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1 Indledning 

I udkast til stiplan for Gribskov Kommune fra 2016 er der gennem en brugerundersøgelse peget på 

flere manglende stiforbindelser. Finansieringsbehovet for de udpegede ruter overstiger dog langt 

de afsatte midler, hvorfor der skal ske en prioritering. Her til kommer, at der fra politisk hold er et 

ønske om at fokusere indsatsen på sikring af skoleveje, sammenhæng mellem kommunens byer og 

fremme af cykelturismen. 

 

For at kvalificere denne prioritering har kommunen ønsket at få skabt et vidensgrundlag om, hvil-

ken effekt og nytte der opnås ved at anlægge cykelstier. I tilknytning hertil ønsker kommunen at få 

præsenteret eksempler fra andre kommuner på, hvordan brugen af cykelstinettet kan stimuleres 

gennem målrettet markedsføring. 

 

I denne rapport gennemgås disse to temaer med udgangspunkt i eksempler og erfaringer fra andre 

kommuner. 

 

2 Nytter det at anlægge cykelstier? 

I dette afsnit sammenskrives erfaringer fra forskelige analyser, som har fokus på effekten og den 

samfundsmæssige nytte af cykelstier. De vigtigste effektområder er trafiksikkerhed, tryghed, børns 

selvhjulpenhed, fremme af cykeltrafik og derigennem stimulering af fysisk aktivitet og sundhed.   

 

Effekter af skolevejsprojekter er et særligt fokusområde, da sikring af skoleveje i Gribskov priorite-

res højt af politikerne. 

 

En central kilde er evalueringer af de mange cykelprojekter, som gennem årene har været støttet 

af Vejdirektoratets Cykelpulje. Også resultater fra de foreliggende evalueringer af Supercykelstier-

ne i Frederikssund og det øvrige Hovedstadsområde er beskrevet. 

 

Derudover er der udtrukket erfaringer fra en række opgaver MOE | Tetraplan har været involveret. 

 

2.1 Vejdirektoratets cykelpulje 

Med Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 blev Cykelpuljen etableret med 1 mia. kr. Puljens 

formål er at forbedre forholdene for cyklister over hele landet, så cyklen bliver en mere attraktiv, 

udbredt og sikker transportform til både pendling, skole og fritid. 

 

Kommuner, offentlige og private institutioner, virksomheder og organisationer har kunnet søge om 

tilskud til projekter, som fremmer cykling. Cykelpuljen går dels til forbedringer af cyklisternes for-

hold på statsvejene, dels til tilskud til kommuner, virksomheder og organisationer, som ønsker at 

gennemføre et cykelprojekt eller gøre en cykelfremmende indsats. Hovedparten af pengene er gået 

til tilskud til kommunale anlægsprojekter, kampagner i organisationer mv. Den resterende del – 

typisk omkring 30 % af puljen – er gået til forbedring af cykelforholdene på statsveje. 

 

Tilskuddet fra den statslige cykelpulje har typisk været 30-40 % af udgifterne til realisering af cy-

kelprojekter.  

 

De støttede projekter er ofte projekter, der både forbedrer cyklisternes mobilitet og samtidig øger 

trafiksikkerheden. Cykelpuljen har givet tilskud til en lang række skolecykelprojekter i kommuner-

ne. Etablerer man eksempelvis en ny cykelsti for at øge fremkommeligheden for cyklister, forbed-
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rer man samtidig trafiksikkerheden på strækninger. Ved at gøre vejene sikrere og tryggere for cyk-

listerne mindskes samtidig de mentale barrierer, der måtte være for folk i forhold til at sætte sig op 

på sadlen, og dermed fremmes cyklismen. 

 

Et forhold som tryghed er særligt vigtigt i forhold til skolevejene, hvor forældrenes følelse af, at de 

sikkert og trygt kan sende børnene af sted på cykel, er afgørende for at give børn gode cykelvaner 

med videre i livet. 

 

De støttede projekter skal efterfølgende evalueres og det er fra denne viden at der kan udtrækkes 

nogle konklusioner. 

 

Den overordnede konklusion på evalueringerne af de afsluttede cykelpuljeprojekter er, at nye cy-

kelstier typisk giver en stigning i antallet af cyklister på strækningen. Fælles for mange pendler- og 

skolevejsprojekter er, at flere føler sig trygge ved at cykle, hvilket også har betydet, at flere elever 

er blevet selvtransporterende.  

 

En erfaring fra Cykelpuljen er, at det er vigtigt, at et cykelstiprojekt tænkes ind i en helhed for at 

få flere til at cykle langs den givne strækning. I de tilfælde hvor der ikke er registreret en stigning i 

antallet af cyklister, skyldes det primært sikkerhedsmæssige mangler, som manglende kryds-

ningsmulighed på en vigtig del af strækningen, eksempelvis fra sti til skole eller andre destination-

er langs cykelstien. Mindre ”mangler” som manglende helleanlæg ved krydsningspunkter og lign-

ende kan have stor betydning for brugen af en cykelsti.  

 

Tilskuddene fra Cykelpuljen har også ført til indsatser, der på forskellig vis har været med til at 

forbedre forholdene for cyklisterne, skabt opmærksomhed om cykling og dermed gjort det mere 

attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel både til arbejde og i fritiden.1 

2.2 Vejdirektoratets rådighedspulje 

Der er med støtte fra Vejdirektoratets Rådighedspulje til mindre anlægsprojekter på statsvejnettet, 

gennemført 20 cykelprojekter i perioden 2007-2014, hvilket udgør omkring 15 % af det samlede 

antal projekter finansieret af puljen. Cykelprojekterne beløb sig til en anlægssum på ca. 78 mio. kr. 

Vejdirektoratet vurderer, at de støttede cykelstiprojekter ikke i samme grad, som eksempelvis rene 

trafiksikkerhedsprojekter, har umiddelbart kvantificerbare effekter. Effekten af, at flere får en mere 

sikker og tryg cykelmulighed, og derved tager cyklen oftere til skole, arbejde eller fritidsaktiviteter 

er kun indirekte målbar, og det er vanskeligt at kvantificere i en samfundsøkonomisk model.  

 

Projekterne må derfor i højere grad vurderes ud fra mere kvalitative metoder og tilkendegivelser 

fra borgere og kommuner 2 

2.3 Effektstudier af cykelstier 

En række undersøgelser vedr. effekter af cykelstier og cykelbaner i byområder er refereret i et no-

tat, som sammenfatter regler og praksis i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Holland vedrøren-

de forskellige cykelfaciliteter på strækninger. 3  

 

                                                
1 Cykelpuljen 2014 - Status og udvalgte eksempler, Rapport 523, Vejdirektoratet 2014 
2 ”Bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø på statsvejene - Evaluering af mindre anlægsprojekter 

2007-2014”, Vejdirektoratet, 2014 
3 ”Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Ne-

derland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds”, Trafitec, 2013 
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I Vejdirektoratets Håndbog om sikkerhedsmæssige effekter af vejtekniske virkemidler refereres 

studier af den sikkerhedsmæssige effekt af anlæg af cykelstier i det åbne land 4.  

