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Resultater fra Fredericia Cykelby 
 
Fredericia ønsker på linje med mange andre byer at få flere på cyklen. Målet er en cykelandel på 25 %. Det 
oprindelige cykelpuljeprojekt er blevet udvidet, således at der nu arbejdes med fremme af cykeltrafik 
igennem 10 forskellige projekter og initiativer. 
 
Fredericia har kørt en kampagne med ’Jorden rundt på 80 dage’ for skolebørn, hvor det tekniske 
omdrejningspunkt var brug af GPS enheder med upload til en hjemmeside og en historiefortælling i relation 
til rejsen. Projektet opnåede rigtig gode resultater med stort deltagerengagement, hvor 19 klasser 
tilsammen kørte 23.567 km. 
 
Cykelstafetten benytter de samme GPS enheder, men i en voksen kontekst. Samlet vil projektet kunne 
involvere 1.000 aktive cyklister. GPS enhederne fungerer dermed som en gul holdstafet, som kan følges på 
kampagnesitet. Vinderholdet bliver det hold, hvis GPS har tilbagelagt flest km og har skiftet hænder flest 
gange. Præmien var en middag for hele holdet. Her vil den enkelte person blive introduceret for et nyt 
netværk – kampagnen vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed. De tre mest aktive hold kørte 
tilsammen 10.802 km fordelt på 64 personer med et gennemsnit på 169 km. 
 
Fra april til juni 2011 blev 30 tidligere bilpendlere tilbudt gratis pendlerkort, pendlercykel og sikker 
cykelparkering. Over halvdelen af projektdeltagerne benytter toget i større eller mindre omfang et halvt år 
efter projektperioden, og flere har til hensigt at benytte toget. Udgifterne til de gratis pendlerkort blev 
hentet ind på nye billetindtægter godt 4 måneder efter projektperioden. Hvis de nye kunder holder ved i 5 
år, er projektet omkring 12 gange så rentabelt som de gratis pendlerkort. Hertil kommer pr-værdien i form 
af personlig anbefaling til andre samt den generelle positive omtale, som projektet har genereret. Projektet 
er dermed særdeles rentabelt.  
 
CykelScore baserer sig på et samlet teknologibaseret kampagnekoncept, som skal få både børn og voksne 
til at cykle mere. Der anvendes RFID chips på cyklerne og smart phones til registrering af cykelturene. 18 
checkpoints er opsat, og der ventes op mod 2.000 deltagere, 80.000 registrerede cykelture og 100 vindere 
ved årets udgang. Projektet har nu opnået EU støtte til at omfatte 7 lande. Projektet kører hele året og er 
planlagt at fortsætte år efter år. Flere danske og udenlandske byer er på vej til at introducere CykelScore. 
 
Der er etableret meget nyt for cyklisterne: 
 

 7 km cykelstier 

 320 cykelstativer med indbygget wire 

 5 cykelpumper 

 6 cykelbarometre 

 Cykelværksted 

 Slangeautomat 

 5.000 cykelstikort 

 Cykelbyhjemmeside og cykelrutedesigner med 225.000 unikke besøgende 

 1.750 cykelhjelme 

 9 skoler med trafikpolitik  
 
 
Resultater fra projekterne, cykelregnskabet og 8 faste cykeltællestationer præsenteres i oplægget.  
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