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 G 
uldborgsund Kommunes vision er at være 

en attraktiv cykelkommune, hvor cyklen 

er et reelt alternativ til bilen, og endnu 

flere borgere og turister oplever cyklens 

mange fordele i hverdagens transport, oplevelser og 

motion. Visionen udmøntes i flere af kommunens 

strategier og mål om at sikre ”Gode rammer for sund-

hed og hverdagsliv”.

Men hvordan lykkes en kommune som Guldborgs-

sund med at få flere op på cyklen, og få dem til at bli-

ve der? Ligger svaret hos kommunens borgere? Det 

mener Guldborgsund Kommune i hvert fald, at det 

gør. Det har derfor været en central forudsætning for 

opgaven, at kommunens borgere og centrale inte-

ressenter i vid omfang skulle aktiveres og inddrages 

i processen. Der har derfor været anvendt en bred 

palette af metoder for at nå så bredt et udsnit af bor-

gerne som muligt.

Der er ikke mange ”hårde” data om cykeltrafikken 

i Guldborgssund Kommune. Analysen af cykelsitua-

tionen i kommunen er i stedet bygget op omkring 

følgende elementer:

• Udtræk af DTU’s Transportvaneundersøgelse

• Kommentarer på kommunens Facebookside

• Workshop for interessegrupper og borgere, der 

blev efterfulgt af en fælles besigtigelse

• Online spørgeskema.

Det konkrete resultat af den ganske omfattende ind-

dragelsesproces, og det efterfølgende analysearbej-

de, er et katalog med store og små forslag til at for-

bedre hverdagen som cyklist i kommunen.

De borgere, som har givet input til analysen, kan 

inddeles i fire kategorier; bilister, hverdagscyklister, 

motionscyklister og cykelturister. Potentialet for at få 

flere cyklister i byen er naturligvis primært at finde i 

gruppen ”bilister”, men også i forhold til cykelturisme 

vurderes der at være et stort potentiale. Flere cykel-

turister vil både kunne sætte et positivt aftryk på by-

billedet og den lokale økonomi. I forhold til andelen, 

der i dag cykler, viser transportvaneundersøgelsen i 

øvrigt, at der har været et fald i andelen af pendler-

ture, som er foretaget på cykel. 

Fundamentet skal være på plads først
Før der iværksættes nye initiativer til at få flere til at 

cykle, bør der ses på, hvad der gøres for at fastholde 

de cyklister, som der allerede er, og om dette er til-

strækkeligt – også hvis det lykkes at få flere op på cyk-

lerne. 

Der kan igangsættes mange tiltag for at gøre det 

sjovere at være cyklist og skabe en masse fokus på 

cyklisme ved hjælp af ”bling-bling”. Med en række af 

disse tiltag er det muligt at få selv inkarnerede bili-

ster til at overveje cyklen som transportform – ja, til-

tagene kan sågar måske endda få nogle af dem til at 

kaste sig ud i at prøve at svinge sig i sadlen og rent 

faktisk komme ud på cyklen. Det er der rigtig mange 

gode eksempler på. Modsat skal der kun ganske få 

negative oplevelser (f.eks. i form af manglende eller 

dårligt vedligeholdte cykelstier) til at få selv garvede 

cyklister over i bilen, hvis de har adgang til sådan en. 

Alle de små tiltag, som gør det lidt sjovere at være 

cyklist, kan ikke stå alene, fundamentet skal være i 

orden.

Hvordan får man flere til at cykle, når der ingen trængsel er i byerne, og 
huspriserne ovenikøbet er så lave, at man har råd til to biler? Det har NIRAS 

hjulpet Guldborgsund Kommune med at finde ud af. 

CYKELTRAFIK
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En velfungerende cykelinfrastruktur er afgørende. Dette fun-

dament bygger på et sammenhængende net af cykelstier og cy-

kelbaner, som har en tilfredsstillende standard, alt efter om mål-

gruppen er hverdagscyklisten eller cykelturisten. Et gennemgå-

ende tema blandt borgerne i processen har været en oplevelse 

af, at der mangler fokus på vedligehold af cykelfaciliteter flere ste-

der i Nykøbing Falster, og at der mangler en stimæssig sammen-

hæng mellem Nykøbing Falster og oplandsbyerne. Guldborgsund 

Kommune arbejder på en plan, der fastlægger et sammenhæn-

gende cykelrutenet, som ledes til centrale mål i Nykøbing Falster. 