2.3.1 Cykelstier i byer – sikkerhedsmæssig effekt 

Konklusionerne på studier, der er gennemført af cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt i byområder 

er ret entydige: Antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere falder langs strækningerne, 

hvor cykelstierne etableres, men den sikkerhedsmæssige effekt sættes over styr i krydsene, hvor 

cyklisterne blandes med den motoriserede trafik. Her stiger antallet af ulykker med cyklister og 

knallerter.  

 

En før/efter analyse fra 2006 af trafiksikkerhedsmæssige effekter af cykelstier og –baner på by-

strækninger i København viser, at der sker et fald i uheld på strækninger – men en stigning i  

krydsene. Analysen giver en række designanbefalinger, som kan sikre, at det samlede antal uheld 

og personskader kan holdes uændret. 

 

For strækninger med anlæg af cykelstier blev der konstateret en stigning i cykeltrafikken på 20 % 

og et fald i biltrafikken på 10 %. For strækninger med anlæg af cykelbaner var stigningen i cykel-

trafikken på 5 % og faldet i biltrafikken på 1 %. 

 

En anden før/efter uheldsanalyse fra 2006 omhandler trafiksikkerhed for cykelstier i byer. Her ind-

gik samlet 40 km veje på Fyn og i Jylland i datagrundlaget. Hovedresultatet var, at antallet af per-

sonskadeuheld og personskader steg med henholdsvis 14 % og 6 % samlet set. For cyklister alene 

blev der fundet en stigning i personskadeuheld på 17 % på strækninger og 18 % i kryds.  

 

2.3.2 Cykelstier i åbent land – sikkerhedsmæssig effekt 

Etablering af enkelt- eller dobbeltrettede cykelstier langs 

veje i det åbne land medfører en markant nedgang i an-

tallet af ulykker med cykler og knallerter og i alvorlighed-

en af dem.  

 

Andre typer ulykker vil formentligt også blive påvirket. 

F.eks. får fodgængere et mere sikkert gangareal, og bilist-

er får en udvidet sikkerhedszone uden faste genstande og 

skråningsanlæg.  

 

Anlæg af cykelstier langs veje i det åbne land vil nogen-

lunde halvere antallet af cykel- og knallertuheld, mens 

fodgængeruheld reduceres med ca. en tredjedel 

 

Udover de sikkerhedsmæssige effekter bidrager anlæg af 

cykelstier til mere cykeltrafik, hvilket er positivt for sund-

heden. Det er også påvist, at cyklister og fodgængere er 

mere trygge og tilfredse på veje med cykelstier i det åbne land end på veje uden cykelanlæg. 

 

Når cykelstier i åbent land i sammenligning med cykelstier i byområder generelt forventes at have 

en positiv effekt, skal det ses i sammenhæng med, at hastighedsniveauet på strækningerne er høj-

ere end i byerne og krydstætheden lavere.  

 

                                                
4 ”Håndbog, Trafiksikkerhed - Effekter af vejtekniske virkemidler”, Rapport 507, Vejdirektoratet, 2014 
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Der er tendens til, at ulykker med cyklister i landzone er mere alvorlige end i byzone. Ni ud af 100 

ulykker i landzone er med dødelig udgang for cyklisten, mens tallet er to ud af 100 i byzone. Det 

hænger formentlig sammen med de højere hastigheder i landzoner, og dermed også mere alvorlige 

ulykker. 5 

 

Generelt om ulykker med cyklister på strækninger gælder, at der oftest er tale om ulykker, hvor 

cyklisten bliver kørt ned af en bagfra kommende bil. Her har det betydning, om der har været cy-

kelsti eller kant- eller cykelbane på strækningen. Mere end halvdelen af de dræbte cyklister, der er 

blevet kørt ned bagfra, er blevet dræbt på strækninger, hvor der ikke er cykelsti eller kant- eller 

cykelbane, hvor cyklisten har et areal for sig selv. 

 

2.4 Supercykelstier 

Et særligt fokus i den statslige Cykelpulje 2009-2014 og efterfølgende målrettede puljer har været 

at støtte udbygningen af et net af såkaldte Supercykelstier, i første omgang i Københavnsområdet, 

men senere også i de større provinsbyer. 

 

Konceptet er højklassede cykelruter, hvor der er lagt vægt på fremkommelighed så ruterne bliver 

særligt attraktive for pendlerne, som cykler mellemlange og lange ture.  

 

For Supercykelstisamarbejdet har MOE | Tetraplan i 2017 gennemført en analyse, som på bag-

grund af trafikmodelberegninger belyser de trafikale effekter af den ambitiøse plan for den udbyg-

ning af nettet af Supercykelstier, som forventes at ske inden for de kommende 10 år. 

 

Resultaterne viser, at udbygningen vil få flere op på cyklen og flere til at cykle længere. Ikke bare i 

København men også i omegnskommunerne, hvor stierne udspringer. Cyklisterne ændrer også de-

res ruter gennem byen, da den bedre fremkommelighed og særlige attraktivitet som Supercykel-

stierne tilbyder, tiltrækker cyklisterne.     

 

I 2020, hvor effekten af de i alt 13 planlagte supercykelstier er indregnet, forventes antallet af cy-

kelture i Hovedstadsområdet på en hverdag at stige med godt 5.000 cykelture, svarende til om-

kring 1,7 mio. ekstra ture årligt på cykel. Flest med udgangspunkt i Københavns Kommune, men 

der er også en stigning i omegnskommunerne. Den store stigning i Københavns Kommune er en 

konsekvens af, at ruterne udspringer her og, at en del af de nye cykelture afvikles inden for kom-

munens afgrænsning, men også til de omliggende kommuner.  

 

                                                
5 ”Sikkerhed og tryghed på cyklen” Arbejdspapir 5 – Den nationale cykelstrategi 2013, Transportministeriet, 

2013 
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Figur 1 – Supercykelstinetværket forudsat etableret i 2025 

Frem mod 2025 udvides netværket af supercykelstier, så det samlede antal når op på 28 ruter. Be-

regninger for 2025 viser en endnu større effekt og ændringerne breder sig nu mere ud i nettet ef-

tersom, rutenetværket i 2025 også spredes mere ud i regionen. Særligt kan der omkring Helsingør 

og Allerød og nord for Frederikssund, samt ud mod Roskilde ses forandringer, som ikke kunne ses i 

2020.  På en hverdag i 2025 er stigningen samlet set på 9.000 nye cykelture i Hovedstadsområdet, 

svarende til knap 3 mio. ekstra ture årligt på cykel. Den største vækst er stadigvæk i centralkom-

munerne, men også i omegnskommunerne beregnes en stigning.  

 

Beregningerne underbygger, at konceptet om højklassede cykelruter har en effekt, som både får 

cyklisterne til at ændre rutevalg, som følge af den forbedrede fremkommelighed og skaber helt nye 

cykelture – det såkaldte trafikspring.  

