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Forslag 

I Danmark findes der intet samlet, fyldestgørende overblik over hvor og hvilken 

type og stand cykelinfrastrukturen er. Dette er problematisk både i forhold til ud-

vikling af rutevejledning og trafikinformation for pendlere og rekreative brugere 

på cykel og i forhold til at forbedre tværkommunal og -regional infrastrukturplan-

lægning. Der er derfor behov for en national standardiseret kortlægning af cykelin-

frastruktur i Danmark. 

 

En grøn omstilling af transportsektoren i Danmark kan samtidig være med til at 

understøtte sunde transportformer som cykling. Initiativet vil være med til at 

danne grundlaget for at styrke cykelindsatsen på tværs af kommunerne og øge 

samspillet mellem cyklen og den kollektive transport. Regionerne ønsker at styrke 

cykelindsatsen i hele landet og ser et stort potentiale i at udvikle datagrundlaget på 

området. 

 

Baggrund 

I dag er det op til hver enkelt kommune at registrere cykelinfrastrukturen. Dette 

gøres ikke blot forskelligt men også i forskellige databaser. Således findes der i 

Danmark intet samlet fyldestgørende overblik over, hvor der findes cykelinfra-

struktur, ej heller samlede pålidelige data om type, standard, cykeltrafikmængder 

eller lignende (se også ’motivation for initiativet’). 

 

Initiativet skal:  
1) Udarbejde en plan for standardisering af data for cykelinfrastruktur med øje for at 

det i højere grad understøtter end komplicerer dataregistreringen i kom-

munerne. Som en del af standardiseringen vil der også blive set på hvilke 

data er relevante. Udover stiregistrering, kan data om eksempelvis 

stibredde, belysning, cykeltrafikmængder på sti, motoriserede trafikmæng-

der på vej mm. være relevant både i forbindelse med efterfølgende rutevej-

ledningsudvikling eller strategisk cykelplanlægning. 

 

2) Udvælge platform for standardiserede data for cykelinfrastruktur. For at sikre 

at data kontinuert vil blive indsamlet, registreret og lagt til rådighed på lang 

sigt er der behov for at finde den bedste platform for data. Initiativet skal 

være komme med en anbefaling af dette. Eksempelvis kan det vise sig op-

lagt, at data kan trækkes direkte derfra og ind i Vejdirektoratets Nationale 

Adgangspunkt (National Access Point). Denne leverer trafikdata til private 

trafikinformationsudbydere. 

 

3) Udarbejde forslag til indsamling af den standardiserede data for cykelinfrastruktur. 

Ønsket med initiativet er at det bliver bæredygtigt og at cykeldata på læn-



 

 

gere sigt indmeldes direkte af kommunerne. Dog vil der være en opstarts-

fase for indhentning af data kræver en dedikeret projektledelse som sikrer 

korrekt dataindmelding, -håndtering og -lagring.  

 

Udgiftsmæssige konsekvenser 

De udgiftsmæssige konsekvenser for projektet kendes ikke med sikkerhed, men 

der forslås, at der som udgangspunkt afsættes et årsværk til at gennemføre initiati-

vet. 

 

Tabel 1 

Udgiftsmæssige konsekvenser i 2021 (øvrig drift) 

 

Mio. kr.  I alt 

Udgifter 0,75 

Et årsværk 0,75 

 

 

Organisering og milepæle 

Der etableres en projektgruppe med repræsentanter fra staten (DIGST, ERST, 

Vejdirektoratet) Danske Regioner, Supercykelstisekretariatet (repræsenterer 30 

kommuner og Region Hovedstaden) [og KL]. Projektgruppen har til formål at 

sikre bredt ejerskab og bred deltagelse fra offentlige myndigheder i forprojektet. 

Projektet vil blive placeret i en af de fem regioner samt en forskningsinstitution 

eksempelvis DTU eller AAU. 

