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Forord
Cykling har en positiv indvirken på folkesundheden, klimaet og trængslen og er en yndet 
indikator på den livskvalitet både på land og i by, som med internationale briller gør Greater 
Copenhagen metropolregionen så attraktiv og unik.

Hver 5. tur i Greater Copenhagen sker på cykel. Samtidig ligger tre af metropolregionens 
byer, København, Malmø og Lund, i toppen af ranglister over verdens bedste cykelbyer. 
Cyklen er blevet et internationalt vartegn for metropolregionen, og med et øget globalt 
fokus på grønne, bæredygtige løsninger er interessen for Greater Copenhagens cykelløs-
ninger også øget.

I disse år er mange metropolregioner, særligt i Europa, gået fra interesse til handling på  
cykelområdet. Det skyldes at både klimakrisen og coronapandemien har nødvendiggjort 
ændringer mod en mere sund, grøn og pladsbesparende transportadfærd. Derfor er der 
investeret massivt i udrulningen af cykeltiltag Europa over, og udviklingen synes at være 
kommet for at blive.

Den fremfarende cykeludvikling i udlandet betyder på den ene side, at Greater Copenha-
gen har en enestående chance for at udnytte sin position som én af verdens førende cykel- 
metropolregioner og blive et internationalt cykelknowhow-hotspot for både eksport af vi-
den, rådgivning og produkter såvel som tiltrækning af turisme, erhverv og arbejdskraft. På 
den anden side betyder den markante udvikling i udlandet en øget konkurrence, og at der 
skal mere til for at forblive en førende cykelmetropolregion endsige blive verdens bedste.

Uanset om du er i by eller på land, om du skal på arbejde eller ferie, så skal det grønne og 
sunde transportvalg være tilgængeligt, nemt og attraktivt i hele Greater Copenhagen. Det 
kræver ikke kun forbedringer lokalt. Det kræver forbedringer på tværs af metropolregionen 
– og det kræver samarbejde  

Med denne plan fremlægges forslag til tværregionale initiativer, som med en stærk fælles 
indsats og en ambitiøs opgaveløsning er et afgørende skridt imod, at Greater Copenhagen 
kan blive verdens bedste cykelmetropolregion. Dette vil ikke kun være vigtigt for at styrke 
en grøn og sund region, det vil også have stor betydning for en international forankring af  
Greater Copenhagen som et globalt center for bæredygtig vækst og grøn innovation.   

God læselyst!

TYSKLAND
Under coronapandemien i 
2020 har Berlin etableret 27 
km pop-up cykelinfrastruktur. 
Regeringen har i 2021 vedtaget 
en cykelplan og målsætning om 
at investere ca. 225 kr. i cykling 
om året pr. indbygger. 

OSLO
400 mio. NOK hvert år har kommunen 
investeret i cykelfaciliteter over en år-
række. Byen har oplevet en stigning i 
cykeltrafikken på 80% i 2020.

HOLLAND
Landet har en national handlings-
plan og en ambitiøs målsætning 
om at øge antallet af cyklede 
kilometer med 20% i 2027.

LONDON
Under corona-pandemien i 
2020 har London etableret 
30 km permanent cykel- 
infrastruktur.

IRLAND
i 2020 afsatte regeringen 

20% af det nationale trans-
portbudget til cykel- og 

gangprojekter. Det svarer 
til 1 mio. euro om dagen i 

fem år.

LISSABON
Ønsker at fordoble sine 105 km 
cykelinfrastruktur allerede i 2021.

PARIS
Under corona-pandemien i 

2020 har Paris etableret 50 km 
pop-up cykelinfrastruktur som 
en tilføjelse til de allerede 700 

km etableret cykelinfrastruktur. 
Byen har oplevet en 65% stigning 

i cykeltrafikken i 2020.

Figur 1: I byer og regioner i resten af Europa sker der der meget på 
cykelområdet både før og under corona-pandemien.
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Hvorfor en strategisk plan 
for cykeludvikling?
Greater Copenhagen ønsker at være et globalt 
center for bæredygtig vækst og grøn innova- 
tion. Det stiller store krav til nytænkning og  
fordrer samtidig, at alle nuværende bæredygtige 
styrkepositioner opdyrkes.

Allerede i dag står Greater Copenhagen i en 
unik position som én af verdens førende cykel- 
metropolregioner. Tre af regionens byer, Køben-
havn, Malmø og Lund ligger i toppen af rangli-
ster over verdens bedste cykelbyer, og hver 5. 
tur i Greater Copenhagen sker på cykel. 

Om det er hele turen til arbejde, turen til toget, 
turen med færgen, turen i skoven eller turen på 
ferie, så er cyklen en afgørende brik, som skaber 
sammenhæng i Greater Copenhagens transport-
system. Og cykling kan med fordel få en endnu 
vigtigere rolle, når metropolregionen arbejder 
mod en mere tidssvarende og effektiv infrastruk-
tur, der skal sikre et velintegreret arbejdsmarked 
kendetegnet ved bæredygtig vækst og grøn  
innovation.

Mens cykelturene sikrer en grøn og sund sam-
menhæng i transportsystemet, er der mange 
uudnyttede potentialer og plads til forbedring, 
når det gælder integrationen af cykling i Greater 
Copenhagens sammenhængende transport-
system. 

Derfor besluttede Greater Copenhagens besty-
relse i juni 2019 at få udarbejdet en strategisk 
cykelplan, som kortlægger behov og poten- 
tialer for fælles tværregionale cykelindsatser og  
cykelmålsætninger for metropolregionen. På 
den baggrund har aktører og eksperter fra for- 
skellige fagområder udpeget og kvalificeret  
relevante tværregionale cykelindsatser.