 

Spørgsmålet er i hvilken grad konceptet er relevant for Gribskov. I det følgende ses nærmere på de 

specifikke evalueringer, som foreligger for de allerede udbyggede ruter. P.t. foreligger mere detal-

jerede evalueringer af Farumruten og Albertslundruten, mens Frederikssundruten er så tilpas ny, at 

effekterne endnu ikke er kortlagt. 
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2.4.1 Farumruten 

Farumruten – strækningen Furesø-Gladsaxe-Bellahøj 

– blev indviet i april 2013 som den anden Supercykel-

sti i Hovedstadsregionen.  Farumruten bliver i sin ful-

de udstrækning ca. 21 km lang og løber mellem Fa-

rum og Kongens Nytorv i København. Ruten følger i 

store træk Hillerødmotorvejen gennem Furesø, Glad-

saxe og Københavns kommuner.  

 

Evalueringen fra 2014 viser, at antallet af cyklister på 

ruten er steget markant. På de enkelte tælleposter er 

antallet af cykler pr. dag steget med 600-1.000 cyk-

lister, svarende til en stigning på 52 %.6 

 

Som det fremgår af figur 2 har effekten holdt sig også i 2016. 

 

Der blev også påvist en forbedret fremkommelighed udtrykt ved rejsetidsbesparelser på i størrel-

sesordenen 3 min for den samlede rute. Her er gevinsterne stort set udelukkende hentet på den 

del af ruten, som løber i Københavns Kommune.  

 

 

Figur 2 – Før- og eftertællinger af cykeltrafik på Farumruten 

 

Gennem spørgeskemaer er det påvist, at cyklisternes vurdering af ruten er blevet mere positiv. 

Den gennemsnitlige oplevede tryghed på en skala fra 1 til 10 er f.eks. øget fra 7,3 i førundersøgel-

sen til 8,1 i efterundersøgelsen, og halvdelen af cyklisterne angiver, at deres samlede cykeloplevel-

se er blevet bedre eller meget bedre. 
  

                                                
6 ”Farumruten, Evaluering” Sekretariatet for Supercykelstier, 2014 
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2.4.2 Albertslundruten 

Albertslundruten er i alt 16,9 km lang og forbinder København og Albertslund gennem Frederiks-

berg, Rødovre og Glostrup Kommune. Albertslundruten, som blev indviet i foråret 2012, er den før-

ste supercykelsti i Hovedstadsområdet og var dermed et eksperimentarium for afprøvning af cykel-

løsninger. Trafiktællingerne før og efter viser, at supercykelstikonceptet har tiltrukket flere cykli-

ster. Over de betragtede tællesnit er der på hverdage en gennemsnitlig stigning på 8 % i antallet 

af cyklister.  Langt den største del af cykeltrafikken afvikles i myldretiderne morgen og eftermid-

dag, hvilket understreger, at der er tale om en udpræget pendlerrute. 7 

 

Fremkommeligheden opfattes ikke som mærkbart forbedret, idet der stadig er et betydeligt antal 

stop i signalanlæg mv. Men cyklisterne er generelt positive over for de gennemførte tiltag og for 

den overordnede idé og konceptet. 

 

Både Farumruten og Albertslundruten har vist positive effekter målt på at tiltrække flere cyklister 

og skabe nye cykelture. Begge ruter er på størstedelen af forløbet bynære og tilbyder løsninger på 

fremkommelighedsproblemer og tryghedsproblemer, som kun i mindre grad er relevante i Gribskov 

Kommune.   

2.4.3 Frederikssundsruten 

Frederikssundruten er 37 km lang og forbinder 

Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev og Køben-

havns Kommune. Første etape gennem Frederiks-

sund blev åbnet i 2014 og resten af ruten forventes 

afsluttet i 2017. 

 

En del af Frederikssundsruten forløber langs jern-

banen, hvor grusveje opgraderes til asfaltsti.  

 

Længere inde er der typisk tale om forbedringer af 

fremkommeligheden for cyklister i lyskryds og ved 

sideveje samt en forbedring af belægningen ud-

valgte steder på strækningen. Desuden foretages der forbedringer ved udvalgte busstop for både 

cyklister og buspassager. 

 

                                                
7 ”Albertslundruten, Evaluering” Sekretariatet for Cykelsuperstier, 2012 
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Det er endnu for tidligt at sige noget om effekten af Frederikssundsruten, da den i sin helhed ikke 

er afsluttet og dermed ikke evalueret. I forhold til udfordringerne i Gribskov er der givetvis en ræk-

ke ligheder i forhold til antal og typen af cyklister, som ruten tiltrækker, ligesom den ydre del af 

ruten, vest for Ballerup, i forhold til bystørrelse og fordeling på strækninger by/land, i et vist om-

fang vil være sammenligneligt med forholdene i Gribskov Kommune.  

2.5 Effekter af skolevejsprojekter 

Én af forudsætningerne for at få flere børn til at cykle til skole og være selvhjulpne er, at skolevej-

en skal være sikker og opleves tryg af børn og forældre.  

 

Skolevejsprojekter handler derfor grundlæggende om at skabe sikre og trygge forbindelser til sko-

len. Skolevejsprojekter kan ofte kombineres med kampagner, som eksempelvis henvender sig til 

forældre, der kører deres børn i skole, da de dermed er medvirkende til at gøre skolevejen usikker 

for børnene. Skoler kan – typisk i tæt samarbejde med skolebestyrelserne også arbejde med udar-

bejdelse af en egentlig ”trafikpolitik” på skolerne, som blandt andet skal være med til at sikre elev-

ernes skolevej. Trafikpolitikken kan også sætte fokus på parkeringsforhold og -adfærd omkring 

skolen.   

 

Skolelukninger vil alt andet lige betyde, at der bliver længere afstand mellem skole og hjem. Hvis 

de nye skoleveje, eller dele af dem, samtidig bliver klassificeret af Politiet som en ”farlig skolevej”, 

kan børnene derfor i vid udstrækning været henvist til at tage bussen (med deraf følgende om-

kostninger for kommunen til buskort) eller blive kørt af deres forældre. I sådanne situationer er an-

læg af cykelstier eller andre foranstaltninger for at sikre skolevejen, en nødvendighed. Ved skole-

projekter er det vigtigt at tænke i hele skolevejen, så der ikke er for mange missing-links, der kan 

gøre den samlede rute mindre sikker og tryg. 

 

En undersøgelse fra DTU fra 2002 peger på, at både skolelukninger – og dermed længere afstand 

mellem skole og hjem – samt holdninger hos især forældrene, kan have været medvirkende til, at 

flere skolebørn bliver kørt i bil til skolen.8 

 

En undersøgelse af Trafitec for Odense Kommune fra 2005 belyser vejenes og trafikkens betydning 

for børns transportmiddelvalg til skole. Baggrunden for undersøgelsen var, at man gerne vil vide, 

hvordan man kan få flere børn til at gå eller cykle til skole nu og i fremtiden. I undersøgelsen blev 

betydningen af en række parametre for transportmiddelvalget kortlagt, herunder afstand/rejsetid, 

biltrafikkens størrelse, antal kryds på ruten, bilernes hastighed, trafiksaneringer etc.  

