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BEN I REGIONAL TRANSPORTPLANLÆGNING3.



BEN I REGIONAL TRANSPORTPLANLÆGNING3.

STATSLIGE ELLER REGIONALT FORANKREDE INSTITUTIONER KOMMUNALT ‘GENTLEMAN’-SAMARBEJDE







HVORDAN EN SUPERCYKELSTI BLIVER TIL







REGION 
HOVEDSTADEN

≈70%
3 mio. kr./år

SAMARBEJDET
≈ 45 MIO. KR.

siden 2011

31 KOMMUNER

≈30%
≈ 1,5 mio. kr./år

(0,79 kr per borger)



STAT

0-50%
≈ 115 MIO. KR

ANLÆG
≈ 280 MIO. KR.

20 KOMMUNER

50-100%
≈ 165 MIO. KR.
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SAMLEDE OMKOSTNINGER FOR SUPERCYKELSTIERNE 
ANLÆG OG SAMARBEJDE FREM TIL I DAG

CA. 325 MIO. KR.

Opgørelsen viser omkostningerne for de 10 etablerede ruter og for samarbejdet til og med  2021. Finansieringen til endnu ikke færdigetablerede supercykelstier er ikke medregnet her.



OPGAVE

Hvad er effekten af hidtidige investeringer i 
supercykelstier?

Hvordan kan supercykelstinettet forbedres 
og udbygges i de kommende år? 

Skal man fokusere på at forbedre det 
eksisterende supercykelstinet inden man 
udvider nettet yderligere? 



Hvad er effekten af hidtidige 
investeringer i supercykelstier?
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38%
Stigningsprocent i cykeltrafikken fra før etablering af supercykelsti til umiddelbart
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Stigningsprocent i talte cyklister på ruterne fra før etablering af supercykelsti 
til umiddelbart efter samt fra før til 2021

55%

53%

184% 86%

64%

94%

71%

37% 46%

59%

FØR VS. 2021

75%



Transportvaneundersøgelsen: Rejser med primærformål arbejdsplads i Region Hovedstaden  sammenlignet med rejser med primærformål arbejdsplads for personer med bopæl i hele landet.
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Gennemsnitslængden på pendlernes ture på supercykelstierne er 13 km per vej. 
Den gennemsnitlige turlængde på s-tognettet er 12 km.
Pendlerne betragter cykling som en tidseffektiv måde at få lagt motion ind som en fast rutine i en ellers travl hverdag

12 km

KM

13 km



75% stigning i cykeltrafikken på 
ruterne
(Gns. af stigningerne på de 10 etablerede ruter fra før etablering sammenlignet med 2021 
tællinger)

Der cykles i gennemsnit 13km pr. tur
(Gns. af de 10 etablerede ruter)

Af nye brugere kørte 13% tidligere i bil
(Gns. af 8 ruter, ingen data fra Farum-Allerødruten og Jyllinge-Stenløseruten)

85% af brugerne vælger 
supercykelstierne dagligt eller mere 
end én gang om ugen
(Gns. af de 10 etablerede ruter)

49% af brugerne på supercykelstierne er 
kvinder 51% er mænd
(Gns. af de 10 etablerede ruter)

84% kender supercykelstierne som 
stikategori
(Gns. af de 10 etablerede ruter)

Den generelle tilfredshed med ruterne 
scorer 3,9 hvor 5 er bedst
(Gns. af 9 etablerede ruter, mangler data fra Albertslundruten)

18% bruger elcykel 
(OBS: kun gns. af de 2 senest etablerede ruter: Farum-Allerødruten og Jyllinge-Stenløseruten)

Nøgletal



Hvordan kan supercykelstinettet 
forbedres og udbygges i de 

kommende år? 



Screenede ruter siden 2019, involverer 28 ud af de 31 kommuner i samarbejdet



AnlægsloftRessourcetræk

2021/2022

‘Formynder’
uden 

sanktionsmulighed

Cykelpuljerne for 2021 og 2022 kan modsat tidligere puljer ikke vurdere noget som et sammenhængende tværkommunalt projekt medmindre kun én kommune søger på vegne af alle og dermed 
påtager sig det juridiske og økonomiske ansvar for alle de andre kommuners arbejde. Det er et ressourcetræk og en ‘formynder’-rolle, som er svær for kommunerne at tage på sig, bl.a. fordi de 
ikke har sanktionsmuligheder. Derudover vil det også påvirke denne kommunes anlægsmåltal.



