.
Inte heller foretägen ser potentiälen fullt ut. Dettä kän fä som konsekvens
att potentiellt lovande investeringar och infrastruktur för cykling
prioriteras bort. Kvalitetshöjning och samordnad marknadsföring är
några viktiga faktorer för framgång.
Avsaknaden av verktyg och metoder för uppföljning gällande cykelturism
är tydligt märkbar, och innebär att vi inte kan mäta effekten av olika
aktiviteter och åtgärder. På det här området behövs utan tvekan vidare
insatser.

4.2

Utveckla framgångsrika cykelleder utifrån lokala
förutsättningar

I länder som Frankrike, Tyskland, Holland och Belgien är cykelturism en
etablerad industri. Ledernä fungerär som en slägs ryggräd for
cykelturismen och passerar naturligt genom samhällen och städer, vilket
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innebär intäkter för det lokala näringslivet. Infrästrukturen är en
forutsättning, men for ätt bli främgängsrikä behover vi jobbä med ätt
forändrä helä cykelkulturen (som män till exempel gjort pä Mällorcä). För
att lyckas på en global marknad måste vi lyfta fram unika värden: natur,
utrymme, frisk luft - och gärna med Norden som gemensam utgångspunkt.
Förutsättningarna för att utveckla cykelleder för traditionell cykelturism
är störst i södra delarna av landet - det är närmare mellan städer, byar,
sevärdheter, boendeanläggningar och matställen. Det finns också fler
vägar att välja på. Norrut begränsas dessa möjligheter, men där finns det
mer natur och större möjligheter att anlägga leder i skogen. Klassiska
mountainbikeområden som Whistler i Kanada och 7stanes i Skottland har
fungerat som förebilder för satsningar i Sverige, och vi har något som få
länder kan erbjuda - mil efter mil med naturliga stigar.

4.3

Involvera de offentliga aktörerna

Ytterligare ett huvudområde är att försöka ringa in de offentliga
aktörernas roll i sammanhanget. Cykelturism är en komplicerad fråga,
med många administrativa och politiska aspekter.
Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för svensk vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt
för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Cykeln är en viktig
del av ett fungerande transportsystem och Trafikverket skapar
förutsättningar för ökad och säker cykling. Trafikverket har bildat en
nationell referensgrupp för cykelturism.
Tillväxtverkets uppdrag består av att främja hållbar näringslivsutveckling
och regional tillväxt i hela landet. Som ansvarig myndighet för turism och
besöksnäringsfrågor genomför Tillväxtverket insatser för att främja
besöksnäringens utveckling. Vissa insatser är riktade direkt till företag
eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla
förutsättningar och villkor som påverkar företagandet.
Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 14
myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Deras
gemensamma prioriteringar fungerar som stöd för varje myndighets eget
arbete inom angelägna utvecklingsområden.
Det finns även ett antal intresseorganisationer och företag som på olika
sätt är delaktiga i arbetet med att utveckla svensk cykelturism.
Cykelfrämjandet (CF) är en intresseorganisation för cyklister i Sverige med
internationellt nätverk med koppling till bland annat ECF (European
Cycling Federation) och deras arbete med Euro Velo-cykelvägar och IMBA
(International Mountain Bicycling Association). CF har startat Bed&Bike i
Sverige.
Ekoturismföreningen arbetar för att bygga upp en ekologiskt anpassad
turism som tar hänsyn till ömtålig natur och kultur.
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Friluftsfrämjandet arbetar för att skapa ett tillgängligt friluftsliv för alla
och en välmående natur.
Lok-gruppen är ett nätverk mellan leder. Idag består gruppen av ett 20-tal
deltagare, och har för avsikt att expandera.
SLAO (Svenska liftanläggningars organisation) har en cykelkommitté som
bland annat erbjuder rådgivning till medlemsföretagen.
Svenska Cykelsällskapet (SCS) är en ideell organisation med mångårig
kompetens inom området.
Sweden by Bike AB är en webbportal för svensk cykelturism på nationell
nivå. Sommaren 2017 lanserade man en tjänst för bagagetransport i
samarbete med Jetpak Sverige AB. Tjänsten täcker stora delar av Sverige.

