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 K 
ommunens nye cykelplan skal være 

borgernes cykelplan og ikke ”bare” 

endnu en plan, som er udarbejdet på 

det kommunale skrivebord. Derfor er 

det vigtigt, at planen tager udgangspunkt i borger-

nes reelle behov. Som noget nyt inviterer vi til, at 

borgerne selv er med til at beslutte, hvad planen 

skal indeholde. Vores forhåbning er, at borgerne ta-

ger ejerskab for planen, og dermed fungerer som 

en slags cykelambassadører.  

Vision 2025
København har længe været Danmarks bedste cy-

kelby. I Esbjerg Kommune ønsker man at udfordre 

det paradigme med en ny cykelplan. Cykelplanen 

skal bidrage til Esbjerg Kommunes Vision 2025, som 

sætter fokus på, hvordan vi skaber rammerne for det 

gode liv, og hvordan vi skaber mere vækst. Derfor 

har man længe gjort rigtigt meget for at gøre livet 

som cyklist mere attraktivt. Der er bl.a. anlagt super-

cykelstier, en cykelgade og cykelstier generelt. Des-

uden er det lykkedes at forbinde Ribe, Bramming 

og Esbjerg. Skiltningen af cykelruter er forbedret 

ved skolerne, og højresving er blevet undtaget i ud-

valgte signalanlæg - og så har Esbjerg Kommune 

været vært for den nationale cykelkonference m.m. 

Trods de mange tiltag, ser vi ikke flere cyklister på 

cykelstierne. Desværre er andelen af cykelture fak-

tisk faldende. 

Esbjerg i dag
Hvis det ikke er nok at anlægge cykelstier i kommu-

nen, hvordan skal vi så rette op på den nedadgåen-

de kurve? Det spørgsmål forsøger Esbjerg Kommu-

ne at besvare. Derfor arbejdes der nu på at udforme 

en ny cykelplan, som gælder for hele kommunen. 

Via Trafik rådgiver kommunen ift. opgaven.

I dag har Esbjerg Kommune en cykelstiplan fra 

2008 og en cykelpolitik med dertilhørende handle-

plan fra 2012. Det er på baggrund af disse planer, at 

kommunens nye cykelplan skal have sit udspring. I 

cykelpolitikken fra 2012 var én af målsætningerne 

at: ”flere skal cykle, og flere skal cykle mere”. Denne 

målsætning holder stadigvæk i dag og er derfor fort-

sat udgangspunkt for den kommende cykelplan for 

Esbjerg Kommune. Cykelkulturen skal simpelthen 

tilbage! Ikke kun i de kommunale planer, men også 

i borgernes hverdag. 

Cyklens andel af alle rejser er faldet fra ca. 20 % i 

2010 til 17 % i 2018. Når der graves lidt dybere i sta-

tistikkerne, ser man, at det særligt er cyklens andel 

af pendlerrejser, der er faldet. I 2010 udgjorde cyk-

len ca. 26 % af alle pendlerrejser, i 2018 var dette tal 

19 % (Kilde: Transportvaneundersøgelsen).

Et kig på pendlerafstande viser, at 41 % af de be-

skæftigede i Esbjerg Kommune har under 5 km til 

arbejde, og 63 % har under 10 km. Med 41 % af bor-

gerne, der har under 5 kilometer til arbejde, ligger 

der altså et kæmpe potentiale i at få ændret borger-

I Esbjerg Kommune har vi i lang tid arbejdet på at forbedre forholdene for de cyklende - allige-
vel er andelen af cykelture faldende, ligesom den i øvrigt er i resten af landet. Men hvordan får 

vi vendt den nedadgående kurve, så cykelkulturen igen kan blomstre i Esbjerg Kommune?
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Esbjerg Kommune. Cyklende børn på supercykelsti i Esbjerg.

nes transportvaner og dermed øge ande-

len af cykelture i kommunen.