Planens formål er at fremlægge forslag til ind-
satser, som har interregional værdi, og hvor cyk-
len både kan være vækstgenerator for Greater 
Copenhagen og samtidig understøtte og styrke 
sammenhængen i metropolregionens trans-
portsystem.

Figur 2: Tidslinje over milepæle på cykelområdet i Greater Copenhagen siden 
Øresundsbroens indvielse i 2000.
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Sydkustleden indvies 

og dermed forbindes 3 
nationale cykelruter i Sverige, 

der tilsammen udgør 929 
km attraktive afmærkede 

cykelruter

At styrke Greater Copenhagens internationa-
le position som grøn og bæredygtig cykel- 
metropolregion ligger godt i tråd med de globale  
tendenser. Særligt i Europa ses et voksende fokus 
på cykling. Samtidig har øget klimabevidsthed og 
behov for trafikal nytænkning i forbindelse med 
coronapandemien betydet, at investeringer i  
cykelfremme og cykelinfrastruktur er steget  
kraftigt på europæisk plan. 

Det øgede fokus på cykelfremme ses også i de 
forøgede muligheder for at få medfinansiering 
fra EU, hvilket er interessant for Greater Copen-
hagen som international metropolregion. 

Et krav for at søge medfinansiering fra EU er nem-
lig ofte, at man samarbejder på tværs og kan refe-
rere til fælles strategier og planer. Den strategiske  
cykelplan for Greater Copenhagen kan være en 
hjælp til at efterleve disse krav og sikre fremtidi-
ge finansieringsmuligheder. 

EU-medfinansiering

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 (Interreg ØKS):  Denne fond har fire fokus-
områder: innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse. Den støtter bl.a. projekter 
som har fokus på at udvikle bæredygtig, klimavenlig, intelligent og intermodal national, re-
gional og lokal mobilitet, herunder forbedre adgangen til TEN-T samt grænseoverskridende 
mobilitet. Interreg ØKS 2021-2027 er særlig interessant for denne plan.  

Recovery and Resilience Fund: Formålet med denne fond er at give støtte til EU-lande til 
at komme ud af den økonomiske krise forsaget af coronapandemien. Mindst 37% af fonden 
skal bruges på at fremme klimaløsninger. Fonden har samtidig særligt fokus på bæredygtig 
og smart mobilitet og bæredygtig turisme, hvor cyklen spiller en stor rolle. Denne fond bli-
ver udmøntet nationalt. I Sverige og Danmark er det hhv. Finans departementet og Finans-
ministeriet, der er ansvarlige for udmøntningen. 

European Regional Development Fund (ERDF): Denne fond har til at formål at understøtte 
regional udvikling på flere parametre. F.eks. erhvervsfremme og turisme. Her kan cyklen 
spille en rolle. ERDF bliver udmøntet nationalt. I Sverige og Danmark er det hhv. Tillväxtver-
ket og Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlige for udmøntningen. 

Horizon Europe 2021-2027: Horizon Europe er et af EU’s vigtigste finansieringsprogrammer 
og har fokus på at fremme forskning og innovation. Et af programmets undertemaer, hvor 
det er relevant at søge om finansiering af cykelprojekter, er Climate, Energy og Mobility. Der 
gives både tilskud til forskning, innovation, test- og pilotforsøg og projekter med koordine-
rings-, informations- og netværksaktiviteter m.m. 

Der er følgende eksempler på muligheder for EU-medfinansiering: 

© Foto Christiaan Dirksen

2015
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Cykelplanens 
opbygning
Planens indhold er blevet til på baggrund af en potentialeanalyse udarbejdet 
af Rambøll1 og af input fra aktører og eksperter fra forskellige fagområder i 
Greater Copenhagen. De har udpeget og kvalificeret relevante tværregiona-
le cykelindsatser med udgangspunkt i fire temaer: Viden, Rekreativ cykling 
og cykelturisme, Pendling og Kombinationsrejser.

Cykelplanen er inddelt i to centrale afsnit, som fra hver deres perspektiv  
belyser potentialer og mulige indsatser, hvor cyklen både kan være vækst- 
generator for Greater Copenhagen og samtidig understøtte og styrke  
sammenhængen i metropolregionens transportsystem.

Under hvert afsnit listes en række forslag til indsatser, som bør prioriteres 
for at fremme cykling bredt i hele Greater Copenhagen metropolregionen. 
Indsatserne er handlingsorienterede og beskriver forslag til, hvad der skal 
gøres, hvordan det skal gøres, og hvem der skal gøre det. 

Indsatserne kan sikre Greater Copenhagen pladsen som førende cykel- 
metropolregion – og med et højt ambitionsniveau gøre den til verdens bed-
ste.

1 For at afdække potentialet for cykelfremme i Greater Copenhagen metropolen har Rambøll udarbejdet en potentialeanalyse. 
Størstedelen af handlingsplanens tal stammer herfra og rapporten kan findes som bilag.

© Foto Apelöga
Sydkustleden, Ales Stenar i Österlen i Region Skåne

Se hvem der har 
bidraget til pla-
nen i afsnittet 

Tak til
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Malmø i Region Skåne
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Cyklen som 
vækstgenerator 

Netop nu er interessen for cykeludvikling og 
efterspørgslen på kvalificeret cykelerfaring 
og -knowhow stigende. Samtidig har cyklen 
som transportmiddel både til hverdag, i fritiden 
og på ferie fået en renæssance efter corona- 
pandemiens globale ændringer i vores trans-
portadfærd. Det skaber både et momentum for at 
fastsætte nogle fælles mål for cykeludviklingen 
og for at udnytte vækstpotentialet for Greater  
Copenhagen som cykelmetropolregion. 

