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Der sker noget, når en cykelmand og en jernbanemand mødes over en kop kaffe  
på Strandvejen i Aarhus. Ja, hvad sker der, hvis man kombinerer transportformer og 
 aktiverer det glemte ”grid” af nedlagte jernbanestrækninger? Så opstår der helt nye 
muligheder, som kun delvist på nuværende tidspunkt bliver udnyttet i Danmark. 
Det handler om at aktivere og skabe en sammenhæng mellem det eksisterende 
”sti-grid” og de mere end 3.000 km nedlagte banestrækninger fordelt på ikke min-
dre end 89 strækninger/lokationer i Danmark. De nedlagte jernbaner har et kæm-
pepotentiale som selve rygraden i et nationalt net af supercykelstier og mobilitets-
korridorer, der kan løfte Danmark som cykelland – også i landdistrikterne. 

F lere danske landdistrikter er udfordret 

med et usammenhængende, mangel-

fuldt og utrygt vejnet, hvilket ikke alene 

påvirker livsbetingelserne, men også 

mindsker vækstbetingelserne i landdistrikterne. 

Landdistrikterne huser en række af de erhverv, 

der er afgørende for den danske økonomi. Derfor er 

det vigtigt, at erhvervslivet på landet sikres optima-

le vækstbetingelser, herunder en sikker og sammen-

hængende infrastruktur.

Et trygt og velfungerende vejnet er også afgø-

rende for nutidens familie- og arbejdsliv. Børn skal 

kunne tage cyklen i skole eller til fodbold, ligesom 

forældrene skal have mulighed for at komme effek-

tivt og hurtigt på arbejde. Cykling i landdistrikter er 

ofte slet ikke en mulighed over længere afstande 

grundet manglende cykelinfrastruktur.

Kommunerne i de danske landdistrikter har ikke 

økonomisk råderum til at sikre den nødvendige op-

gradering af vej- og stinettet. Der er i den grad brug 

for at kanalisere midler ud på de små veje i landdi-

strikterne.

Mens statslige veje udgør 3.800 km, breder kom-

munevejene sig over 70.000 km. Af dem strækker 

ca. 40.000 km sig gennem landzoner.

Men også den kollektive trafik halter i 
yderområderne
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for nyligt of-

fentliggjort en analyse af den kollektive trafik i yder-

områderne. Analysen viser, at der er en klar udfor-

dring i forhold til bl.a. den kollektive transport i yder-

områderne. En kombination af store afstande, lav 

befolkningstæthed og forholdsvis mange person-

biler betyder, at konventionel busdrift har svære vil-

kår, og måske i nogle tilfælde, ikke længere er den 

oplagte løsning.

Mulighederne for væsentligt at forbedre den 

kollektive transport i yderområderne inden for de 

givne rammer er ifølge analysen begrænsede. Skal 

der i væsentligt omfang ske en styrkelse af mobi-

litetstilbuddet i de tyndere befolkede områder, skal 

der tænkes i nye koncepter lyder det i undersøgel-

sen.
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Figur 2: Himmerlandsstien, som en del af den 
midtjyske cykelstjerne, er et glimrende eksempel på 
en vellykket genanvendelse af nedlagte baner. 

Udbygning af nedlagte bane -
stier som rygraden i de frem-
tidige mobilitetskorridorer i 
landdistrikterne
De nedlagte jernbaner har fået en meget 

forskellig skæbne. Nogle steder er de plø-

jet ned, andre steder er de markante spor 

i landskabet. På strækningen imellem Ma-

ribo og Bandholm er skinnerne og miljø-

et bevaret for eftertiden med en fin sam-

ling af rullende historisk jernbanemate-

riel. På Bornholm er de nedlagte baner 

selve rygraden i udviklingen af den born-

holmske cykelturisme. Det er gået rigtig 

godt. Faktisk er der mere persontrafik på 

banestrækningen imellem Nexø og Sno-

gebæk, end i jernbanens velmagtsdage 

- folk bruger blot rugbrødsmotoren. 

