Ta cykeln med på tåget

bussarna). På regionbussarna (de gula bussarna) får man ta med
den på helgerna i mån om plats. Under sommaren får man även
ta med dem på vardagarna. Regionbussarna har ett ställ bak på
bussen så säg bara till föraren att du vill hänga upp din cykel
när du kliver på. Det kan också vara bra att påminna honom
eller henne när du kliver av.

Du får ta med cykeln på alla tåg i regionen, men inte alltid på
alla tider och inte varsomhelst i tåget. Ibland kostar det och
ibland inte. Vad som gäller på olika linjer och tåg kan du se på
kartan nedan. På de flesta tåg finns angivet vilka dörrar som
gäller för dig med cykel. Du kan också fråga personalen på
tågen om du vill ha hjälp.
Har du en cykel som du kan vika ihop kan du ta med den som
vilket bagage som helst. Att skaffa en sådan cykel kan vara ett
tips om du tänker ta med cykeln på tåget ofta.

Parkera din cykel på stationen

Det kan ibland vara lite rörigt på cykelparkeringarna kring
stationerna, men genom att följa några enkla punkter blir det
enklare och säkrare för alla.

Eller ta cykeln med på bussen

- Parkera där du får parkera, inte utanför cykelställen. Det
kanske är fullt i ställen precis där du vill stå, men tittar du
dig omkring finns det säkert plats en bit bort.
- Lås fast cykeln i ramen om du har en cykel som är dig kär.
Använd ett godkänt lås.
- Överge inte din cykel i ett cykelställ bara för att den har
punka eller för att du har tröttnat på den.

Vill du ta med cykeln på bussen är det lite andra regler än på
tåget.
I Danmark får man ta med cykeln på regionbussar, men inte på
stadsbussar. Du tar med dig cykeln in i bussen så det är inte
säkert att den får plats under rusningstrafik. Alla taxibilar kan
dessutom ta med cykeln om det börjar regna och du har
motvind hem.
I Skåne får man inte ta med cykeln på stadsbussarna (de gröna

Cykelbiljett
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Kombinera
cykeln med
kollektivtrafiken
Vet du att du ofta kan ta med cykeln på
kollektivtrafiken? Här har vi samlat några
råd, tips och regler om hur du enklare kan
kombinera dessa två förtjusande sätt att resa
i Öresundsregionen.

I Danmark kan man köpa en cykelbiljett som fungerar på tåg,
metro och buss i Köpenhamnsområdet. Biljetten kostar 12 dkk
och kan köpas i biljettautomaterna eller som sms-biljett.
I Skåne kan man köpa cykelbiljett i biljettautomaterna. De
kostar som barnbiljett.
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Broschyren är framtagen inom ramen för projektet Öresund som cykelregion
med stöd av EU-fonden Interreg IVA. Projektet ska stärka cyklingen i regionen
och skapa en gemensam cykelidentitet. Läs mer på oresundsomcykelregion.nu

Sundsbussarna

Scandlines

Cykel alltid tillåten
kostnadsfritt på färjan.
Gå på tillsammans
med bilarna

Lokalbanen

Cykel alltid
tillåten kostnadsfritt
på färjan

Helsingør

Cykel alltid gratis,
alltid tillåten

Hässleholm

Helsingborg

Kristianstad
Regionbuss

København

Roskilde

Lund
Malmö

Cykel får tas med i
mån av plats.
Köp cykelbiljett

Cykel alltid gratis,
alltid tillåten

Ystad
Öresundstågen

S-togen

Metron

Cykel inte tillåten i
rusningstrafik.
Köp cykelbiljett

Simrishamn
Färja

Køge

R- och S-bus

Pågatågen

Cykel alltid tillåten
i mån av plats.
Köp cykelbiljett

Cykel tillåten i mån
av plats på helg och
under sommaren

Cykel alltid tillåten
i mån av plats,
Köp cykelbiljett

Bornholmsfärjan

Cykel alltid tillåten
och gratis

Lokalbanen
S-tog
Öresundståg
Pågatåg
Metron