Greater Copenhagen har cykelbyer i verdens-
klasse, smukke og varierede landskaber og hi-
storiske og moderne kultur- og naturattraktioner. 
Sammen med den unikke cykelkultur og -infra-
struktur er metropolregionen den ideelle cykel-
destination, både for et grønt og sundt hverdags-
liv og for aktive oplevelsesferier. Samtidig huser 
metropolregionen en lang række universiteter og 
vidensinstitutioner, der i international optik udgør 
en stærk vidensklynge indenfor cykel-knowhow. 
En knowhow som både kan bidrage til udvikling- 
en af Greater Copenhagens egen cykelkultur og 
øge eksportpotentialet indenfor rådgivning og 
produktudvikling. 
  

Den enestående cykelkultur i Greater Copen- 
hagen kan ved fælles målsætning og indsats 
være med til at styrke regionens internationa-
le image som grøn og innovativ metropol, som 
kan tiltrække virksomheder, turister og inno-
vative kræfter til regionen og bidrage til øget  
ekspertiseeksport. 

Følgende indsatser beskriver, hvordan aktører 
på tværs af sundet med fordel kan samarbejde 
om målrettet markedsføring, vidensnetværk og 
målsætninger på cykelområdet, der kan udvikle 
Greater Copenhagen til international cykeldesti-
nation og et hotspot for cykel-knowhow. 

Greater Copenhagen som grøn cykeldestination og hotspot for 
cykel-knowhow

© Foto Sölvesborg. Sydostleden Karlshamn.

© Sekretariatet for 
supercykelstier

© Foto Sekretariatet for supercykelstier. Dronning Louises Bro.
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Netværk for målrettet markedsføring af 
Greater Copenhagen metropolregionen

Greater Copenhagen 
som verdenskendt 
cykeldestination

Der bør etables netværk om målgruppeorienteret markedsføring. Cykelturister er ikke en 
homogen målgruppe og har forskellige behov og krav til deres oplevelse. Det kan være i 
forhold til dags- eller flerdagesture, overnatningsmuligheder, turafstande, muligheder for 
transport af bagage eller behov for elcykel, mountainbike, ladcykel, racercykel eller turcykel. 
I netværkene kan der f.eks. udvikles markedsføringsindsatser med målrettet kommunikation 
og formidling af turistdestinationer, -attraktioner og -aktiviteter, der er tilpasset de forskellige 
målgruppers behov. Markedsføringsindsatserne kan også tage udgangspunkt i rekreative 
cykelruter som EuroVelo-ruterne (se indsats 6).

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
• Dansk Cykelturisme, Cykelfrämjandet og Dansk Kyst- og Naturturisme: Bør facilitere og 

koordinere netværket.

SAMARBEJDSPARTNERE:
• Turisme organisationer som f.eks. Wonderful Copenhagen, Tourism in Skåne AB: Bør 

bidrage med relevant viden og kampagner.
• Region Skåne og Region Halland: Bør bidrage med relevant viden.

REFERENCEGRUPPE:
• Handelskammaren, Dansk Industri, Dansk Erhverv, brancheforeninger som f.eks.  

HORESTA og Naturturismföretagarna, målgruppespecifikke cykelaktivitetsvirksom- 
heder som f.eks. MTB-tours.

SKOTLAND
Det daglige forbrug for overnattende 
cykelturister i Skotland lå i 2011 på 
mellem £30 og £60.5, hvor den gen-
nemsnitlige ferielængde var på 7,7 
dage. Cykelturisme og fritidscykling 
bidrager med mellem £106-228 mio. 
om året i direkte udgifter samt med 
£58.5 mio. om året i indtægter til den 
skotske GVA (Bruttoværditilvækst).

Figur 3: Kort over effekt af stigning i cykelturismen i Europa.

ITALIEN
Cykling er steget med 41% i Italien fra 2013-
2019. Det vurderes, at mindst 6 mio. italienere 
benyttede cyklen på deres ferie i 2019. Sta-
tistikker viser, at ca. 1,85 mio. turister hvert år 
tager cyklen på ferie, mens 4,18 mio. turister 
lejer cykler under ferien og bruger dem på  
destinationen. I 2018 brugte cykelturister i  
Italien over €7 mia. 

TYSKLAND
I 2019 besøgte 34,3 mio. cykelturister Tyskland 
på dagsture i 2019, heraf havde 5,4 mio. cykel-
turister havde mindst 3 overnatninger. Desuden 
planlagde 72% af respondenterne endnu en cy-
keltur i 2020 med Tyskland som destination. 40% 
af de adspurgte var interesseret i at have andre  
europæiske lande som destination.

HOLLAND
2,5 mio. hollændere tog på cykelferie i 2014. 1,3 
mio. af dem gjorde det i Holland. Den gennem-
snitlige ferievarighed er 8,4 dage. Den beregnede 
økonomiske effekt af flerdagesture er ca. €104,5 

mio. om året.

BELGIEN
I Flandern var der 40% mere fritidscykling i løbet 
af foråret og sommeren 2020 sammenlignet med  
samme periode året før. Der var en 85% stigning i 
antal besøgende på hjemmesiden vlaanderen-fiets-

land.be i forhold til samme periode i 2019.

FRANKRIG
I Frankrig cykler 21 mio. franskmænd under deres 
ferie, mens 20% af cykelturisterne i Frankrig kom-
mer fra udlandet. Cykelturister i Frankrig bruger 
€13 mere om dagen end andre turister, mens de 
økonomiske gevinster forbundet med cykelturis-
me udgør €5,1 mia. om året i Frankrig. I Frankrig  
mener man, at cykelturismen i hele landet kan 
styrkes gennem en bedre kobling mellem cykel 

og tog. 

Interessen for en fysisk aktiv hverdag og aktive, 
klimavenlige ferier har været stigende de sene-
ste år, og cyklen har generelt fået en større rolle i 
hverdagslivets aktiviteter og oplevelser. I forlæn-
gelse af denne tendens har Greater Copenhagen 
en unik mulighed for at brande og markedsføre 
sig som en grøn cykel(turist)destination. 

