
Bidrag til Vejforum – Sammenfatning 

 

Fredericia - fra Cykelby til Trafiksikkerhedsby, Erfaringer og kommende tiltag 

 

I de sidste knap 4 år har Fredericia været Cykelby. I den periode er der blandt andet: 

 

 Anlagt cykelstier 

 Opsat cykeltællere  

 Gennemført forskellige tiltag med henblik på, at få flere til at cykle.  

 

Fredericia Cykelby er et puljestøttet projekt, som udløber med udgangen af 2014, og projektets 

forpligtigelser over for Vejdirektoratets cykelpuljen slutter derfor med udgangen af 2014.  

 

Indlægget vil beskrive hvordan der sikres fortsat fokus på cykelfremme, og arbejdet med anlæggelse af 

cykelstier i Fredericia Kommune. Indlægget vil ligeledes sætte fokus på hvordan det forpligter at være 

cykelby, og hvilke erfaringer vi som Cykelby kan bidrage med.  

De erfaringer Fredericia Cykelby har givet os omkring arbejdsmetoder, borgerindragelse m.m. vil blive 

præsenteret, og der vil blive sat fokus på, hvorledes vi har tænkt os, at de erfaringer skal udnyttes, i 

forbindelse med Fredericias status som Trafiksikkerhedsby.  

 

Fredericia blev i foråret 2013 udnævnt til Trafiksikkerhedsby, i perioden fra 2013 til 2016. Til Vejforum vil vi 

præsentere projektet, og heriblandt fortælle omkring:  

 

 Baggrunden for projektet 

 Omfanget af projektet 

 De indledende analyser af uheld m.m.  

 Planerne for fysiske ombygninger, kampagner m.m. 

 Hvordan projektet gøres synligt 

 Hvordan borgerinddragelsen er tænkt 

 

Præsentationen vil derudover ligge vægt på, hvorledes skiftet fra Fredericia Cykelby til Fredericia 

Trafiksikkerhedsby gennemføres / er blevet gennemført, og hvordan vi vil forsøge at fastholde den det 

kendskab der er i byen, til Fredericia Cykelby.  

 

Vi vil med vores indlæg udbrede kendskabet til Trafiksikkerhedsbyerne i Danmark, og fortælle om vores 

erfaringer med at være Trafiksikkerhedsby.  

Hjemmesiden www.trafiksikkerhedsby.dk er et centralt element i Fredericia Trafiksikkerhedsby, og det er 

meningen at borger, politikere m.m. kan følge med i alt fra fysiske ombygninger til trafikinspektioner, 

løbende kampagner m.m.  

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, og fysiske tiltag vil eksempelvis blive vist med før og efter 

billeder samt evt. også projektøkonomi.  

http://www.trafiksikkerhedsby.dk/


Der er et stort ønske og fokus på, at Fredericia Trafiksikkerhedsby skal være lokalt forankret i Fredericia. Vi 

vil på Vejforum præsentere, hvordan vi sætter fokus på at sikre den lokale forankring, og herunder hvilke 

metoder vi benytter os af.  

Hovedformålet med dette indlæg er derfor at synliggøre hvilke erfaringer det har givet en by af Fredericia 

størrelse at bære navnet cykelby, og hvordan dette kan bruges i det videre arbejde som Trafiksikkerhedsby.  

 

 

Spørgsmål eller behov for uddybning kan stilles til:  

Morten Svanborg 

Trafikplanlægger, Fredericia Kommune 

 

Morten.svanborg@fredericia.dk 

 Tlf: 5082 5295  

mailto:Morten.svanborg@fredericia.dk