Paradoksalt nok, er nedgangen af cyk-

lens andel af rejser sket i løbet af de år, hvor 

kommunen har arbejdet aktivt med cykel-

politikken og etableringen af en række til-

tag – tiltag, der i princippet burde have 

trukket borgerne op på cyklen. Dertil skal 

det nævnes, at bilrådigheden i kommunen 

er steget fra 63 % i 2010 til 68 % i 2019. Det 

er særligt familier, der anskaffer sig bil num-

mer to eller tre. Yderligere ses det, at antal-

let af biler er vokset med ca. 19 % i perio-

den fra 2010-2019 - i samme periode er 

befolkningstallet vokset med 0,5 % (Kilde: 

Danmarks Statistik). Der er ingen tvivl om, 

at denne udvikling i valg af transportmid-

del skaber stof til eftertanke og bør tages 

alvorligt. Esbjerg er i udgangspunktet en 

cykelvenlig kommune med gode cykelfor-

hold og på trods af den geografiske place-

ring ved havet med lidt mere blæst end 

mange andre steder, er det en stor udfor-

dring som kommunen, i samråd med Via 

Trafik, vil og kan komme i mål med.

Vi skal ramme bredt, hvis vi skal have 

vækket cyklismen i Esbjerg Kommune til 

live igen, og der er brug for nytænkning 

for at nå derhen, hvor vi ønsker at være. 

Vi har behov for, at borgerne og en række 

interessenter kommer på banen – ung 

som ældre, fra byområder, såvel som fra 

landområder, lille som stor virksomhed, 

hardcore bilister eller cykeltosser. Ved at 

komme ud i alle afkroge af kommunen 

og ved at inddrage de forskellige trafi-

kanttyper, får vi ny viden, som gør kom-

munen i stand til at opfylde den kommen-

de cykelplans målsætninger. Man kan med 

rette sige, at det skal være borgernes cy-

kelplan. 

Borgersamling
Fordi vi, i Esbjerg Kommune, allerede har 

foretaget mange tiltag for at forbedre for-

holdene for cyklisterne, uden at det har 

haft nogen effekt på mængden af cykel-
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ture, må vi altså gribe opgaven an på en 

ny måde. Vi må spørge os selv, hvad det 

er vi vil opnå? Målet er ikke, at Esbjerg 

Kommune skal have de flotteste, længste 

eller bedst oplyste cykelstier. Målet er, at 

flere skal cykle, og flere skal cykle mere. 

Hvis det mål skal opfyldes, må vi have fat 

i dem, vi gerne vil have til at cykle - nem-

lig borgerne. Det første skridt har derfor 

været at invitere Esbjerg Kommunes bor-

gere til at bidrage til cykelplanen. 

For at sikre en så varieret gruppe bor-

gere som muligt, inviterede vi ca.13.000 

borgere via e-boks. Invitationen blev også 

annonceret på kommunens Facebooksi-

de og hjemmeside, samt i lokalavisen. 

at tage imod dem var to repræsentanter 

fra Via Trafik og tre medarbejdere fra Es-

bjerg Kommune - Vej & Park. Aftenen blev 

indledt ved at sætte de overordnede ram-

mer. Vi præsenterede nogle af de tiltag, 

som kommunen allerede har foretaget, 

og derudover fortalte vi om den negative 

udvikling af cykelture til trods for de man-

ge indsatser. 

Det viste sig at gøre et stort indtryk på 

de fremmødte at se, at statistikken er så 

nedadgående, som den er. Alene den for-

tælling var en stor motivation til at arbej-

de målrettet for at komme med forslag til 

indsatser, der potentielt set kan vende 

udviklingen. 

Resten af aftenens arbejde foregik i 

grupper, hvor vi havde tilrettelagt work-

shopmateriale med hjælpespørgsmål til 

alle. Deltagerne blev blandt andet bedt 

om at overveje, hvorfor det kan være svært 

at komme op på cyklen. Et svar, der gik 

igen blandt alle grupper, var ordene “ma-

gelighed” og “vaner”. Der blev også peget 

på, at det for nogle føltes utrygt, samt at 

der flere steder i kommunen manglede 

stiforbindelser. 

Derefter bad vi deltagerne om at ar-

bejde med fremtidsscenarier og komme 

med deres bud på, hvordan cykellivet 

kunne tage sig ud i Esbjerg Kommune om 

otte år. 

Borgersamlingen ønsker især, at kom-

munen til den tid er forbundet via gode 

og sikre cykelstier, fra by- til landområder, 

fra hjem til arbejde og indkøbsmulighe-

der, og især skal skolerne forbindes med 

sikre ruter. Men det er ikke nok bare at 

have gode og velholdte cykelstier. Der 

skal også være mulighed for at få sig en 

oplevelse på turen. Næsten alle grupper 

foreslog uafhængigt af hinanden, at man 

i Esbjerg Kommune 2028 kan køre på cy-

kelstier, hvor man kan opleve lys - eller 

kunstinstallationer, eller at man har mo-

tivationskampagner, der opfordrer eller 

“hepper” på cyklisterne, når de kommer 

kørende ad stierne. 