Der er mulighed for at tiltrække både de, der 
ønsker en aktiv hverdag og fritid, men også de 
turister, der udnytter cyklens oplevelsespoten-
tiale på dagsture eller længere cykelferier. Ved 
at markedsføre Greater Copenhagen som én 
cykeldestination vil det tiltrække en bred vifte af 
brugere og styrke metropolens grønne image. 

Indsats 1

Handlingsforslag

I Region Sjælland er der 
også målt en stigning i  

cykeltrafikken i 2019-2020 
på Lolland Dige, på trods 

af langt færre udenlandske 
besøgende som følge af 

coronapandemien.

Foto Naturlandet Lolland-Falster



16 17

Der bør opstartes et klyngenetværk mellem universiteterne i Greater Copenhagen med 
fokus på at styrke samarbejdet og videndelingen institutionerne imellem.

Med sin tværnationale ekspertise bør netværket ligeledes styrke dialogen og samarbejdet 
med planlæggere, NGO’er og erhverv gennem bedre videndeling og formidling af cykel
forskning og best practice løsninger indenfor cykelplanlægning, samt udvikling- og eksport 
af cykelløsninger.

Aktiviteter i netværket kan skaleres alt efter ressourcer og ambitioner men kan f.eks. indebæ
re: Halvårlige møder, hvor nyeste forskning og viden præsenteres, en platform, hvor uden
landske interessenter kan finde frem til klyngenetværkets eksperter indenfor de forskellige 
cykelområder, en ’opgavebørs’, hvor planlæggere og erhverv kan pitche problemstillinger, 
som studerende fra universiteterne kan bruge som case i deres projektopgaver.

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
•  Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet København og Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI): Bør tage initiativ til og koordinere netværket. 

SAMARBEJDSPARTNERE:
•  IT Universitetet, Lunds Universitet, Københavns Universitet, Malmö Universitet, Roskilde 

Universitet, Copenhagen Business School, Högskolan i Halmstad: 
Bør deltage i netværket.

REFERENCEGRUPPE:
• Svenske Cykelstäder, Det kommunale Cykelfagråd, Cyklistforbundet, Cykelfrämjandet, 

Den Danske Cykelambassade, rådgivnings- og produktudviklingsvirksomheder samt 
cykelplanlæggere i metropolregionen, Greater Copenhagens regioner, Vejdirektoratet 
og Trafikverket, Handelskammaren, Dansk Industri, Dansk Erhverv m.fl. kan også være 
relevante deltagere i netværket.

Klyngenetværk for cykelviden

Greater 
Copenhagen 
Cycling Cluster

Cykelforskning er et underudviklet felt i trans-
portforskningen, og efterspørgslen på mere 
viden stiger i takt med, at cyklismen boomer 
verden over som følge af trængsels-, klima- og 
sundhedsudfordringerne. 

Med de mange cyklister i regionen er Greater 
Copenhagen både en enestående showcase for 
udlandet og et unikt demografisk og geografisk 
område for cykelforskning og -innovation. Det er 
et godt udgangspunkt for at styrke cykelviden. 

Allerede i dag har en lang række af metropol- 
regionens forsknings- og vidensinstitutioner  
fokus på cykling, men potentialet er langt større. 
Ved at fremme flere forsknings- og udviklings-
samarbejder kan universiteterne og vidensinsti-
tutionerne få en international førerposition inden 
for cykel-knowhow. 

Indsats 2

Handlingsforslag

I Amsterdam er der etableret et Urban Cycling 
Institute, som udelukkende laver forskning 

indenfor cykelområdet, og som sætter Holland 
på verdenskortet for cykel-knowhow. Hver 

sommer rejser planlæggere og rådgivere til 
Amsterdam for at videreuddanne sig i én af 

verdens bedste cykelbyer.

VIDSTE DU AT?

© Foto Sekretariatet for supercykelstier
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Figur 4:  Eksempler på 20% stigning i cykeltrafik i forskellige kommuner i 
Greater Copenhagen. Eksemplerne er baseret på regionale og kommunale 
rejse- og transportvaneundersøgelser.

KUNGSBACKA

HALMSTAD

HELSINGBORG

KRISTIANSTAD

LUND
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NÆSTVED

MALMØ
ROSKILDE

Cykel i dag
20% stigning i cykelandel

Gang, kollektiv transport og bil

10%    12%

Hvis målet om 20% øget cykling opnås

7%    8,4%

3%    3,6%

19%    22,8%

11%    13,2%

27%    32,4%

11,3%    13,6%

27%    32,4%

31%    37,2%

11%    13,2%

14%    16,8%

8%    9,6%

Målsætning
og monitorering

Der bør vedtages et fælles mål, som kommuner kan indarbejde i deres cykelstra-
tegier, kommuneplaner og øvrigt plangrundlag. Der foreslås 20%. Der bør løbende 
følges op på udviklingen, f.eks. hvert 2. år.

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
•  Greater Copenhagens Bestyrelse: Bør vedtage et fælles mål for Greater 

Copenhagen.
•  Greater Copenhagens regioner: Bør løbende følge udviklingen ift. om målet 

bliver nået.

SAMARBEJDSPARTNERE:
• Kommuner: Har mulighed for at indarbejde målsætningen i egne cykelstrate-

gier, kommuneplaner og øvrigt plangrundlag.

Hvis Greater Copenhagen ønsker at blive ver-
dens bedste cykelmetropolregion, er det vig-
tigt med fælles visionære og målbare cykelmål. 
Både for at løfte niveauet for hele metropol- 
regionen og for at hjælpe kommunerne med 
at sætte lokale mål. Potentialeanalysen har 
vist, at der er et potentiale for en 100% stigning 
i cykelpendlingen, hvorfor man med fordel kan 
indføre et mål for en minimumsstigning på 20% 
i cykeltrafikken frem mod 2030. Dette mål kan 
overføres til kommuner og regioner med både 
høj og lav cykeltrafik, da der er tale om en stig-
ning på 20% uagtet andelen af cykelture i dag.