 

Størst betydning har afstanden fra hjem til skole. Hvis rejsetiden til skole forøges med 33 %, så 

stiger antallet af børn, der køres i bil til skole, med ca. 50-60 %, mens væsentligt færre børn går til 

skole.  

 

Af vej- og trafikforholdene, er trafikmængden i morgenmyldretiden på vejene det tema, der har 

størst betydning for børns transportmiddelvalg. Krydstætheden og den skiltede hastighed har en 

lidt mindre betydning, mens infrastruktur såsom gang- og cykelfaciliteter ser ud til at være relativt 

mindst vigtigt.  

 

Selv store udbygninger af cykelstinettet eller ændringer i krydstætheden ser ikke ud til at ændre 

børns transportmiddelvalg væsentligt. En trafiksanering, hvor den skiltede hastighed reduceres 

                                                
8 Jensen S.U. & Hummer, C. H., ”Sikre skoleveje. En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og Transportvaner”, 

Rapport 3, DTU-Transport, 2002  
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med 25 %, øger derimod andelen af børn, der cykler, med ca. 5 %, mens andelen af børn i både 

bil og bus falder med godt 10 %. 9 

 

2.6 Ombygning af mindre veje i landområder med fokus på rekreativ cykling og 

fremme af cykelturisme 

I et projekt støttet af Realdania er der fokus på, hvordan man gør de mindre veje trygge for både 

hårde og bløde trafikanter. Dette skal ske både gennem indsamling af Best Practise og gennem pi-

lotforsøg i 3 sønderjyske kommuner10 . I projektet indsamles erfaringer fra ind- og udland og gen-

nem dialog med kommuner og Vejdirektoratet sigtes mod at opstille anbefalinger, som egner sig til 

danske forhold. 

 

Den stadige bevægelse fra landområder mod byerne betyder, at en del af vejnettet – især de små, 

lokale veje – i stigende grad mister sin betydning som færdselsårer for motorkøretøjer. Dermed 

kan de ”overtages” af cyklisterne og blive en del af deres netværk – både i en lokal rekreativ sam-

menhæng og i et brede cykelturismeperspektiv.  

 

Projektets overordnede formål er at skabe bedre adgang til natur- og rekreative oplevelser i land-

distrikterne. Formålet søges opfyldt ved at undersøge og teste mulighederne for at aktivere biveje 

som trygge og sikre veje for bløde trafikanter. 

 

Løsninger, som afprøves kan eksempelvis være i form af 2 minus 1 veje, egentlige vejlukninger for 

biltrafik eller cykelveje, hvor biltrafik er tilladt, men hvor cyklisterne har prioritet. Det sidste ken-

des fra en række europæiske lande. 

 

Der refereres i samme publikation en hollandsk undersøgelse af sikkerhedsmæssige effekter ved 

anlæg af ”2-1 veje” i det åbne land, hvor hastigheden nedsættes fra 80 km/t til 60 km/t. Samlet 

reduktion af personskadeuheld på 24 %. Som følge af hastighedsreduktionen var forventningen en 

reduktion på 10-15 %. ”2-1” konceptet har dermed givet et yderligere fald i personskadeuheld på 

ca. 10 procentpoint.11 

 

I forhold til cykelveje henledes opmærksomheden 

på, at færdselstavlen ”Cykelgade” forudsætter, at 

vejene i cykelgadeområdet klart skal fremtræde 

som egnet for cykel og lille knallert over hele køre-

banen. Der skal være adskillelse mellem kørebane 

og fortov. Det vurderes derfor mindre relevant at 

afmærke med færdselstavlen Cykelgade på veje i 

det åbne land.  

 

Idéerne vil givetvis være relevant en række steder i 

Gribskov Kommune, hvor lavt trafikerede veje kan 

indtænkes som en del af cyklisternes færdselsnet 

udenfor byerne. 

                                                
9 ”Vejenes og trafikkens betydning for børns transportmiddelvalg til skole – En undersøgelse af 4.269 skole-

børn i Odense Kommune”, Trafitec, 2005 
10

 Projektet ” Rekreative Biveje” gennemføres med Dansk Cykelturisme som projektholder og Cyklistforbundet 

som samarbejdspartner. Derudover deltager Tønder, Varde og Esbjerg kommuner samt SVUF og Nationalpark 
Vadehavet. Projektet løber i 2016-2017. 
11 ”Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og 

Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds”, Trafitec, 2013 

http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2017/02/DSC_6219-1-1.jpg
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2.7 Samfundsmæssig nytte 

På et samfundsmæssigt plan er investeringer i en udbygning af cykelinfrastrukturen oftest positiv. 

Cyklens væsentligste fordel i en samfundsøkonomisk optik er sundhedseffekterne, der bevirker, at 

der er en (lille) samfundsmæssig gevinst ved hver kilometer, der cykles. Som en del af baggrunden 

for Transportministeriets arbejde med en national cykelstrategi fra 2013 er de kvantificérbare sam-

fundsmæssige aspekter ved cykling – eksempelvis sundhedseffekter, opgjort. Se tabel 1. 

 

Type af omkostning 
Cykel i by 

(16 km/t) 

Personbil i by 

(50 km/t, benzindrevet) 

Tidsomkostning 5,06 1,62 

Kørselsomkostninger 0,36 2,53 

Sundhedseffekt af forlænget levetid og forbedret 
helbred 

-6,80 0,00 

-Individuel -4,32 0,00 

-Kollektiv -2,47 0,00 

Uheld 0,84 0,33 

-Individuel 0,26 0,00 

-Kollektiv 0,58 0,33 

Eksterne omkostninger 0,00 0,55 

-Luftforurening 0,00 0,02 

-Klimaforandringer 0,00 0,01 

-Støj 0,00 0,12 

-Vejslid 0,00 0,01 

-Trængsel 0,00 0,40 

Samlet -0,54 5,03 

Tabellen viser omkostningen ved transport per kilometer, hvor et negativt fortegn angiver en gevinst for sam-
fundet. Omkostningerne er inklusiv afgifter og således et udtryk for den pris, som borgeren står over for i hver-
dagen. Kørselsomkostningerne ved bil indeholder afgifter til staten på 1,35 kr. per kørt kilometer.  

Tabel 1 Omkostninger i markedspriser per kilometer (DKK, 2013-priser). Kilde: ”Cyklingens effekter og sam-
fundsøkonomi - Arbejdspapir 3 (Udkast) - Den nationale cykelstrategi 2013”, Transportministeriet 2013 

 

Københavns Kommunes samfundsøkonomiske analyse af cykelbroen, ”Cykelslangen”, som forbind-

er den centrale del af København via Fisketorvet med Islands Brygge viser, at gevinsterne ved bro-

en klart overgår de omkostninger, der var forbundet med etablering mv.  Kommunen har beregnet, 

at projektet har givet et samfundsøkonomisk afkast af investeringen (den såkaldte interne rente) 

på over 12 %. 