4.4

Säkerställ långsiktig finansiering och effektiva processer

Precis som i vilket främgängsrikt projekt som helst mäste män sätsä och
investerä for ätt drivä utvecklingen främät, och utveckling äv infrästruktur
är en forutsättning for cykelturismen. När det gäller infrästruktur är
stäten och det offentligä mängä gänger ideälä äktorer for ätt investerä,
sämordnä strätegiskt och skäpä godä forutsättningär. När en infrästruktur
äv god kvälitet väl finns pä pläts är det upp till privätä äktorer ätt
kommersiäliserä, utvecklä och fyllä infrästrukturen med innehäll.
Befintliga investeringsplaner fokuserar av förståeliga skäl på
cykelåtgärder i tätorter och storstadsområden, men omfattar sällan
finansiering av cykelleder för rekreation och turism som ligger utanför
storstadsområdena.
Mycket av svårigheterna handlar om att planeringsprocess, finansiering
och genomförande tar väldigt lång tid. Dagens lagstiftning ger till exempel
inte möjlighet att expropriera mark för att etablera cykelvägar på samma
sätt som för bilvägar. Det blir därmed riskabelt att satsa tiotals miljoner
på ett projekt som kan stoppas av en enstaka markägare. Processen med
Trafikverket upplevs som trög och svårjobbad, men i huvudsak ter det sig
som att Trafikverket bara agerar målrationellt genom att följa
lagstiftningen. Det finns dock behov av förändring, och den måste ske
genom en anpassning av lagar och regler. För att utveckla svensk
cykelturism behövs även en långsiktig finansieringsplan på nationell nivå
som både omfattar cykelleder för traditionell cykelturism och cykelleder
för mountainbike.

4.5

Inkludera cykeln som en naturlig del i kollektivtrafiken

Ur cykelturismens synvinkel är kopplingen till kollektivtrafik helt
avgörande. Förväntningarna från utländska turister är i regel stora, och de
svenska förhållandena mycket problematiska. Det handlar exempelvis om
att kunna ta med cykeln på ett tåg eller med en buss, utan att vara
utelämnad åt risken att utrymmet är fullt så att man måste vänta i timmar
för att komma med. Platsbokning behövs på längre sträckor. Att erbjuda
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hyrcyklar är viktigt, men även om cykeln är hyrd på plats kan det finnas
behov att transportera den tillbaks till startpunkten. Idag går det ofta inte
överhuvudtaget, och på kort sikt handlar problemen i många fall om
anpassning av fordon. Sedan ska det påpekas att det finns en önskan hos
kollektivtrafikföretagen att skapa bättre möjligheter 11 eftersom det skulle
leda till ökad kundnöjdhet.
Det finns olika möjligheter till lösning, och det handlar inte bara om
tidtabellsstyrd trafik. Om hyrbilsföretag och andra bildelningstjänster
erbjuder möjligheten att välja ett takräcke för cykeltransport på samma
sätt som man erbjuder bilbarnstol som tillval innebär det stora fördelar.
Rent generellt bedöms turister och besökare ha en högre betalningsvilja
för den här typen av tjänster än till exempel pendlare som reser till arbete
och skola, men cykelturister kan ha ganska dyra cyklar vilket gör frågan
kring transport mer komplex. Det här synnerligen viktiga området kan av
utrymmesskäl inte behandlas i den här sammanställningen, men
definieras som ett av fem viktiga fokusområden för en fortsatt positiv
utveckling av cykelturismen i Sverige.

11 K Bergstrand, Cykel och kollektivtrafik - ett branschutvecklingsprojekt våren 2017
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Bilaga 1 - Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan 2017-07-20 och 2018-01-10. Budgeten har
varit totalt 1 000 000 kronor. Se i tabellen nedan hur finansieringskällorna fördelats. Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella
villkoren i regeringsbeslutet genom följande insatser:
-

Lönekostnader Tillväxtverket samt extern projektledare
Konsultarvode kartläggning cykelleder

Oförbrukade medel att återbetala uppgår till 446 000 kronor.

Resultaträkning, tkr

Bidrag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

Finansiering
Särskilda
medel
1 000
1 000
402
151
2
554
0
554
446
1 000
55%
920
230
784

SUMMA
1 000
1 000
402
151
2
554
0
554
446
1 000
55%
230
784

Nyckeltal
Särskilda
medel
Andel transfereringar/summa
utbetalningar
Andel verksamhetskostnader/summa
utbetalningar
Personalkostnader/verksamhetskostnader
Köpta tjänster/verksamhetskostnader
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SUMMA
0%

0%

100%

100%

72%
27%

72%
27%