I Greater Copenhagen har nogle kommuner  
allerede deres egne visionære mål, mens andre 
kommuner gerne vil lægge sig op ad et fælles 
ambitiøst mål for cykelfremme i metropol-
regionen. 

Det samme gælder på regionalt niveau. Region 
Skåne har et mål om at øge deres cykelandel 
fra 16 til 19%, hvilket cirka svarer til en 20% stig-
ning, og Danske Regioner har vedtaget et fælles 
mål om 20% stigning i alle regioner i Danmark 
herunder Region Sjælland og Region Hovedsta-
den. Derudover er cykelandelen i Region Ho-
vedstaden steget fra 29 til 34 % fra 2009 til 2018 
svarende til en stigning på 17 %. Uanset hvilken 
cykelandel kommunerne eller regionerne har i 
dag, vil en 20 % stigning være en ambitiøs men 
også mulig målsætning på tværs af metropol- 
regionen.

Indsats 3

Handlingsforslag

Fælles mål om 20% øget cykling og 
cykelpendling i 2030

VIDSTE DU AT?

I Holland, som kalder sig verdens 
bedste cykelland, er der sat en nati-
onal målsætning om at øge antallet 
af cyklede kilometer med 20% i 2027 

sammenlignet med 2017.
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Cyklen i det 
sammenhængende 
transportsystem

Om det er hele turen til arbejde, turen til toget, 
turen med færgen, turen i skoven eller turen på 
ferie, så er cyklen en afgørende brik, der er med 
til at skabe sammenhæng i Greater Copenha-
gens transportsystem. Skal en mere tidssvaren-
de og effektiv infrastruktur sikre et velintegreret 
arbejdsmarked, der er kendetegnet ved bære-
dygtig vækst og grøn innovation, bør cykling spil-
le en endnu vigtigere rolle.

Selvom hver 5. tur er på cykel i Greater Copen- 
hagen metropolregionen, er der  potentiale til at 
få langt flere til at vælge cyklen. I disse år ople-
ves et kraftigt stigende salg af elcykler, og med 
forbedrede regionale cykelforbindelser og kob-
linger til den kollektive transport kan både ræk-
kevidden og brugen af cyklen øges, hvilket vil 
kunne få mærkbare positive konsekvenser for 
hele metropolregionen.

F.eks. ville antallet af bilpendlerture kunne  
reduceres med over en tredjedel, hvis alle, der 

kunne nå deres arbejde indenfor en halv time på 
cykel, faktisk valgte cyklen. Det vil frigive plads på 
vejene særligt i myldretiden, mindske CO2-ud-
ledningen og øge folkesundheden markant.

Også inden for rekreativ cykling og turisme findes 
store uudnyttede potentialer. Skal vi f.eks. cykle 
lige så meget som hollænderne i fritiden, ville vi 
cykle tre gange så meget.

Det gode samspil og de genkendelige ensartede 
løsninger er afgørende, hvis kombinationsrejsen 
og den længere cykeltur skal blive det mest at-
traktive transportvalg for flere. Derfor beskriver 
følgende initiativer, hvordan aktører på tværs af 
metropolregionen med fordel kan indgå i sam-
arbejder om vigtige regionale forbindelser, både 
fysiske og digitale, der understøtter mere effekti-
ve pendlerforbindelser, attraktive rekreative ruter 
og sømløse skift på de store kollektive transport-
knudepunkter.

Effektive pendlerforbindelser, attraktive rekreative ruter 
og sømløse skift

© Foto Mickael Tannus
Sydostleden mellem Kristianstad og Brösarp

© Sekretariatet for upercykelstier
Supercykelsti langs S-bane

Potentiale for overflytning fra bil til cykel på ture til arbejde og uddannelse

Potentiale

Grafen viser effekterne af, hvis alle bilpendlere, der kunne cykle deres tur til eller fra 
arbejde på under 30 minutter, på alm. cykel eller elcykel, tog cyklen i stedet for bilen. 
Det vil medføre:

35%

42%21%
56%

I dag

38% færre 
bilture i 
myldretiden 
hver dag.

325 tons mindre 
CO2 per dag.

1700 færre 
sygedage
 per dag.

samfundsøkonomisk 
gevinst på 11 mio. kr. 
per dag.

Potentiale for overflytning fra bil til cykel og kollektiv på ture til arbejde og uddannelse

35% færre 
bilture i 
myldretiden 
hver dag.

1000+tons 
mindre CO2 per 
dag.

930+ færre 
sygedage
 per dag.

samfundsøkono-
misk gevinst på 5+ 
mio. kr. per dag.

Grafen viser effekterne af, hvis bilister med under to kilometer til en station i begge 
ender af pendlerrejsen tog cykel og kollektiv transport i stedet for bilen.
Det vil medføre:

PotentialeI dag

21% 21%
39%19%56%

36%

VIDSTE DU AT?
I Holland cykler de tre 

gange så meget i fritiden, 
som man gør i Greater 

Copenhagen.
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TEN-T Netværk
EuroVelo-rutenetværk

Supercykelstinetværk
(grafisk eksempel)
Eksempler på vigtige kollektive 
transportknudepunkter

De strategisk vigtige regionale cykelforbindelser som TEN-T-netværk (se indsats 5), Euro-
Velo-ruter (se indsats 6) og supercykelsti-ruter (se indsats 7) og kollektive transportknude-
punkter bør udpeges. 

Udpegningen bør ske på baggrund af en potentialekortlægning. Til at lave potentialekort-
lægningen kan der f.eks. inddrages data om pendlerstrømme, rejsetid med tog, bus, cykel, 
bil og gang, arbejdspladser, destinationer, cykelstiinfrastruktur og demografi.  