De steder, hvor der er etableret cykelsti-

er på nedlagte baner, er erfaringerne gode. 

Cykelstierne skærer sig bogstavelig talt igen-

nem nogle af landets fineste varierede na-

tur og skelsættende begivenheder i Dan-

markshistorien. Samtidig er banerne man-

ge steder beriget af arkitektur i særklasse 

og imponerende bygningsværker.

Den midtjyske cykelstjerne er et andet 

eksempel på en vellykket genanvendelse 

af nedlagte baner. Cykelstjernen starter 

på Viborg Station, og stråler ud igennem 

smukke varierede landskaber.

Derfor har de nedlagte jernbaner et 

kæmpepotentiale som selve rygraden i 

et nationalt net af supercykelstier, der kan 

løfte Danmark som cykelland. 

Man er langt fra urbaniseringens visu-

elle larm, og vil mange steder kunne cyk-

le helt ind i hjerterne af byerne på ople-

velsesmæssige banestier, hvor jernbane-

skråningerne har haft 100 år til at udvikle 

frodige grønne lunde, som man cykler 

igennem. Det er imidlertid kun en brøk-

del af de nedlagte baner i Danmark, som 

anvendes til cykelstier, og nogle af de ek-

sisterende banestier trænger tillige til et 

grundigt eftersyn.

Tiden er moden til at bruge de ned-

lagte baner - ikke bare til at skabe mere 

cykling, bedre mobilitet og mere feriecyk-

ling, men også til at løfte folkesundheden, 

den bæredygtige turisme, profileringen 

af Danmarks grønne omstilling og sam-

mentænkning af banestier med spred-

ningskorridorer i det åbne land.

Selvkørende busser løser 
fremtidens udfordring med 
kollektiv trafik i landdistrikterne
Udover at anvende de nedlagte banestier 

som Supercykelstier, kan banestiernes di-

rekte linjeføring med forbindelse til en ræk-

ke landsbyer også bruges til at betjene et 

fremtidigt net af små førerløse busser. 

De selvkørende busser vil formentlig 

kunne udgøre netop det tilbud på den 

kollektive trafikhylde, som efterlyses i land-

distrikterne. Et system, der er væsentligt 

billigere i drift og langt mere fleksibelt 

end traditionelle bemandede busruter 

med statiske køreplaner.

I Aalborg har man på en 2,1 km lang 

strækning netop lanceret et pilotprojekt 

med selvkørende busser på Åstrupstien i 

Aalborg Øst. Pilotprojektet kører over en 

periode på 2 år og skal herefter evalueres. 

I pilotprojektet er bussens hastighed 

begrænset til 18 km/t., men potentialet 

er, at bussen kan køre op til 35 km/t., når 

testperioden er slut.

Screening af potentialet pågår
Projektgruppen er nu gået i gang med en 

screening af potentialet for at opgradere 

relevante nedlagte jernbaner som frem-

tidens mobilitetskorridorer for den grøn-

ne transport i kollektiv trafik og på cykel 

i landdistrikterne. 

Screeningen omfatter foreløbigt en 

granskning af følgende delprojekter:

• Indhente erfaringer fra USA, hvor et lig-

nende stykke arbejde er udført.

Figur 1: Jernbanekort fra 1939 med 3.000 km mere jernbane-
strækning end der er i drift i dagens Danmark.

Figur 3: De mange nedlagte baner har spor mange 
steder i danske landskaber og kan udvikles til Super-

cykelstier, der har en meget stor oplevelsesrigdom.
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• Kortlægge banestierne og deres ejer-

forhold i Danmark.

• Afholde møder med relevante kommu-

ner og parter i projektet.

