
“Det tar mig en halvtimme 
att cykla hemifrån Åkarp till 
jobbet i Malmö. Det bästa 
är motionen. Jag är för lat 
för att träna - men till jobbet 
ska jag ju...”

    

Pendla med cykel
Kanske vet du redan att det finns en cykelväg mellan Malmö, Arlöv, 
Åkarp, Hjärup och Lund men har inte tagit steget upp på cykeln än? 
Redan idag finns det många som upptäckt fördelarna med att cykla 
till jobbet. Låt dig inspireras av andras erfarenheter och tips. 

Vänd på bladet så hittar du den utmärkta cykelvägen! 

Varför cykelpendla? “ I rusningstrafiken går det 
snabbare än bussen och är 
smidigare än bilen”

SUSANNA PENDLAR LÄNGRE
Många ute på cykelvägen pendlar lite längre. 
Susanna Heier, till exempel, bor i Lund och                                                                                                                                              
arbetar på bank i Limhamn. Hon cyklar ett 
par gånger i veckan, vår och höst.

ÖRESUND SOM CYKELREGION
Öresund som cykelregion är ett samarbete 
mellan 13 parter i Skåne och Själland för att 
stärka cyklingen i regionen.

Inom Öresund som cykelregion finns målet att 
öka andelen cykelresor som ligger på 5-15 km. 
Det finns goda möjligheter för fler att ta cykeln 
till jobbet även på lite längre sträckor inom och 
mellan städer.

“Cykeln är så direkt, det är bara att 
sätta sig på sadeln och börja trampa”

CYKELTIPS
Cyklar du 5-15 km till jobbet behövs ingen extra 
utrustning. En vanlig cykel i bra skick och funktionella 
kläder duger fint. Några tips kan ändå sitta fint:

• Cykelbyxor och vindjacka vid längre distanser.
Gärna syntetmaterial eller ylle närmast kroppen.
• Bra regnkläder som andas.
• Solglasögon - skyddar mot insekter, sol, vind
och regn.
• Punkteringsfria däck är en bra investering.
• Friktionsfri belysning för lättare cykling.
• Vinterdäck om du fortsätter cykla under vintern.
• En elcykel är bra om du vill cykla snabbt men inte 
vill få upp flåset
Och så: en välfylld vattenflaska såklart! På sommaren 
kan du lägga den i frysen under natten så har du 
kallt vatten under hela turen.

SUGEN PÅ ATT BÖRJA 
CYK ELPENDLA?

Här är några tips för att komma igång:

• Välj en dag när det är fint väder

• Det räcker med en vanlig treväxlad cykel

• Kolla så att din cykel inte är trasig

• Ha gott om tid så kan du hitta din takt 
utan att stressa

• Om du cyklar 10-20 km kan det vara bra 
att mjukstarta genom att första gången 
bara cykla ena vägen och ta tillbakavägen 
en annan dag.

PLANERA
Du behöver inte cykla varje dag eller året om för 
att se fördelarna. Hitta det sätt som passar dig. Hela 
stråket är upplyst, så det går bra att cykla även 
under den mörkare årstiden. 

Räkna på vad du skulle kunna spara. Marta, som 
bor i Åkarp och jobbar i Malmö, sparar nästan 
6 500 kronor varje år på att byta bussen mot cykel. 
Med bil skulle det ha kostat cirka 20 000 kronor.

Titta närmare på kartan och provcykla någon 
gång. Vill du veta mer om just din väg till jobbet? 
Gå in och jämför tid, kostnad, kalorier mm för oli-
ka färdmedel på www.lund.se/resejamforaren

Kontrollera om det finns möjlighet att duscha och 
byta om på jobbet. Kanske kan du få ett skåp för 
ditt ombyte?

PENDLARE I FOKUS
Lars Ekdahl är verksamhetsutvecklare och bor i Åkarp. Han har cyklat 
till jobbet i 12 år. Det är 11 kilometer enkel väg och det går på en 
halvtimme. I början var det lite tungt och det kan fortfarande vara 
tungt när det blåser men Lars cyklar ändå året om. 
– Det bästa med att cykla till jobbet är att man slipper gym, tycker 
Lars. Jag är för lat för att träna men till jobbet ska jag ju...

► SNABBT
Cykeln tar dig snabbt från dörr till dörr.  Att 
cykla 10 km tar inte mer än cirka 30 minuter. 
Du kör enkelt förbi när bilarna står i kö och 
genaste vägen är oftast en cykelväg. Du be-
höver för det mesta inte heller leta efter en 
parkeringsplats eller betala för parkeringen, 
vilket sparar både tid och pengar.

► BILLIGT
Cykeln är det billigaste transportmedlet. 
Medelkostnaden för bil är faktiskt 20 
gånger högre. En begagnad cykel kostar 
några hundralappar och en ny ett par 
tusenlappar. För några hundra kan din 
gamla cykel få en översyn. Om du cyklar 
större delen av året ligger medelkost-
naden på under 2 kronor per mil.

► MOTION
Cykelturen ger dig den så viktiga vardags-
motionen. Och sparar in på träningstiderna: 
du behöver inte lägga tid och pengar på 
att ta dig till gymmet. Med en cykeltur på 
morgonen vaknar du till och kan fokusera 
bättre under dagen. Frisk luft syresätter 
hjärnan och andra organ.

► FLEXIBELT
Med cykeln når du ända fram till målet 
utan byten. Som cyklist kan du använda 
både vägnätet och cykelbanorna. Du 
kan också komplettera cykeln med enkla 
tillbehör för att transportera barn och 
varor. Cykeln tar dig helt enkelt smidigt 
fram vart du vill, när du vill och i den takt 
du vill.

► EGENTID 
Cykelturen blir din möjlighet att varva 
upp inför arbetsdagen och varva ner 
efteråt. Den ger dig tid att rensa tankar-
na. På de långa raksträckorna mellan 
orterna flyger du fram i din egen värld. 
Du får också uppleva djur och växtlighet 
på nära håll och årstidernas skiftningar.

DAGENS CYKELVÄG FÖRBÄTTRAS  
- FRAMTIDENS SUPERCYKELVÄG 
PLANERAS

Just nu pågår en upprustning av den nuvarande 
cykelvägen. Till 2014 görs också en rad 
förbättringar. Cyklister ska till exempel få ännu 
bättre prioritering i korsningar. Nu utreds 
också den föreslagna supercykelvägen mellan 
Malmö och Lund, som kan få sin sträckning 
längs med järnvägen (klar 2018). 

Förbättringarna planeras i samarbete mellan 
Malmö stad, Lunds kommun, Trafikverket, 
Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och 
Region Skåne.

Tiderna är beräknade utifrån en
medelhastighet på 18 km per timme.
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Felanmälan
Om du upptäcker en brist på cykelvägen - se efter på kartan var felet 
finns och hör av dig till respektive organisation. Du kan även göra 
felanmälan direkt på kommunernas hemsidor. Hitta direktlänkarna via: 
www.[kommunnamn].se/pendlamedcykel.

Malmö  020 - 34 45 00 Burlöv 040- 43 90 00 Staffanstorp 046 - 25 11 00 Lund 046 - 35 50 00  Trafikverket  010 - 47 61 475

Cykelväg skild från biltrafik
Cykelväg delvis i blandtrafik
Kommungräns

Pågatågsstation

Busshållplats för linje 130
(fler finns än de som är utmärkta)

Cykelpump
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