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
•  Greater Copenhagens Trafikchartergruppe eller Greater Copenhagens regioner: Bør 

tage det koordinerende ansvar for potentialevurderingerne og udpege de strategisk 
vigtigste forbindelser.

SAMARBEJDSPARTNERE:
• Kommuner: Kan stille relevant data til rådighed.
• Skånetrafiken, Movia, DSB, Metroselskabet: Kan stille relevant data til rådighed.
• Greater Copenhagen Cycling Cluster (se indsats 2): Kan hjælpe med at udarbejde  

potentialevurdering på baggrund af data.

REFERENCEGRUPPE:
• Vejdirektoratet og Trafikverket

Udpegning af 
strategisk vigtige 
forbindelser

Forbedrede cykelforbindelser kan sikre en 
styrket sammenhæng i Greater Copenhagens 
transportsystem og disse bør udpeges for at 
optimere cykelfremme i regionen. Det gælder 
både udpegning af strategiske regionale cykel-
netværk og kollektive transportknudepunkter. 

Ved udpegningen af disse bør der tages højde 
for potentialer ved og sammenspillet med inter-
regionale transportkorridorer, rekreative ruter,  
regionale pendlerforbindelser og sammen- 
spillet med den kollektive transport.

Indsats 4

Handlingsforslag

For regionale cykelforbindelser og 
kollektive transportknudepunkter

 Der løber to EuroVelo-ruter igennem 
Greater Copenhagen – 

EuroVelo 7 og EuroVelo 10.

Der er allerede i dag en vision for et 
supercykelstinet på 1200 kilometer i 
Greater Copenhagen. I Region Skåne 
er der planlagte supercykelstier på i 
alt 376 kilometer, og i Region Hoved-
staden er der et samlet visionsnet på 

over 850 kilometer supercykelsti.

VIDSTE DU AT?

Figur 5: Grafisk eksempel på strategisk vigtige cykelforbindelser
i StorKøbenhavn. Eksemplet er ikke baseret på en undersøgelse
af potentialet.
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© European Cyclists’ Federation / Aleksander Buczynski / Anna Reyneri

TEN-T-netværk

På  baggrund af udpegningen af de strategisk vigtige cykelforbindelser, der kan integreres i 
TEN-T-netværket (se indsats 4), bør der udarbejdes projektforslag og ansøges om midler til 
etablering af cykelinfrastrukturprojekter langs TEN-T-netværket i Greater Copenhagen. Pro-
jektforslagene kan med fordel indgå i Greater Copenhagens Trafikcharter.

Hvis der i den forventede europæiske revision af TEN-T i 2023 arbejdes for, at Helsingør-Hel-
singborgforbindelsen integreres i netværket, bør en cykelforbindelse undersøges nærmere i 
sammenhæng med en mulig tunnelforbindelse.

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
•  Greater Copenhagens Trafikchartergruppe eller Greater Copenhagens regioner: Bør 

koordinere projektforslagsindsatsen og undersøge ansøgningsmuligheder.
• Vejdirektoratet, Trafikverket og kommunerne: Bør som vejmyndighed anlægge projek-

terne.

Cykelforbindelser i det 
Transeuropæiske 
transportnet (TEN-T)

De interregionale TEN-T-korridorer kan være 
vigtige højklassede forbindelsesmuligheder for 
aktiv transport. F.eks. er supercykelstier langs 
TEN-T-banestrækninger blevet anlagt med stor 
succes i flere europæiske lande. Derfor bør cy-
kelinfrastruktur også integreres i Greater Copen-

hagens TEN-T-netværk, for at understøtte mere 
effektive pendlerforbindelser attraktive rekrea- 
tive ruter og sømløse skift på de store kollektive 
transportknudepunkter.

Indsats 5

Handlingsforslag

Integrering af cykelinfrastruktur i TEN-Ts motorvejs-, 
bane-, bro- og tunnelforbindelse

Cykelbroen 
Muiderfietsbrug 
nær Amsterdam, 

Holland, blev etab-
leret som en del af 
et TEN-T reetable-

ringsprojekt.

VIDSTE DU AT?
Det transeuropæiske transportnet 
(TEN-T) er en EU-politik, der retter 

sig mod implementering og  
udvikling af et sammen- 

hængende europæisk netværk af 
veje, jernbanelinjer, indre vandveje, 
søtransportruter, havne, lufthavne 

og jernbaneterminaler.

Banebroen over 
Waal floden i 

Nijmegen. Både 
baneforbindelsen 

og floden er en 
del af TEN-T-

netværket.

Eksempel på 
cykelforbindelse 
langs TEN-T-bro-
forbindelsen E6/
E20 over Lagan, 

Sverige
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Kattegatleden som er en del 
af EuroVelo-rute 7 i Region 
Skåne og Region Halland, 

blev kåret som årets cykelru-
te i Europa i 2018. Ruten har 
oplevet en stigning i cykel- 
trafikken på 57% fra 2017-

2019.

© Foto Adde
Kattegatleden, Region Halland

EuroVelo-
rutenetværk

Der bør oprettes et organiseret samarbejde om EuroVelo-ruterne på begge sider af sundet. 
Samarbejdet kan f.eks. stå for at udvikle fælles koncepter for wayfinding og skiltning og ud-
arbejde guidelines til vejmyndighederne for at sikre en ensartet planlægning og standard. 

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
•  Cykelfrämjandet: Bør oprette en organisering, der har ansvaret for EuroVelo-ruterne 

i Sverige. Denne organisering bør sammen med Dansk Cykelturisme koordinere og 
facilitere samarbejdet.

• Dansk Cykelturisme: Bør koordinere og facilitere samarbejdet sammen med den sven-
ske koordinator.