•  Udpege et relevant net af banestier som 

fremtidens landsdækkende og sam-

menhængende net af supercykelstier 

og mobilitetskorridorer i Danmark. Her-

under klassificering af stinettet i sam-

menhæng med den eksisterende klas-

sificering af vej- og stinettet i Danmark.

• Skitsere tværprofil for korridorerne. 

• Screene potentialet for at lancere selv-

kørende busser (hvad koster de i ind-

køb, drift mm) og hvordan sikres en 

driftsorganisation omkring busserne. 

Møder med relevante operatører.

• Screene alternative driftsindtægter og 

driftsformer for banestierne (der fore-

ligger gode erfaringer fra USA).

• Forslag til sammenhængende skiltning 

og information omkring ruterne.

• Vurdere anlægsøkonomi for udbygning.

• Udpege 2-3 korridorer for et pilotpro-

jekt med finansiering fra den kommen-

de Infrastrukturpakke.

Vi har i arbejdsgruppen allerede fået en 

del erfaringer med etablering af stier på 

gamle jernbanetraceer. Udover ovenstå-

ende projekt i Viborg, har vi i projektgrup-

pen været involveret i forskellige projek-

ter, som fx:

• Asfaltering, udbygning og vedligehol-

delse af den nedlagte jernbanestræk-

ning gennem Favrskov kommune (del 

af Tværbanen eller ”Prærieruten” helt 

fra Laurbjerg til Esbjerg).

• Asfaltering af Hammelbanen (del af rute 

fra Aarhus – Thorsø) under Ringgade-

broen i Aarhus, der har forbindelse til 

Brabrandstien. 

• Screening af mulighederne for at op-

gradere jernbanestrækninger til Super-

cykelstier i Silkeborg Kommune.

• Screening af mulighederne for nyt sti-

system omkring Skjern Station delvis 

på gamle jernbanetraceer.

Der er som omtalt nogle enkelte stræk-

ninger i Danmark, der fungerer som ve-

teranbaner, men hovedparten af de ned-

lagte jernbanestrækninger ligger ubenyt-

tet hen eller er forsvundet fra kortet og er 

udvisket i landskabet. Nogle strækninger 

er dog reetableret som stier og anvendes 

i dag som rekreative stier.

Der mangler et samlet overblik over 

de gamle jernbanestrækninger og deres 

nuværende anvendelse i Danmark i dag. 

Første fase af projektet handler derfor om 

at få et overblik og om at få kortlagt po-

tentialet. Det handler dels om at se på en-

keltstående delstrækninger, men det hand-

ler i særdeleshed om at se på muligheder 

for at etablere et samlet net af Supercy-

kelstier og mobilitetskorridorer i Danmark.

Jernbaner i Danmark er etableret igen-

nem landskabet med hensyntagen til, at 

togene skulle kunne klare større stignin-

gerne og skarpe sving. Tracéerne snor sig 

derfor igennem landskabet i dale og langs 

vandløb i en blød kurve (fx Lilleådalen og 

Lilleåen i Favrskov Kommune). Det bety-

der samtidigt, at det er nogle særdeles 

velegnede stier at cykle på for hele fami-

lien. Der er masser af muligheder for unik-

ke naturoplevelser i et uforstyrret, fred-

fyldt og gennem delvist uopdagede tra-

céer i Danmark. Samtidigt med dette kan 

man opleve mange spændende histori-

ske bygninger og få en masse gode histo-

rier om det Danmark, som var engang.

Udenlandske erfaringer og 
projekter
Det er ikke kun i Danmark, at der ligger 

et uforløst potentiale i aktiveringen af 

nedlagte jernbanestrækninger. I flere lan-

de er man i gang med at etablere nye sti-

er primært med rekreative formål. I Norge 

har man stort set samme billede som i 

Danmark med utroligt mange gamle ned-

lagte jernbaner, og en række strækninger, 

som nu anvendes rekreativt. 