Skal man fokusere på at forbedre det 
eksisterende supercykelstinet inden 

man udvider nettet yderligere?



Opgørelsen viser omkostningerne for de færdigetablerede ruter og for samarbejdet til og med  2021. Samt Finansieringen til endnu ikke færdigetablerede supercykelstier er ikke medregnet her.
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Eksempler fra årlige ruteinspektionsrapporter udført på supercykelstierne.

VEDLIGEHOLD



Hvis man stoppede udvidelsen af visionsnettet, ville man særligt afskære de ikke-storbynære og mere landlige  kommuner fra et netværk, som også synes at komme dem til gode…



21%
94%

184%
184%

…For selvom der er stor forskel i antallet af cyklister på ruter i byer og ruter i landlige omgivelser, så viser tællingerne store stigninger i cykeltrafikken begge steder.



23%
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

Supercykelstierne*

Tredje Limfjordsforbindelse**

Frederikssundsmotorvejens 3. etape**

Ny bane over Vestfyn**

Sydlig Ring 5**

Intern forentning

*Baseret på DTU’s beregninger af Supercykelsiernes visionsnet på 750 km supercykelsti (tidligere visionsnet fra før 2019) fra 2021 
** Baseret på Krakas analyse 'Investeringsplan 2030 – en god investering?' fra 2019

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER

https://orbit.dtu.dk/en/publications/cost-benefit-of-bicycle-infrastructure-with-e-bikes-and-cycle-sup
http://kraka.dk/sites/default/files/public/kommentar_til_investeringsplan_2030_-_final.pdf


TAK!

Sekretariatsleder
Sidsel Birk Hjuler

Sidsel.birk.hjuler@kk.dk
+45 4049 7066

SUPERCYKELSTIER.DK



EKSTRA INFO



Afstande



45-62%

45-63%

PENDLERAFSTAND
FRA BOPÆL TIL ARBEJDSADRESSE
Danmark Statistik 2019

Opgørelsen er lavet ud fra afstanden fra bopælsadressen til arbejdsstedsadressen (én vej). 

HAR 10 KM 
ELLER KORTERE
TIL ARBEJDE

Opgørelsen er lavet ud fra afstanden fra bopælsadressen til arbejdsstedsadressen (én vej). 

HAR 20 KM 
ELLER KORTERE
TIL ARBEJDE

46%65%



53% af alle REJSER i DK er under 10 km 

I 2020 var over halvdelen af alle rejser – ture ud og hjem igen - i Danmark er under 10 km. I 2019 var det 46%  
Transportvaneundersøgelsens årsrapport for Danmark 2020

https://www.cta.man.dtu.dk/transportvaneundersoegelsen/udgivelser
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Indregnes hele CO2-livscyklussen for elbil, cykel og elcykel, så udleder den elektriske bil - selv den mest energivenlige af slagsen drevet på 
dansk grøn strøm - ca. 90 g CO2 per km, hvorimod en cykel udleder 21 g og en elcykel 22 g per km.

90 GRAM CO2 PER KM

21 GRAM CO2 PER KM

22 GRAM CO2 PER KM

https://ing.dk/artikel/her-elbilens-danske-co2-forspring-214680
https://ecf.com/news-and-events/news/how-much-co2-does-cycling-really-save


Data, tabeller, statistikker og kort Energistatistik 2019 (ens.dk)

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2019_dk-webtilg.pdf




Sundhed
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SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER

77% AF GEVINSTERNE ER
SUNDHEDSGEVINSTER

https://orbit.dtu.dk/en/publications/cost-benefit-of-bicycle-infrastructure-with-e-bikes-and-cycle-sup
http://kraka.dk/sites/default/files/public/kommentar_til_investeringsplan_2030_-_final.pdf


SUNDHEDS-
UDFORDRINGER

Professor, Jens Troelsen, SDU

http://www.klaus-jensen.dk/tog1/Kort/kort.htm
https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/142/1212137/index.htm

http://www.klaus-jensen.dk/tog1/Kort/kort.htm
https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/142/1212137/index.htm



