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Det tredje ben i den regionale 
transportplanlægning
Ofte bliver cyklen set som et lokalt transportmiddel 

til de kortere ture. Men cyklens rækkevidde bliver 

fortsat længere - særligt med udbredelsen af elcyk-

len. Vi skal derfor til at se cyklen som det tredje ben 

i den regionale transportplanlægning. På samme 

måde som veje og kollektiv transport planlægges 

på tværs af kommuner, regioner og lande, skal plan-

lægningen af god cykelinfrastruktur også foregå på 

regionalt og internationalt niveau. 

Et sted, hvor dette er særligt relevant, er i metro-

polregionen Greater Copenhagen. Greater Copenha-

gen er et erhvervspolitisk samarbejde, der forener re-

gionerne Skåne og Halland i Sverige med Region 

Sjælland og Hovedstaden i Danmark, herunder også 

de tilhørende 85 kommuner, i en fælles indsats for at 

skabe en metropolregion, der bygger på bæredygtig »

Strategisk cykeludvikling
på tværs af landegrænser – Greater 

Copenhagens første cykelhandlingsplan
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Greater Copenhagen har potentiale til at blive verdens bedste cykelmetropol. Til at 
kickstarte en indfrielse af dette potentiale er der udarbejdet en strategisk 

cykelhandlingsplan. Planen sætter fokus på cyklens rolle i regional transportplanlægning, 
og hvordan fælles cykelplanlægning og samarbejde på tværs af regioner og kommuner er 

med til at fremme vækst og udvikling i den dansk-svenske metropolregion.

CYKELTRAFIK

Figur 1: Beregninger viser, at hvis 
alle bilpendlere, der kunne cykle 
deres tur på under 30 minutter*, 
tog cyklen i stedet for bilen, så 
ville 38 % af alle pendlerture 
være på cykel. Hvis turen foregik 
på elcykel, hvor hastigheden og 
dermed rækkevidden er større, 
ville cykelandelen udgøre 42 %* 
af alle pendlerture. Det vil flytte 
over en tredjedel af alle bilerne 
fra vejene i myldretiden og føre 
til en daglig reduktion af 300 
tons CO

2
-udledning og 1700 

sygedage.
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vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for 

regionens 4,3 millioner indbyggere. Her 

spiller cykeludviklingen også en rolle.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik vi-

ser, at cirka 40 % af pendlerne i Region 

Sjælland har 10 kilometer eller kortere til 

arbejde. I Region Hovedstaden er dette 

gældende for over 50 % af regionens pend-

lere. I Region Skåne er dette tal endnu hø-

jere. 60 % af alle regionens pendlere har 

mindre end 10 kilometer til arbejde. På 

de eksisterende regionale supercykelstier 

i hovedstadsregionen cykles der endnu 

længere. Her er den gennemsnitlige pend-

lertur 11 kilometer (én vej). Cyklen dæk-

ker med andre ord det daglige transport-

behov for cirka halvdelen af alle pendlere 

på begge sider af Øresund. På en elcykel 

kan turen endda klares på en halv times 

tid og altså inden for en tidsmæssig smer-

tegrænse, som de fleste kan leve med. 

I Greater Copenhagen har man opda-

get cyklens store potentiale, og i 2019 be-

sluttede Greater Copenhagens bestyrel-

se, at der skulle udarbejdes en strategisk 

handlingsplan for cykeludvikling i metro-

polregionen. Formålet med den strategi-

ske cykelhandlingsplan er at få kortlagt 

potentialerne og beskrevet centrale ind-

satser, hvor et styrket samarbejde regio-

nalt og tværregionalt vil bidrage til bedre 

cykelfremme i metropolen. 

I et regionalt perspektiv er der særligt 

stort potentiale for cykelfremme gen-

nem samarbejder inden for fire temaom-

råder: Pendling, kombinationsrejser, re-

kreativ cykling og cykelturisme samt vi-

den. Under hvert tema er der flere po-

tentialer, der kan udfoldes. Samtidigt un-

derstøtter de fire temaer også hinanden. 

Ved at fokusere den regionale cykelplan-

lægning omkring disse potentialer har 

Greater Copenhagen muligheden for at 

blive verdens bedste cykelmetropol, hvor 

cykling spiller en central rolle i en me-

tropol, der har bæredygtig vækst, høj be-

skæftigelse og bæredygtig og grøn livs-

kvalitet i fokus.