 

En samfundsøkonomisk vurdering af Cyklistforbundets kampagne for skolecykling ”Alle børn cykler” 

viser, at ABC-kampagnen giver en intern forrentning på mindst 14 pct. for de to uger, hvor kam-

pagnen afvikles. 

 

En stor del af de senere års investeringer i cykelinfrastruktur er knyttet til udbygningen af nettet af 

Supercykelstier i Hovedstadsområdet (se afsnit  2.4). Samfundsøkonomiske analyser har vist, at 

cykelsuperstierne under ét giver et højt samfundsøkonomisk afkast på 19 % og et overskud på 7,3 

mia. kroner. Cyklisterne får de største gevinster i form af hurtigere rejsetid, forbedret sikkerhed, 

øget komfort og serviceniveau m.m. Staten og kommunerne opnår også mange gevinster som føl-

ge af forbedret sundhed (via regionerne) og et øget skattegrundlag, når færre er syge. De største 
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omkostninger er anlægs- og driftsomkostningerne samt generne for bilisterne som følge af, at man 

på bystrækninger bl.a. inddrager parkeringsarealer til anlæg eller udvidelse af cykelstier. 12 

 

 

                                                
12 ”Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne - Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt 

nøgletal”, Sekretariat for Cykelsuperstier, 2013 
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3 Hvordan kan et stinet markedsføres ? – Gode eksempler 

Det er vigtigt at tænke information og kommunikation ind i alle cykelprojekter. Det er nemlig ikke 

sikkert, at nyheden om en ny cykelsti når ud til de borgere, der ikke bruger cyklen til daglig. Det er 

helt centralt for brugen af stinettet, at der blandt målgrupperne skabes et kendskab til de forskelli-

ge ruter og stiforbindelser.  

 

Dette kendskab kan understøttes på forskellig vis. Skiltning af ruterne i marken, branding af tema-

ruter, stikort, som distribueres som fysiske kort, digitale cykelplanlæggere på nettet, apps til 

smartphones med stiruter og seværdigheder/interessepunkter langs ruterne. 

 

Metodevalget, herunder hvilke kanaler, som kan anvendes i markedsføring af de forskellige cykel-

tilbud skal afspejle de forskellige målgruppers behov. 

 

I det følgende gennemgås indsamlede eksempler på markedsføring af cykelstinet fra andre kom-

muner og det vises, hvordan de kan tilpasses til Gribskov Kommunes behov, som særligt er knyttet 

til de forskellige målgrupper og fokusområder.  

 

Eksemplerne er hentet fra bl.a. Greve, (Albertslund) og Rudersdal kommuner, der på forskellig vis 

har arbejdet med markedsføring af cykelstinettet som en del af en overordnet strategi om cykel-

fremme. Også erfaringer fra de tværkommunale Supercykelstiprojekter vil blive inddraget 

 

3.1 Cykelruteplanlægger og temaruter i Rudersdal Kommune 

Rudersdal Kommune har en målsætning om at få endnu 

flere af kommunens indbyggere op på cyklen. Et særligt 

fokus er skolebørnene, hvor kommunen vil medvirke til at 

skabe gode cykeltraditioner på skolerne og til at sætte fo-

kus på de gode cykelveje i kommunen.   

 

I 2011 lagde Rudersdal Kommune vejnet til VM i landevejscykling. Denne begivenhed blev omdrej-

ningspunkt for en række cykelevents og markedsføring af kommunens tiltag på cykelområdet, her-

under lancering af en interaktiv cykel guide, som skal gøre det nemt for børnene og deres forældre 

at finde de bedste cykelveje i deres daglige transport. Cykelguiden skal: 

 

 finde en tryg cykelrute fra A til B 

 finde den korteste cykelrute fra A til B.  

 vise og sende en rutevejledning til mobiltelefonen 

 sætte et tvangspunkt på, som ruten skal gå forbi. 

 benytte både kort og luftfoto som baggrund og vise forskellige kortlag med relation til cyk-

ling 

 have vej- og stinet uden for kommunen med i beregningsnettet 

 

Cykelguiden kan ses her: http://www.rudersdalcykelguide.dk/ 

Interfacet har en række supplerende funktioner med relevans for cyklisterne, eksempelvis vejr og 

vind og lygtetændingstider. Man kan også få vist højdeprofilen for den valgte rute.  

 

http://www.rudersdalcykelguide.dk/
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Figur 3 Skærmbillede fra Rudersdal Kommunes cykelguide 

Rudersdal Kommune er pioner, når det handler om at udvikle attraktive cykelruter og inspiration til 

aktive oplevelser i naturen, der matcher forskellige borgeres behov.  

 

 

Figur 4 Temasiden, som samler beskrivelse af temaruter mm. på Rudersdal Kommunes hjemmeside 
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Der er pt 9 temaruter som er skiltet med piktogrammer. En rød afmærkning på skiltet viser om ru-

ten fortsætter ligeud, til højre eller til venstre. I statsskovene sidder skiltet på en rød pæl, mens 

grønne pæle angiver, at det er på kommunens areal. Ruterne er skiltet med grønne skilte. 

 

For hver rute er der en kort beskrivelse på en temaside på kommunens hjemmeside. 

 

 

Figur 5 Beskrivelse af temaruter på Rudersdal Kommunes hjemmeside 
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I den virtuelle verden kan man følge Facebooksiden Cykling i Rudersdal, hvor man kan stille 

spørgsmål til ruterne og holde sig opdateret om aktuelle arrangementer, fra cykelløb til motionsløb. 

 

3.2 Cykel Guide i Frederikshavn Kommune  

Frederikshavn Kommune forfølger en målsætning om at øge andelen af cykel- og gåture så mere 

end 50 % af alle ture i byerne sker enten til fods eller på cykel. Kommunen var i 2009-2011 tov-

holder for det EU-støttede projekt ”Nordiske Cykelbyer”, hvor 11 kommuner samarbejdede om at 

udvikle løsninger til at fremme cyklismen. Der var kommuner fra både Danmark, Norge og Sverige. 

Alle de deltagende kommuner udarbejdede cykelregnskaber, cykelstrategier og cykelhandlingspla-

ner. 

Som en væsentlig del af markedsføringen af stinettet har kommunen efter samme skabelon, som 

anvendes i Rudersdal Kommune, lanceret en cykel guide med tilhørende app til smartphone.  

 
 

 

 

 

Figur 6 Beskrivelse på Frederikshavn Kommunes hjemmeside af den digitale cykelguide og den tilknyttede app 
til smartphone  

 

Markedsføring af kommunens cykelruter varetages primært gennem turismeorganisationen Visit 

Nordjylland.  
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3.3 Cykelstrategi i Albertslund Kommune 

I Albertslund er kommunens cykelstier fuldkommen adskilt fra vejene, hvilket giver en tryghed som 

særligt er afgørende for, at børn tidligt lærer at cykle og blive selvhjulpne. Over 70 % af eleverne i 

Albertslund Kommunes førsteklasser enten går eller cykler til og fra skole. Det omfattende og tra-

fikseparerede stinet er også medvirkende til, at byens borgere er de mest cyklende i Storkøben-

havn. En tredjedel af borgerne i Albertslund bruger cyklen som transportmiddel hver dag, hvilket 

gør Albertslunds borgere til de mest cyklende i Storkøbenhavn. 