SAMARBEJDSPARTNERE:
• Trafikverket, Vejdirektoratet og kommuner: Bør deltage i samarbejdet som  

vejmyndighed.

REFERENCEGRUPPE:
• Dansk Kyst- og Naturturisme, Region Skåne, Region Halland, Tourism in Skåne AB, 

Wonderful Copenhagen, Dansk Erhverv, Dansk Industri og  
Handelskammaren.

EuroVelo-ruter

Hvis Greater Copenhagens image som grøn  
cykeldestination skal fremmes, er der behov for 
at arbejde strategisk sammen på tværs af hele 
metropolregionen omkring infrastruktur, der 
fremmer oplevelsespotentialet ved cyklen. Re-
kreative cykelruter understøtter både hverdags-
cykling, fritidscykling og cykelturisme og er med 
til at styrke Greater Copenhagen som grøn cy-
keldestination.   

Der er i dag mange aktører, der beskæftiger sig 
med rekreativ cykling og cykelturisme, og myn-

dighederne er organiseret forskelligt i Danmark 
og Sverige. Men igennem Greater Copenhagen 
løber to europæiske rekreative cykelruter; Euro-
Velo-rute 7 og EuroVelo-rute 10. Begge ruter er 
gode og oplagte cases til at fremme samarbej-
det om rekreativ cykling og oplevelsescykling i 
metropolregionen. I Danmark er Dansk Cykeltu-
risme officiel EuroVelo-koordinator. Der er endnu 
ikke en officiel koordinator i Sverige.

Indsats 6

Handlingsforslag

Organiseret samarbejde om EuroVelo-rute 7 
og 10 i Greater Copenhagen

VIDSTE DU AT?

EuroVelo er det europæiske cykelrute-
netværk. EuroVelo integrerer eksisteren-
de og planlagte nationale og regionale 

cykelruter i et enkelt europæisk net. 
EuroVelo-netværket består af 17 ruter 

på tværs af Europa, i alt over 90.000 km. 
Inspiration til opstart af samarbejde kan 

findes på www.pro.eurovelo.com
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Potentiale for overflytning fra bil til 
cykel på ture til arbejde og uddannelse

35%

42%

VIDSTE DU AT?

Supercykelstier er højklassede regionale pend-
lerforbindelser, som skaber mulighed for at vælge 

cyklen til arbejde på længere distancer. 

Samarbejdet om Supercykelstråk i Region Skåne 
lancerede i 2019 koncept for Supercykelstråk. 

Samarbejdet koordineres af Region Skåne. 

Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden 
startede i 2009. Samarbejdet koordineres af et 
sekretariat, som hovedsageligt er finansieret af 

Region Hovedstaden.

Der bør organiseres samarbejder omkring regionale cykelpendlerforbindelser i Region 
Sjælland og Region Halland. På baggrund af de udpegede strategisk vigtige forbindelser 
(se indsats 4) bør regioner og kommuner samarbejde om at etablere supercykelstier og 
udarbejde fælles koncepter f.eks. for wayfinding og kommunikation. 

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
•  Region Sjælland og Region Halland: Bør oprette organiserede samarbejder omkring 

regionale cykelpendlerruter og støtte kommunerne i etableringsarbejdet.

SAMARBEJDSPARTNERE:
•  Kommuner: Bør etablere supercykelstier.
• Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden og Samarbejdet om Supercykelstråk i 

Region Skåne: Bør hjælpe med videndeling og sparring.

REFERENCEGRUPPE:
• Vejdirektoratet og Trafikverket.

Supercykelsti-
ruter

I dag bliver 21% af alle pendlerture i Greater Copen-
hagen foretaget på cykel. Hvis Greater Copenhagen 
vil skabe et velintegreret arbejdsmarked med et sam-
menhængende transportsystem, spiller cyklen en 
vigtig rolle. Den regionale cykelinfrastruktur i regionen 
bør optimeres for at fremme cykling på alle dele af  
pendlerturen – både hvis det gælder hele turen til  
arbejde eller turen til toget eller færgen på cykel. 

Derfor bør der udpeges supercykelstinetværk i hele 
Greater Copenhagen (se indsats 4). I både Region 
Skåne og Region Hovedstaden er der i dag etable-
ret samarbejder om regionale supercykelstinetværk 
mellem kommuner og regioner. Det kan med fordel 
også etableres i Region Sjælland og Region Halland.

Indsats 7

Handlingsforslag

Organiseret samarbejde om 
regionale pendlerforbindelser i Gre-
ater Copenhagen

Supercykelstinetværk
(Grafisk eksempel)

© Foto Sekretariatet for supercykelstier
Frederiksundruten



32

VEJ
Statslig

Kommunal
Privat

STATIONER
Banedanmark 

(spor og perron)
 

DSB (stationsbygninger, 
forplads, adgangsveje til 

perron, spor og perron)

Kommuner
(forpladser)

TOG
DSB

ØRESUNDSBROEN
KONSORTIET

TOG
Skånetrafikken

SJ
Arriva

STATIONER
Trafikverket (platform og 
teknisk udstyr)

Privat aktør, f.eks. Jernhusen
(stationsbygninger)

Kommuner (cykelparkering)

VEJ
Statslig
Kommunal
Privat

Eksempel på 
mange aktører, der 

spiller en rolle 
for den 

sammenhængende 
rejse.