Fra førende til verdens bedste 
cykelmetropol
Selvom hver femte tur i Greater Copen-

hagen allerede sker på cykel i dag, viser 

en potentialeundersøgelse af cykeludvik-

lingen i metropolregionen, at der er flere 

uudnyttede potentialer inden for cykel-

pendling og kombinationsrejser. Hvis man 

vil sikre et mere integreret arbejdsmarked 

med høj beskæftigelse og en mere bære-

dygtig og livable region med flere attrak-

tive grønne rejser i og på tværs af regio-

nerne, er det afgørende, at cykelinfrastruk-

turen og koblingen til den kollektive trans-

port bliver markant bedre og mere ens-

artet og gennemskuelig. Ved at fremme 

cyklen som transportmiddel vil det frigive 

plads på vejene særligt i myldretiden, re-

ducere antal af sygedage, mindske CO
2
-

udledning og give store samfundsøkono-

miske gevinster:

Som cykelmetropol og cykeldestina-

tion har Greater Copenhagen også store 

potentialer inden for vækst, branding og 

hotspot for cykel-knowhow, særligt un-

der overskrifterne:

•  Fokus på rekreativ cykling og cykel-
turisme
Greater Copenhagen-metropolen er 

den ideelle cykeldestination, som har 

potentiale til at tiltrække langt flere be-

søgende med cykel-storbyer i verdens-

klasse, unikke naturoplevelser, besøgs-

værdige kultur- og naturattraktioner og 

to nationaliteter med spændende cy-

kelkulturer.

• Verdenskendt cykelforskning
Greater Copenhagen har verdens føre-

nde universiteter inden for cykelforsk-

ning. Forskningen i cykling inden for 

alle fagområder vil styrke metropolens 

CYKELTRAFIK

Figur 2: Hvis bilister med under to kilometer til en station i begge ender af pendlerrejsen i stedet tog cykel og kollektiv trafik, ville 
der være 210.000 færre biler på vejene om dagen alene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det svarer til 35 % af bilpend-
lingstrafikken i Greater Copenhagen og ville være en fordobling af den kollektive trafiks turandel i dag.

I Greater Copenhagen har 
man opdaget cyklens store 
potentiale, og i 2019 
besluttede Greater 
Copenhagens bestyrelse, 
at der skulle udarbejdes en 
strategisk handlingsplan 
for cykeludvikling i 
metropolregionen.
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vidensgrundlag inden for fx evalue-

rings- og monitoreringsmetoder. Grea-

ter Copenhagen-metropolen er en op-

lagt case til at generere cykelviden. Sær-

ligt fordi cykling er mere udbredt her 

end i mange andre metropoler i verden.

Den strategiske cykelhandlings-
plan for Greater Copenhagen 
På baggrund af potentialeanalysens indi-

kationer har aktører og eksperter fra for-

skellige fagområder udpeget og kvalifi-

ceret relevante tværregionale cykelind-

satser under de fire temaer, som kan være 

med til at indløse potentialet: 

• Fælles visionære og målbare cykel-
mål
I det regionale perspektiv kan fælles 

mål være med til at løfte niveauet på 

regionalt plan og hjælpe kommunerne. 

Potentialeanalysen for Greater Copen-

hagen viser, at der er potentiale for en 

stigning på 100 % i cykelpendlingen. 

Derfor foreslår planen, at der med for-

del kan indføres et mål for en mini-

mumsstigning på fx 20 % i cykeltrafik-

ken i 2030. 

• Sammenhængende cykelinfrastruk-
tur på tværs 
Et grundlæggende element, der skal 

være på plads i den regionale cykel-

planlægning, er god og sammenhæn-

gende cykelinfrastruktur. Der skal sam-

arbejdes om regionale cykelruter - fx 

supercykelstier og EuroVelo-ruter. Sam-

tidig skal der arbejdes for, at cykelinfra-

struktur bliver indtænkt fra starten ved 

større infrastrukturprojekter som fx mo-

torvejs-, bro- og tunnelforbindelser. 