Borgersamlingen havde også et bud 

på, hvordan man kan komme i mål med, 

at flere skal cykle, og flere skal cykle mere. 

Gennem invitationen skulle borgerne be-

svare nogle spørgsmål angående deres 

cykelvaner, alder, bopæl, køn osv. Ud fra 

disse besvarelser kunne vi sammensætte 

en gruppe af borgere med så forskellige 

baggrunde som muligt. Udvælgelsen var 

tilfældig.

Onsdag d. 4. marts mødtes vi første 

gang med Esbjerg Kommunes Borger-

samling. Der var sat tre timer af til at ar-

bejde med forslag og idéer til, hvad pla-

nen skulle indeholde. 

En cykelplan tager form
De ca. 30 borgere mødte for første gang 

hinanden på Esbjerg Hovedbibliotek. Til 

Borgersamlingen i Esbjerg Kommune arbejder på en ny cykelplan. 
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Hvis det står til Esbjerg Kommunes Bor-

gersamling, skal den kommende Cykel-

plan især fokusere på to ting:

• Vaner

• Økonomisk incitament.

Det blev fremhævet, at cyklen er en vane-

sag (eller mangel på samme), og derfor er 

det vigtigt, at vi tager fat i den gruppe men-

nesker, der endnu ikke har tillagt sig den 

“dårlige” vane at tage bilen frem for cyklen. 

Der skal altså især sættes ind overfor børn 

og unge. Vi skal sikre, at skolerne er forbun-

det med gode cykelstier, og børn og for-

ældre skal opfordres til at køre på cykel i 

skole. Der skal desuden laves særlige kam-

pagner og pilotprojekter med ungdoms-

uddannelser, som giver de unge mulighed 

for at tillægge sig de gode vaner - eventu-

elt i kombination med særligt udvidede 

tilbud fra den kollektive trafik. 

Vi skal også have mulighed for at give 

cyklisterne et økonomisk incitament gen-

nem bedre fradragsordning, når vi vælger 

at tage cyklen frem for bilen på arbejde. 

Snyd undgås gennem en særlig app, som 

kan måle, hvor langt vi har kørt. 

Aftenen bød på mange gode drøftel-

ser og flere spændende forslag, som nu 

skal samles til en helstøbt plan. Vi runde-

de mødet af med at give borgerne mulig-

hed for at udpege på et kort, hvilke cykel-

tiltag, de kunne ønske sig for kommunen. 

Flere fluer med ét smæk  
Cykelplanen skal bidrage til Esbjerg Kom-

munes Vision 2025, som sætter fokus på, 

hvordan vi skaber rammerne for det gode 

liv, og hvordan vi skaber mere vækst. Der-

for bør cyklens mange forskelligartede 

fordele være et centralt emne i udarbej-

delse af kommunens mange planer. Det 

betyder samtidig, at der skal tænkes tvær-

kommunalt, når vi taler om cykelplanlæg-

ning. Hvis kommunen skal nå i mål med 

at få flere op på jernhesten, skal der træk-

kes i arbejdstøjet, ikke kun hos trafikplan-

læggerne, men også i andre sektorer i 

kommunen. Desuden gælder det, at hvis 

vi skal arbejde fokuseret med børnenes 

cykelvaner, kan vi med fordel inddrage 

Børn- og kulturforvaltningen. Man kunne 

også forestille sig, at forvaltningen for 

Sundhed og Omsorg kunne inddrages ift. 

at udarbejde målrettede cykelkampag-

ner. 

Dette er en opgave, som skal løses i 

fællesskab og ved at gøre det, slår vi flere 

fluer med ét smæk. Vi har talt med bor-

gere og interessenter. Alle er kommet med 

input til cykelplanen. Nu skal det hele bare 

smeltes sammen til en helstøbt cykelplan.

Afslutningsvis mødes vi igen med Bor-

gersamlingen, som skal sikre, at vi har for-

stået deres input, og at de kan se sig selv 

i planen. På den måde sikrer vi, at de vil 

tage ejerskab for Esbjerg Kommunes nye 

Cykelplan og forhåbentligt kommer til at 

fungere som ambassadører for planens 

indhold. 