Det er samtidig et vigtigt prioriteringsværktøj. 

Guldborgsund Kommune er, som mange andre kommuner, 

udfordret på drift og vedligehold af veje og stier. Der er begræn-

sede midler til rådighed, som stiller krav til en knivskarp priorite-

ring af drift og vedligehold af stier. I Guldborgssund har det sam-

tidig betydet færre ressourcer til tilsyn af cykelstier. Dette medfø-

rer det dilemma, at det bliver vanskeligt at vide, hvor de steder, 

der trænger til en kærlig hånd, rent faktisk er. De bedste til at fin-

de disse steder, er de daglige brugere – altså cyklisterne. Guld-

borgsund Kommune er derfor med på ordningen ”Gi’ et praj”, som 

er en app-løsning, hvor borgere via få klik kan indsende oplysnin-

ger om vejnettet via deres smartphone. Det ligger derfor lige for 

at udbrede kendskabet til denne app. Succesen for Giv et praj, el-

ler andre lignende løsninger, ligger primært i to ting; at borgerne 

kender til systemet, og at der er en opfattelse af, at der bliver ta-

get hånd om de indrapporteringer, der kommer.

Cykelparkering har stor betydning
For at få lyst til at benytte cyklen som transportmiddel, er det for 

mange cyklister vigtigt, at der er tilstrækkelig med mulighed for 

at stille sin cykel et godt og sikkert sted. Hvordan dette defineres 

er meget forskelligt fra cyklist til cyklist. Nogle vil gerne have et 

sikkert sted, hvor de kan låse cyklen inde og går gerne et stykke 

for det. Andre ønsker fleksibiliteten i hurtigt at kunne stille sin cy-

kel fra sig tæt på målet. Hvilken type af cykelparkering, der efter-

spørges, afhænger især af, hvor lang tid cyklen skal stå parkeret 

og prisen på cyklen. Begge typer risikerer at vælge cyklen fra, hvis 

faciliteterne ikke er der.

Det er vigtigt, at cyklisterne har en fornemmelse af, at der er til-

strækkeligt med lige netop den type af cykelparkeringspladser, 

som de efterspørger, i byen. Det er alfa og omega, hvor de forskel-

lige typer af parkering placeres. Det kan dog være vanskeligt at fin-

de ud af, hvor der helt præcist er et behov. Fleksibel cykelparkering 

kan være en løsning på dette, indtil det rette niveau findes.

I takt med elcyklernes indtog, er der opstået endnu et behov 

i forbindelse med cykelparkering, nemlig muligheden for at lade 

sin cykel op, mens den er parkeret. Dette kommer især cykelturi-

sterne til gode.

Mange borgere og turister har ytret ønske om at kunne låse 

sin cykel inde. Særligt turisterne har i den forbindelse ytret et be-

hov for at kunne låse cyklen inde i et separat lukaf over kortere 

perioder, så de ikke skal afmontere bagage og udstyr ved korte 

stop på restaurant eller café. 

Service for pendlere
Bedre forhold for cyklister i byen gavner primært, de som bor og 

arbejder i Nykøbing Falster eller i periferien heraf. For at flytte de, 

som pendler ind eller ud af Nykøbing Falster, over på cyklen, er 

der samtidig behov for at forbedre muligheden for at kombinere 

cyklen med den kollektive transport. Størstedelen af pendlere i 

Nykøbing Falster pendler til eller fra stationen. For indpendlere 

betyder det, at de enten skal have mulighed for at have deres 

egen cykel med i bus eller tog, eller have adgang til en cykel fra 

stationen til deres arbejdsplads. For udpendlere fra Nykøbing Fal-

ster er fokus på cykelparkering på stationen væsentlig.