• Det gode skifte mellem cyklen og 
kollektiv transport
Samspillet mellem cyklen og kollektiv 

transport er også vigtigt i regional cy-

kelplanlægning – særligt i Greater Co-

penhagen hvor der endnu ikke er cy-

kelforbindelser på tværs af Øresund. 

Derfor lyder flere af de udpegede ind-

satser, at skiftet mellem cyklen og den 

kollektive transport skal gøres nemme-

re. Fx skal relevante knudepunkter ud-

peges, cykelparkeringsnormer udarbej-

des, der skal fokuseres på fælles billet-

systemer og bedre integration af cyk-

len i MaaS-løsninger, arbejdes hen imod 

tydeligere regler for cykelmedtagning 

mm. Ved at gøre samspillet mellem cyk-

len og kollektiv transport nem og at-

traktiv styrkes muligheden for fleksibi-

litet i den enkeltes mobilitetsvalg, og 

det er en styrke for alle sider af den re-

gionale transportplanlægning.

• Verdenskendt cykeldestination 
Fokus på regional cykelinfrastruktur og 

samspil med kollektiv transport er med 

til at styrke Greater Copenhagens image 

som en grøn og bæredygtig metropol-

region, der er attraktiv for virksomhe-

der og turister. Derfor fokuserer planen 

også på, hvordan regional cykelplan-

lægning kan spille en aktiv rolle i ud-

viklingen af Greater Copenhagen som 

en grøn cykeldestination. 

• Cykelviden hotspot
Allerede i dag forskes der i mange for-

skellige områder inden for cykling på 

de danske og svenske universiteter i 

metropolen. Som fx simulering af cy-

keladfærd i trafikmodellering, køns be-

tydning for transportadfærd, potentia-

let for øget elcykling, potentialet for 

cykellogistik, cyklingens betydning for 

folkesundheden, cyklens historie mm. 

Der er dog stadig lang vej endnu for at 

nå niveauet for den mængde forskning, 

der sker på andre transportområder. 

For at nå det niveau er viden også et 

vigtigt parameter i udviklingen af en 

bedre regional og tværregional cykel-

planlægning. 

Planen beskriver således en lang række 

områder, hvor samarbejde på tværs af 

kommuner, regioner og nationer kan være 

med til at løfte den regionale cykeldags-

orden og hjælpe Greater Copenhagen 

med at positionere sig som en interessant 

og attraktiv metropolregion på den inter-

nationale scene.  

Den største udfordring
Med indsatserne udpeget og beskrevet 

burde det være lige til at gå i gang med 

arbejdet. Men den største udfordring her 

er ejerskab og ansvar. Cykelområdet har 

hidtil været en kommunal opgave, og ud-

viklingen er ofte begrænset af de kom-

munale grænser – både de fysiske og de 

administrative. På det regionale niveau 

findes (endnu) ikke en formel og perma-

nent organisation for cykelplanlægning, 

som fx Vejdirektoratet er for vejene, og 

DSB, Skånetrafiken og Movia er for den 

kollektive transport. Ofte er regional cy-

kelplanlægning afhængig af enkeltståen-

de samarbejder og tilfældige finansie-

ringsmuligheder. Ved at se cyklen som en 

transportform, der er ligeværdig med bi-

ler, toge og busser, kan den regionale 

transportplanlægning løftes til et højere 

niveau, der er med til at fremme mobili-

tet, klima, sundhed og den grønne dags-

orden. Det vil også styrke mulighederne 

for samarbejde mellem Sverige og Dan-

mark på tværs af Øresund. 

Den endelige version af den strategi-

ske handlingsplan er færdig i juni 2021. 

Læs mere om projektet og find den en-

delige version af planen her: https://su-

percykelstier.dk/greater-copenhagen-skal-

vaere-verdens-bedste-cykelmetropol/ 

STRATEGISK C YKELHANDLINGSPLAN

Den strategiske cykelhandlingsplan 
beskriver en lang række områder, hvor 
samarbejde på tværs af kommuner og 
regioner kan være med til at løfte den 
regionale cykeldagsorden - fx:  
• Fælles visionære og målbare cykelmål
• Sammenhængende cykelinfrastruktur 

på tværs
• Det gode skifte mellem cyklen og 

kollektiv transport
• Verdenskendt cykeldestination
• Cykelviden hotspot