 

• Første halvår 2021: Forberede plan for standardisering af data for cykelinfra-
struktur samt udvælgelse af platform 

• Andet halvår 2021: Stille forslag til indsamling af de standardiserede data for 
cykelinfrastruktur 

 

Motivation for initiativet 

Tværkommunale og -regionale samarbejder om cykeludvikling i vækst 

47% af alle pendlerture i Danmark er 10 km eller kortere og med elcyklens frem-

march samt en stigende sundheds- og klimabevidsthed i befolkningen bliver cyk-

ling et mere og mere relevant grønt transportalternativ til de motoriserede køretø-

jer - også på lidt længere distancer. Der udledes 92 procent mindre CO2 pr. tur 

ved at skifte fra bil til cykel på ture op til 7,5 kilometer. 

Evalueringer viser en gennemsnitlig stigning i cykeltrafikken på 23% efter etable-

ringen af de regionale, tværkommunale supercykelstier på Sjælland og gennem-

snitslængden per tur er 11 km. Til sammenligning er gennemsnitsturen på S-tog-

nettet 12 km. 

Supercykelstisamarbejdet mellem 30 sjællandske kommuner og Region Hovedsta-

den på Sjælland er et eksempel på, hvorfor det er vigtigt at samarbejde på tværs af 

kommunale og regionale grænser for at fremme cykling. I Østjylland arbejdes der 

også på at starte et supercykelstisamarbejde; i Syd- og Sønderjylland er der inte-

resse for at opstarte et tværkommunalt cykelsti- og vidensnetværk; Dansk Kyst- 

og Naturturisme skal i samarbejde med Dansk Cykelturisme til at etablere et knu-

depunktsystem for rekreativ cykling og cykelturisme, og i det tværregionale samar-

bejde. I Greater Copenhagen er der netop nu ved at blive udarbejdet en cykel-

handlingsplan. 



 

 

Mens der arbejdes påsammenhængende cykelløsninger på tværs af kommune- og 

regionsgrænser bliver behovet for en fælles standardiseret digitalisering af cykelin-

frastruktur desto større og tydeligere. 

Manglen på fælles, standardiseret cykeldata 

Data spiller en stadigt vigtigere rolle, når vi skal træffe et valg om, hvordan vi øn-

sker at transportere os. Rutevejledning både i forhold til distance, trafikmængde, 

antal skift, aflysninger, vej- eller skinnearbejde m.m. er veludviklet både for bilister 

og passagerer i den kollektive trafik, og denne information er kun mulig at give på 

baggrund af et godt og pålideligt datagrundlag.  

I Danmark findes intet samlet overblik over, hvor der findes cykelinfrastruktur, ej 

heller samlede pålidelige data om standard, cykeltrafikmængder eller lignende.  

Skal flere overflyttes til grønne og fysisk aktive transportformer kræver det, at tek-

nologien følger med. Der er behov for en national kortlægning af cykelinfrastruk-

tur i Danmark, dels for at forbedre rutevejledning og trafikinformation for bru-

gerne, dels for at kvalificere det strategiske arbejde for cykelplanlæggerne og be-

slutningstagerne:  

Rutevejledning og trafikinformation 

Supercykelstisamarbejdet er blandt andet i dialog med Google om forbedring af 

rutevejledningen for brugere på cykel samt udvikling af trafikinformation, som er 

målrettet cykelbehov. Eks. har Google den grundlæggende udfordring ligesom alle 

andre serviceudbydere, at de ikke kan trække nogle samlede, ensartede cykeldata 

fra de offentlige myndigheder på samme måde som de kan trække for den offent-

lige transport (rejseplanen) og motorveje mm. 

Strategisk planlægning 

Regional cykelplanlægning kræver et strategisk overblik og kortlægning af pendler-

potentialer, lokalisering og standard af eksisterende cykelinfrastruktur, samspil 

med andre transportformer mm. Et sådant arbejde vil blive langt mere kvalificeret 

af adgang til samlede ensartede cykelinfrastrukturdata. Det vil også kunne kvalifi-

cere både forskning, trafikmodelberegning og beslutningstagningen. Bl.a. er DTU 

i gang med at opdatere cykling i trafikmodeller men er afhængig af bedre grund-

data om eksisterende cykelinfrastruktur er tilgængelig. I begge tilfælde vil det være 

med til at kunne kvalificere beslutningstagernes trafikale indsatser - og være med 

til at understøtte den grønne udvikling mod en C02-neutral transport i Danmark. 