 

Kommunen vil gerne have endnu flere op på cyklerne, og har derfor i de senere år iværksat en 

bred indsats for at nå dette mål. Kommunens cykelstrategi 2016-2020 er værktøjet, som skal gøre 

det endnu mere attraktivt at cykle i Albertslund. Strategien har følgende indsatsområder: 

 

 Børn på cykel 

 Cykelpendling 

 Cyklistadfærd 

 Nye forbindelser 

 Drift og vedligeholdelse 

 Kommunikation og samarbejde. 

 

For at motivere borgerne til at cykle suppleres de fysiske foranstaltninger med en bred informati-

ons- og kommunikationsindsats. Her satses især på digitale platforme for kommunikation, hvoraf 

flere er baseret på sociale medier, app’s, GPSteknologi mv.  

 

Albertslund Kommune har fra 2015 sat fokus på en øget kommunikation med borgere og byens 

cyklister, via eksempelvis en større aktivitet på kommunens Facebookside. Albertslund er desuden 

aktive i en række landsdækkende kampagner for, at 

fremme cyklen som det foretrukne transportmiddel 

- både blandt børn og voksne. 

 

Konkret vil kommunen arbejde med disse virkemid-

ler: 

 

 Etablering af en ”Albertslund cykler” web-

side, hvor kommunen kan distribuere viden 

om cyklisme, cykelevents mv.  

 Øget fokus på cyklisme via kampagner, 

events, dialog via sociale medier mv.  

 Etablering af et korps af cykelambassadører 

(cykelambassadører er kendte personer i lo-

kalområdet, der taler cyklismens sag. Det 

kan være byrådspolitikere, sportsfolk, re-

præsentanter fra kulturlivet mv.)  

 Etablering af flere testprojekter som “test en 

elcykel”, oprettelse af et cykelbibliotek mv.  

 Uddeling af en årlig “Albertslund cykelpris”  

 Løbende implementering af nye Smart City 

løsninger, der indsamler viden om cyklister-

nes færden i kommunen samt levere infor-

mation til cyklisterne. 
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3.4 Markedsføring af Kløverstierne 

Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen 

by eller lege turister i resten af landet. En Kløversti består af fire ruter, der alle udgår fra en cen-

tralt placeret Kløverstipæl. Hver af de fire ruter har en bestemt længde og farve. 

 

Undervejs på ruterne er der små historier fra lokalområdet - det kan være fortællinger om ruiner, 

et kloster eller måske et sagn fra gamle dage. På den måde lærer man sit lokalområde bedre at 

kende, samtidig med, at man får motion.  

 

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et sam-

arbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, 

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, 

Dansk Firma Idrætsforbund, Friluftsrådet og 

10 pilotkommuner i 2011. Udviklingen af sti-

erne er finansieret af Nordea-fonden og Tips- 

og Lottomidlerne til Friluftsliv.  

 

De to Kløverstier i Gribskov Kommune (Vejby 

og Ramløse) markedsføres gennem Frilufts-

rådet, hvor Kløverstierne i Danmark har sin 

egen hjemmeside www.kløverstier.dk  

3.5 Skiltning og vejvisning i Greve kommune 

Greve Kommune har i 2014 fået støtte fra Cykelpuljen i 2014 til realisering af tre delprojekter un-

der overskriften: ”Bedre forhold for cykling i Greve Kommune”. Det ene delprojekt omhandler vej-

visning på kommunens cykelstinet. 

 

Det overordnede formål med delprojektet er 

at skabe et sammenhængende cykelrutenet 

og mere cykeltrafik ved hjælp af bedre vej-

visning.   

 

Formålet med vejvisningsplanen er at skabe 

et sammenhængende cykelrutenet, hvor cyk-

lister bliver serviceret langs ruten med en god 

skiltning og vejvisning ad sikre og trygge ru-

ter. Skiltningen og vejvisningen består af fle-

re dele, der sammen skal danne grundlagt for 

vejvisningen og værktøjer til at kunne gen-

nemføre en fremadrettet ensartet skiltning og 

vejvisning for cyklisterne gennem hele kom-

munen. 

 

Greve Kommune har et veludbygget stisystem med cykel- og gangstier langs de fleste større veje, 

ligesom boligområderne er forbundet med et fintmasket stisystem - ofte i eget tracé og med ni-

veaufri kryds ved trafikveje. Kommunen arbejder løbende på at sikre endnu bedre sammenhæng i 

stisystemet og på at anlægge flere cykelstier. 

 

I Greve Kommuneplan 2013 – 2025 er en af målsætningerne inden for trafik, teknik og miljø ”at 

forbedre og synliggøre stinettet i Greve Kommune, så det bliver mere attraktivt og sikkert at cykle 

http://www.kløverstier.dk/
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til ethvert rejsemål i kommunen, særligt på de kortere ture og skoleveje inden for de enkelte byde-

le”. 

 

En vigtig del af projektet er at inddrage brugerne i udviklingen af stinettet og efterfølgende gen-

nemføre kampagner som en del af markedsføringen af stinettet. 

 

Markedsføringen bygges op om en informationskampagne for at fremme kendskabet til cykelruter-

ne i Greve Kommune. Kampagnen skal oplyse om det nykortlagte og skiltede cykelrutenet.  

 

De første realiserede ruter er med pendlerne som målgruppe. Kampagnen skal derfor fokusere på 

pendlernes behov og de tilbud, der ligger i cykelrutenettet. Kampagnens budskab skal sammen-

tænkes med delprojektet vedr. Bedre forhold for cykling til og fra arbejde i Greves erhvervsområ-

der, hvor der er fokus på cykelparkering og kombinationen cykel/bus.   

  

Kampagnen er planlagt kørt via elektroniske kanaler herunder på de sociale medier.  

 

På kommunens Facebookside skrives histori-

er, som kredser om det nyoprettede cykelru-

tenet. Der fortælles om de nyskiltede ruter 

til erhvervsområderne, som er et tilbud til 

pendleren med 2-3 km til nærmeste station. 

 

Informationen spredes via kommunens net-

værk, hvor de samme interessenter og or-

ganisationer, som blev adviseret om en bru-

gerundersøgelse i december 2015. Ved at 

sende information til eksempelvis lokalafde-

lingerne af Cyklistforbundet, DN m.fl. med 

opfordring til at sprede det videre til med-

lemmerne, kan organisationer og foreninger 

være ambassadører for kampagnen og bi-

drage til, at kampagnens budskab kommer 

længere ud. 

 

Den primære målgruppe for kampagnen er 

de ansatte i kommunens erhvervsområder, 

og det er helt centralt, at der kommunikeres 

direkte til virksomhederne i de områder, 

hvor cykelruterne binder op. Også lokale er-

hvervsforeninger/grundejerforeninger i er-

hvervsområderne kan kontaktes. 