Cykelmedtagning i kollektiv trafik
Kommunen ønsker at øge muligheden for cykelmedtagning i kol-

lektiv trafik, for på den måde at kunne sikre en ”hel” rejse med bus 

eller tog. Der er indgået en aftale om et 2-årigt forsøg med gratis 

cykelmedtagning i kommunale og regionale busser, samt lokal-

tog på hele Lolland og Falster. Derudover har Guldborgsund Kom-

mune iværksat et initiativ omkring mulighed for flere cykler i bus-

serne, og et udbud omkring indretning til fire cykler i busserne 

forventes udsendt ”post Corona”

Delecykler på stationen
Delecykler kommer i mange afskygninger. For eksempel delecyk-

ler på kommercielle vilkår, som det ses rundt omkring i de større 

byer i Danmark og resten af verden. I sin nuværende form er der 

ikke et forretningsmæssigt grundlag for at stille delecykler til rå-

dighed i Nykøbing Falster.

En anden model, som er blevet foreslået i Nykøbing Falster, er, 

at kommunen indkøber en række cykler, som dedikeres til for-

skellige oplandsområder. Disse stilles således til rådighed på sta-

tionen. Opsyn, drift og vedligehold varetages i første omgang af 

byens vicevært. 

Cykelbibliotek
Idéen bag et cykelbibliotek er at give borgere i - og pendlere til - 

Guldborgsund Kommune mulighed for at låne en cykel, som kan 

bidrage til at gøre deres transport til en helhed fra start til slut. 

Tanken er naturligvis, at lånecyklen skal være en ”øjenåbner”, som 

medvirker til at flere ser cyklen som en naturlig del af deres trans-

portvaner. 

Foreløbig har Guldborgsund Kommune købt ti elcykler, som 

udlånes via lokale cykelforretninger i Nykøbing Falster. Cykelfor-

retningerne er således partnere i cykelbiblioteket. Cykelforretnin-

gerne er positive omkring samarbejdet, hvor de står for praktik 

om udlån af cyklerne og service af cykler mellem udlån osv.

Da idéen om et cykelbiblioteket blev annonceret på Guldborg-

sund Kommunes Facebookside, kom der 40 bookinger af cykler 



49TRAFIK & VEJE  •  MAJ 2020

ind i løbet af de første 24 timer. Borgerne vil altså gerne prøve el-

cyklerne.

Cykelfremme er branding 
Cyklisme er i høj grad kommunikation. Inviterende og iøjnefal-

dende cykelløsninger viser både borgere og gæster, at kommu-

nen tager emner som mobilitet, byliv og sundhed alvorligt. Cyk-

lisme kan samtidig være med til at brande en kommune over for 

andre kommuner, og dermed bidrage til endnu mere cykelturis-

me. Da Guldborgsund kommune er en central del af cykelruten 

mellem Berlin og København, kan et godt cykelbrand få turister-

ne til at gøre holdt i Nykøbing Falster, og dermed lægge penge i 

kommunekassen.

En egentlig cykelidentitet i kommunen kobles op på en ræk-

ke af de tiltag, som er udviklet i processen i samarbejde med bor-

gere og ildsjæle. Men skal denne identitet skabes, er det væsent-

ligt, at der lægges en plan for det, så der skabes en rød tråd igen-

nem arbejdet med cykelfremme. Et af tiltagene, som er anbefa-

let, er derfor, at udvikle et stærkt Guldborgsund Cykel-brand, som 

kan fungere som et gennemgående tema.

Idékatalog
Opsamlingen på alle de indkomne forslag er samlet og bearbej-

det i et idekatalog. Idekataloget er opbygget, så hvert enkelt til-

tag har sit eget stamblad. Hvert stamblad indeholder en beskri-

velse af de forskellige tiltag, samt en række data omkring, hvilken 

type af cyklister tiltaget primært er rettet mod. Sammen med for-

slag til implementering er der ligeledes gjort betragtninger om-

kring, hvordan de enkelte tiltag forventes at påvirke faktorer som 

trafiksikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort, byliv, og 

hvor realiserbare de er. Påvirkningen af de enkelte faktorer er an-

givet i et interval fra ingen – middel – høj og suppleret med en 

kort kommentar om baggrunden for vurderingen.  

Guldborgsund Kommune har efterfølgende benyttet ideka-

taloget som grundpille for udarbejdelse af en cykelstrategi for de 

kommende år. 
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