I Sweco Norge har Jan Adriansen ar-

bejdet med et projekt på en af de gamle 

og nu nedlagte strækninger i forbindelse 

med fornyelse af Bergenbanen, som er 

utroligt spændende med fx tunneller og 

Figur 4: I Aalborg har man på en 2,1 km lang strækning 
netop lanceret et pilotprojekt med selvkørende busser på 
Åstrupstien i Aalborg Øst.   

Fakta om bussen (Holo) fra 
pilotprojektet i Aalborg

• Busproducent: Navya
• Vægt: 2.400 kg
• Mål: 475 cm (L), 265 cm (H), 211 cm (B)
• Tophastighed i pilotprojektet i Aalborg: 

18 km/t. (potentielt op til 35 km/t.)
• Passagerkapacitet: Op til 11 passagerer
• Eldrevet
• Rækkevidde: Ca. 100 km eller 8 timers 

kørsel på én opladning
• Busmodellen kører i dag i projekter i 

Sverige, Frankrig, USA, Schweiz og 
Australien.
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tilgængelighed til et helt utroligt flot landskab – igen vel at mær-

ke med tilgængelighed for hele familien.

I Norge har man erkendt, at det ikke længere er nok at lokke tu-

rister med storslået natur. Både turister og lokale ønsker forskellige 

oplevelser, ikke mindst om kultur og historie. Idéen bag projektet 

er, at man ved at designe det historisk vigtige jernbanespor, Vos-

sebanen fra 1883, kan skabe en unik kulturhistorisk cykelsti, sam-

tidig med, at man opnår en bæredygtig kultur- og mindesmærke-

beskyttelse. Projektet indeholder derfor både kulturhistorisk for-

midling og bevarelse af fysiske og historiske spor fra jernbanen.

I USA er man også i gang – men det er naturligvis større og 

mere ambitiøst, end det vi kender til i Skandinavien. Projektet 

hedder The Great American Rail-Trail. Med projektet forsøger 

man at genskabe den gamle togforbindelse på tværs af USA fra 

Washington DC til staten Washington på vestkysten (La Push).

Fra Niels Hoe, der nu arbejder ved NZ Transport Agency, har 

vi fået viden om, hvordan man arbejder med Rail-Trail i New Zea-

land. De har arbejdet målrettet med projekter i mange år, og 

man har derfor et særdeles veludbygget rekreativt cykelnet i 

New Zealand. 

Perspektivering og fremtidens muligheder 
Lige nu er der et historisk vindue, som står åbent. Der er bl.a. en ny 

generation af elcykler på vej, som øger cyklens rækkevidde, og der-

ved kan styrke landdistrikterne. Nedlagte jernbaner kan således 

anvendes som de nye supercykelstier, både til hverdagscyklister 

og feriecyklister, men de kan også anvendes til fremtidens selvkø-

rende transportsystem, der kan binde land og by bedre sammen.

Samtidigt står Danmark overfor den største jordreform i 200 

år, der gør det muligt at sammentænke oppløjede banetraceer 

med skovrejsning, spredningskorridorer og effektiv landbrugs-

drift i en perspektivrig jordfordeling. 

Tiden er derfor moden til at løfte folkesundheden i en ambi-

tiøs og bæredygtig turismeudvikling, profilering af Danmarks 

grønne omstilling og sammentænkning af banestier med spred-

ningskorridorer i det åbne land. 

Figur 5: Foto viser Vossebanen, som 
forløber igennem landskabet på nederste 

”hylde” og på ydersiden af fjeldvæggen 
langs fjorden. Udsigt fra Vossebanen mod 

Sørfjorden og Osterøy (Nordeuropas 
største indlandssø) på den anden side. 

Foto: Jan Adriansen, Sweco Norge.
Figur 6: I USA forsøger man at genskabe den gamle togforbindelse på 
tværs af USA fra Washington DC til staten Washington på vestkysten 
(La Push) som en cykelforbindelse.
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