3.6 Markedsføring af cykelturisme 

Cykelturisterne er en vigtig målgruppe i udbygningen af cykelstinettet i Gribskov Kommune. Sær-

ligt de regionale cykelruter, herunder Nordkyststien er vigtige rekreative stier som i høj grad hen-

vender sig til cykelturisterne.  

 

Ruterne, som er skiltede, byder på rekreative værdier og forløber så vidt muligt i separate stiforløb 

eller ad mindre befærdede lokalveje. Nordkyststien har i dag et blandet forløb langs asfalterede ve-

je, mindre grusstier samt lokalveje i sommerhusområderne, hvilket betyder en nedsat fremkom-

melighed for de stitrafikanter, der ønsker at rejse over længere strækninger langs kysten.  
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Markedsføringen sker i dag gennem Visit Nordsjælland. 

 

3.6.1 Kampagner på nationalt niveau  

Med det EU-støttede Powered by Cycling: Panoramaprojekt kunne der i årene 2013 - 2015 laves en 

større markedsføringskampagne på udvalgte nærmarkeder. Kampagnen, der blev varetaget af Vi-

sitDenmark, havde primært til formål at skabe opmærksomhed om projektets to hovedruter, Vest-

kystruten og København - Berlin ruten, samt de 26 dertil knyttede Panoramaruter. Kampagnen 

gjorde dog også generelt opmærksom på Danmark som cykelferieland.  

 

Kampagnen har haft tydelig effekt. Den havde først og fremmest den ønskede effekt på antallet og 

øget forbrug blandt cykelturisterne på de to ruter. Dernæst samlede kampagnen offentlige og pri-

vate aktører i et tæt og stærkt samarbejde om markedsføring af cykellandet Danmark – et samar-

bejde, som har været kraftigt medvirkende til dannelsen af Dansk Cykelturisme i oktober 2014. Og 

endelig blev der til kampagnen udviklet en række værktøjer, som fremtidens kampagner kan drage 

nytte af.  
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4 Konklusioner og anbefalinger til Gribskov Kommune 

4.1 Cykelstier er et tilbud om tryghed - ikke en garanti for trafiksikkerhed 

Gribskov Kommune bør fortsat arbejde med udbygninger af cykelstinettet. Det er dog vigtigt at ha-

ve fokus på, hvor man opnår mest trafiksikkerhed/tryghed for de midler som er til rådighed. 

 

Hvis en fri strækning i det åbne land er belastet med trængningsuheld og påkørsler bagfra, hvor 

cyklister er involveret, så kan det være hensigtsmæssigt at overveje cyklistvenlige tiltag på stræk-

ningen. Ellers anbefales det, at kommunen har fokus på følgende typer tiltag, når midlerne til cyk-

listfremmende tiltag skal fordeles.  

 

Cykelforanstaltninger ifm. trafikale knudepunkter: 

Supercykelstierne i Hovedstadsområdet, som fokuserer på de længere pendlerrejser, kommer ikke 

så langt mod nord som til Gribskov. Det anbefales at have fokus på at skabe gode cykelforbindelser 

frem til stationer, terminaler og i forbindelse med trafikale knudepunkter som f.eks. bycentre. Det-

te er også i tråd med visionsplanen for Lokalbanen, hvor passagervæksten også skal komme gen-

nem gode tilbringerløsninger. 

 

I prioriteringen af stierne vil det være relevant at skele til brugerundersøgelsen fra 2016, så bor-

gernes ønsker tilgodeses. 

 

Sikre skoleveje: 

Den enkeltes forudsætninger for at cykle, starter typisk i skolealderen. Det anbefales derfor at pri-

oritere sikkerheden og fremkommeligheden skolevejene.  

 

Helhedstænkning er afgørende. Der må ikke være punkter på eksempelvis en skolevejsrute, hvor 

sikkerheden halter. Cykelstien kan ikke ses isoleret, krydsningspunkter skal også være sikre for at 

en rute bliver brugt.  

 

På skolevejene kan det være relevant at arbejde med trafiksaneringer, hvor der er fokus på lavere 

skiltet hastighed. Hastighedszoner på 30 eller 40 km/t i boligområder er oplagte tiltag. Dette kan 

føre til, at flere børn cykler i stedet for at blive kørt i bil og bus.  

 

Cykelturisme: 

Cykelturisme er vigtigt i en kommune som Gribskov, hvor der er mange områder med stor herlig-

hedsværdi. En udbygning af et cykelnet, som tilgodeser den rekreative cykling, bør derfor ligeledes 

prioriteres.  

 

Det er ikke alene et spørgsmål om anlæg af egentlige cykelstier. Udnyttelsen af lavt trafikere bive-

je - evt. som 2 minus 1 veje er en oplagt mulighed.  

4.2 Markedsføring skal ske både i det virtuelle og i det fysiske miljø 

De fysiske cykelstikort har stadig relevans – særligt for cykelturisten. Men mange kommuner læg-

ger ressourcer i at udbygge de digitale platforme i en markedsføring af cykelstinettet, og generelt i 

promovering af cykling som en sund og miljøvenlig transportform. 

  

En præsentation og promovering af de allerede eksisterende regionale og lokale cykelruter i Grib-

skov Kommune, samt de to Kløverstier, vil være en god start. En kobling mellem stiernes forløb og 
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information om de oplevelser, der venter langs ruterne, både i natur- og kulturlandskabet, kan og-

så formidles både digitalt og på fysiske skilte langs ruterne. 

 

Digitale cykelruteplanlæggere og cykelguides giver god mening, når man vil påvirke cyklisternes 

rutevalg til den rigtige eller sikre rute. Det er også en måde at få tag i cyklisterne særligt børn og 

deres forældre, hvor en cykelguide kan anvise den sikre og trygge rute fra hjem til skole. 

 

Markedsføring af cykelturisme ligger fornuftigt i turismeorganisationerne, eksempelvis Visit Nord-

sjælland. Kommunen bør i højere grad satse på den mere lokale markedsføring ligesom det vil væ-

re relevant at fortsætte med tværkommunale samarbejder om planlægning og markedsføring af 

cykelruter. 

 

Så bør man også lytte til borgerne. Her er det digitale univers også en platform for dialog med  

borgerne om cykelforhold.  

4.3 Samfundsmæssig nytte kontra lokale behov 

Der er god samfundsøkonomi i at fremme cykling. Hver kørt km på cykel tæller positivt i sam-

fundsøkonomien. 

 

Gode cykelforhold i Gribskov kan næppe flytte mange fra bil til cykel, men kan måske bidrage til at 

familierne udskyder køb af bil nr. to. 

 

I et samfundsmæssigt perspektiv er særligt trafiksikkerhed for cyklisterne en vigtig parameter. En 

høj trafiksikkerhed for cyklisterne vil udover, at hver ulykke er en for meget, også give samfunds-

økonomisk gevinst, da uheldsomkostningerne vejer tungt i regnestykket jf tabel 2.  