For at få cyklen bedre integreret i MaaS-løsninger er det vigtigt, at den relevante informati-
on er tilgængelig på de eksisterende platforme som f.eks. Reseplaneraren og Rejseplanen. 
Når der arbejdes med et sammenhængende system til kollektiv transport, billetsystemer og  
trafikinformation bør følgende delelementer derfor indarbejdes: 

•  Regler for cykelmedtagning i busser og tog
•  Priser for cykelmedtagning i busser og tog
•  Information om cykelparkeringsmuligheder ved kollektive 

transportknudepunkter
•  Cykelinfrastruktur i forbindelse med kollektive transportknudepunkter 

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
•  Greater Copenhagens Trafikcharter: Bør sikre, at cyklen bliver tænkt med i projekter om 

et sammenhængende system til kollektiv transport, billetsystemer og trafikinformation. 
•  Greater Copenhagens regioner: Bør påtage sig den koordinerende rolle og indsamle og 

opdatere information fra relevante aktører.

SAMARBEJDSPARTNERE:
•  Reiseplaneren og Rejseplanen: Bør integrere information i deres serviceplatforme.

REFERENCEGRUPPE:
• Skånetrafiken, Movia, DSB, Metroselskabet og kommuner. 

Bedre integration 
af cykling i 
MaaS-løsninger

En vigtig del af Greater Copenhagens sammen-
hængende transportsystem er udviklingen af 
fælles MaaS-løsninger. Greater Copenhagen har 
en ambition om, at det skal være lige så natur-
ligt for en person bosat i Halmstad at søge job 
i Hillerød, som det er at søge job i Helsingborg. 
Her spiller let tilgængelig information og en 
nem rejse en væsentlig rolle. Digitale informati-
onsløsninger er med til at skabe sammenhæng i  
metropolregionen og for at sikre integration af 
”the last mile”-løsninger, bør cykelinformation 
indtænkes i MaaS-løsninger på tværs af Øre-
sund. 

Særligt er den kombinerede tur med cykel og 
kollektiv transport oftest en regional eller inter-
regional tur. Her kan f.eks. digital information om 
mulighed for eller billetpris for cykelmedtag-
ning i kollektiv transport og ens information om 
cykelparkeringsmuligheder ved knudepunkter 
være med til at understøtte mulighederne for 
kombinationsrejser. 

Indsats 8

Handlingsforslag

Cyklen skal integreres i 
Mobility as a Service-løsninger

21%

39%

36%

© Foto Sekretariatet for supercykelstier
 • S-togsstation, Region Hovedstaden

Potentiale for overflytning fra bil til cykel 
og kollektiv på ture til arbejde og uddannelse
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LYNGBY STATION

MALMØ CENTRALSTATION

UTRECHT CENTRALSTATION

Der bør udarbejdes fælles retningslinjer for etablering og opgradering af cykelparkering ved 
strategisk vigtige kollektive transportknudepunkter (se indsats 4).

Retningslinjerne bør differentieres alt efter eksempelvis type af geografi og kollektiv trans-
portform m.m. De skal være så klare og brugervenlige som muligt og en reel hjælp til både 
trafikselskaber, kommuner og bygherrer, når der skal anlægges cykelparkering. Det betyder, 
at retningslinjerne skal give svar på spørgsmål som: Hvor mange stativer bør cykelparke- 
ringen have i forhold til antal passagerer? Hvilken type cykler skal stativerne tage hensyn til? 
Hvad er anbefalingerne til aflåsning, belysning, placering osv.? 

TOVHOLDER OG NÆSTE SKRIDT:
•  Greater Copenhagens Trafikchartergruppe eller Greater Copenhagens regioner: Bør 

udarbejde anbefalingerne.

SAMARBEJDSPARTNERE:
•  Kommuner: Bør bidrage med viden til retningslinjerne.
•  Skånetrafiken, Movia, DSB, Metroselskabet: Bør bidrage med viden til  

retningslinjerne.

REFERENCEGRUPPE:
• Passagerpulsen, Greater Copenhagen Cycling Cluster (se indsats 2).

Cykelparkering 
ved kollektive 
transportknudepunkter

Greater Copenhagen har et ønske om at skabe et mere 
velintegreret arbejdsmarked og et sammenhængen-
de transportsystem i metropolregionen. Den kollek- 
tive transport står for 19% af pendlerturene i regionen. 
Den andel har potentiale til at blive fordoblet ved at  
fremme kombinationsrejser. For at fremme kombina-
tionsrejser bør man fokusere på sømløse rejser på de 
store kollektive transportknudepunkter. 

Her er gode, sikre, nemt tilgængelige og let genken-
delige løsninger i skiftet mellem cykel og kollektiv 
transport på tværs af hele metropolregionen afgøren-
de. Et vigtigt element i at skabe genkendelige løsnin-
ger på tværs af Greater Copenhagen er udformningen 
af cykelparkering. 

Indsats 9

Handlingsforslag

Anbefalinger til retningslinjer for cykelparkering

VIDSTE DU AT?

Movia har dokumenteret, at bedre 
cykelforhold og cykelparkering ved de 
regionale busstoppesteder øger antal-

let af passagerer med op til 19%.

En fjerdedel af alle togpendlere  
ankommer til stationerne på cykel i 

Greater Copenhagen. 
I Holland er det halvdelen af alle

 togpendlere. 

De mest ambitiøse eksempler på 
cykelparkering i metropolregionen 

findes på Malmö Central St. og Lyngby 
St. I Holland etableres højklasset cykel-
parkering i konstruktion systematisk på 

togstationer i et samarbejde mellem 
staten, regioner, kommuner og trafik-

selskaber. Nederst ses Utrecht Centraal 
Stations nye cykelparkeringskælder på 
tre etager under stationen med plads til 

over 12.500 cykler.

© Foto Andreas Larsson
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PROJEKTLEDELSE: Supercykelstisekretariatet i Region Hovedstaden.

PROJEKTPARTNERE: Region Hovedstaden og Region Skåne.
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Følgende aktører har været involveret i tilblivelsen af denne handlingsplan. 
Tusind tak for jeres deltagelse i arbejdsgrupper, indsendelse af høringssvar, 
deltagelse i møder samt kvalificeret og relevant sparring undervejs.
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