 

Enhedspriser for uheld på vej 2017 Kr (2017 priser) 

Rapporteret uheld 2.030.353 

Rapporteret uheld, heraf materielomkostninger 739.421 

Rapporteret uheld med personskade 5.438.924 

Rapporteret personskade 4.278.352 

Tabel 2 Trafikøkonomiske enhedspriser for trafikuheld, 2017  

4.4 Trafiksikkerhed for cyklister i Gribskov kommune 

For at give et overordnet billede 

af cyklisternes trafiksikkerhed i 

Gribskov Kommune sat i relation 

til vejudformningen og tilstedevæ-

relsen af cykelanlæg, er der ud-

trukket oplysninger for den sene-

ste 10-års periode fra 2006-2016. 

I perioden har 85 cyklister været 

en part i uheldene. Heraf har 28 

cyklister været involveret i land-

zone og 57 cyklister i byzone. I 

perioden 2006-2015 udgør uheld 

med cyklister og førere af knallert 

30 20 % af de tilskadekomne i 

Gribskov Kommune.  
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4.4.1 Uheld i landzone 

Hvis man ser på alle registrerede uheld med cyklister involveret i landzone, fordeler de sig således: 

 

Vejudformning Uskadte 

cyklister 

Tilskadekomne  Dræbte Cyklister i 

alt 

%-del 

Landevej uden cykelsti el. kantbane 5 6 0 *14 50 % 

Landevej med kantbane 2 3 1 6 21 % 

Landevej med ensrettet cykelsti 0 2 0 2 7 % 

Landevej med dobbeltrettet cykelsti 3 2 0 5 18 % 

Sum *28  

*ved enkelte uheld er skadesgrad eller vejudformning ikke oplyst 

 

Hvis der ses bort fra, hvor mange km landevej i Gribskov Kommune, der gemmer sig under de for-

skellige ovenstående vejudformninger, kan det tydeligt ses, at antallet af uheld med cyklister in-

volveret er overrepræsenteret (50 % af registrerede uheld) på landeveje uden cykelsti eller kant-

bane, hvor bilister og cyklister typisk benytter samme vejareal. 

 

Uheld med ligeudkørende på samme vej med samme kurs: 

Hvis man udelukkende ser på antallet af trængningsuheld og påkørsler bagfra (uheldssituation 1), 

så ser fordelingen således ud: 

 

Vejudformning Uskadte 

cyklister 

Tilskadekome Dræbte Cyklister i 

alt 

%-del 

Landevej uden cykelsti el. kantbane 2 5 0 *10 77 % 

Landevej med kantbane 1 1 1 3 23 % 

Landevej med ensrettet cykelsti    0 - 

Landevej med dobbeltrettet cykelsti    0 - 

Sum 13  

*ved 3 uheld med cyklister involveret er skadesgraden ikke oplyst 

 

Igen er det tydeligt, at risikoen for trængningsuheld eller påkørsler bagfra stiger betragteligt, når 

der ikke er kantbane langs en landevej. Veje uden cyklistforanstaltninger tegner sig alene for 77 % 

af denne type uheld. Kantbanen hjælper til at modvirke denne risiko, men vil man fjerne risikoen 

næste helt, så er cykelsti den bedste løsning. 

 

Uheld i kryds med svingning: 

Hvis man udelukkende ser på uheld i kryds, hvor en af de implicerede parter har foretaget sving-

ning (uheldssituation 3, 4 eller 6), så der fordelingen således ud: 

 

Vejudformning Uskadte 

cyklister 

Tilskadekom-

ne 

Dræbte Cyklister i 

alt 

%-del 

Landevej uden cykelsti el. kantbane 3 1 0 4 33 % 

Landevej med kantbane 0 2 0 2 17 % 

Landevej med ensrettet cykelsti 0 2 0 2 17 % 

Landevej med dobbeltrettet cykelsti 1 2 0 3 25 % 

Sum *12  

*ved 1 uheld er vejudformningen ikke oplyst 

 

Af ovenstående tabel er det tydeligt at se, at cykelstier i kryds ikke har den samme uheldsreduce-

rende effekt, som på frie strækninger. I kryds er der flere faktorer, der har indflydelse på uheldsri-

sikoen. 
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4.4.2 Uheld i byzone 

I byzone er bilernes hastighed typisk væsentlig lavere end i landzone, hvilket hjælper til at reduce-

re skadesgraden ved uheld. Til gengæld er der ofte flere trafikanter samlet på mindre plads, hvilket 

øger risikoen for uheld. 

Der er langt flere kryds og afstanden mellem disse er mindre. Dette betyder, at langt flere uheld 

sker i kryds. 

I byer er der typisk flere faktorer der har indflydelse på uheldene end i åbent land. Disse er f.eks. 

- Oversigtsforhold 

- Trafikantens stressniveau 

- Udenoms påvirkninger 

- Trafikantens evne til at overskue vejanlægget 

- osv. 

 

På grund af ovenstående faktorer og lokaliteternes særlige forhold i forhold til hinanden, vil en 

overordnet sammenligning af registrerede uheld i byzone ikke være så retvisende som i åbent 

land. Der er dog visse tendenser som man kan fastlægge. 

 

Hvis man ser på alle registrerede uheld med cyklister involveret i byzone, fordeler de sig således: 

 

Vejudformning Uskadte 

cyklister 

Tilskadekomne Dræbte Cyklister i 

alt 

%-del 

Vej uden cykelsti el. kantbane 19 6 1 26 46 % 

Vej med kantbane 4 2 0 6 11 % 

Vej med ensrettet cykelsti 6 4 0 10 17 % 

Vej med dobbeltrettet cykelsti 7 3 1 11 19 % 

Sum *57  

*ved 4 uheld er vejudformning ikke oplyst 

 

Som det ses i ovenstående skema, så har cykelstier generelt positiv effekt på trafiksikkerheden for 

cyklister i byerne. 

Som det ses, er dobbeltrettet cykelsti ikke altid en god løsning i byer, med mindre de er beliggende 

i eget tracé. 63 % af uheldene ved dobbeltrettet cykelsti er registreret på stier der ikke ligger i 

eget tracé. 

  

Uheld i forhold til vejudformning: 

Hvis man ser på fordelingen af uheld med cyklister involveret i forhold til vejens udformning, ser 

billedet således ud. 

 

Vejudformning Uskadte 

cyklister 

Tilskadekomne Dræbte Cyklister i 

alt 

%-del 

T-kryds 14 5 0 19 33 % 

Fri strækning 9 4 1 *15 26 % 

4-benet kryds 6 1 1 8 14 % 

Rundkørsel 3 1 0 4 7 % 

Overkørsel 1 3 0 4 7 % 

Separat sti 3 1 0 4 7 % 

Øvrige  3 0 0 3 5 % 

Sum 57  

*ved 1 uheld er skadesgrad ikke oplyst 
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Uheld med cyklister er overrepræsenteret i kryds og særligt i T-kryds og tegner sig alene for ca. 47 

% af de registrerede uheld, hvor cyklister er involveret. Uheld på fri strækning er typisk uheld ifm. 

krydsning af vejen eller eneuheld. 
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