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Supercykelstisamarbejdet

Kommuner og 
Region Hovedstaden

I hovedstadsregionen



Visionsplan

850+
km supercykelsti



ben i regional transportplanlægning3.
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STIGNING I CYKELTRAFIK
23%

På de 8 supercykelstier, som er etableret og evalueret i dag, er der sket en gennemsnitlig stigning i cykeltrafikken på 23%
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Gennemsnitslængden på pendlernes ture på supercykelstierne er 11 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 km11 km

Korteste
6,4 km

Længste
14,7 kmKM

https://supercykelstier.dk/wp-content/uploads/2016/03/Supercykelsti-cykelregnskab-2020.pdf
https://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-regnskab/data-om-togrejser/
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PENDLERAFSTAND
FRA BOPÆL TIL ARBEJDSADRESSE
Danmark Statistik 2019

Opgørelsen er lavet ud fra afstanden fra bopælsadressen til arbejdsstedsadressen (én vej). 
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Region Hovedstaden 2018: 
Sammenfatningsrapport: Trafikale scenarier 
for hovedstadsområdet



Borgmestermøde i Supercykelstisamarbejdet 2019

Politisk ønske

https://supercykelstier.dk/wp-content/uploads/2019/11/Borgmesterm%C3%B8de-i-supercykelstisamarbejdet-31-okt-2019.pdf


Hvad ved vi? 
• ”Cykelparkeringshåndbogen”, Dansk Cyklistforbund, Celis 2007

• ”Superskiftet - En guide til planlægning af gode skifteforhold mellem 
cykel og bus”, Movia 2017 

• ”Kombinationsrejsende supercyklister”, Supercykelstisamarbejdet 
2018 

• ”Bike-train Commuting for a Sustainable Transition” AAU speciale, 
Eriksen, Hansen & Madsen 2018

• ”Undersøgelse af overflytningspotentialet til supercykelstierne og 
kombinationsrejser samt samspillet mellem cyklen og det kollektive”, 
Megafon 2018

• Region Hovedstadens Trafik- og mobilitetsplan, 2019

• ”Evaluering af kollektiv transports effekt - supplerende evaluering 
Værløseruten 2020”, Movia og Supercykelstisamarbejdet 2020 



Superskiftet - En guide til planlægning af 
gode skifteforhold mellem cykel og bus, 
Movia 2017 

Evaluering af opgradering af 
cykelparkering ved busstoppesteder langs 
Værløseruten, 2020

Største stigning 
passagerer på- og 
afstigninger er sket 
ved de 
busstoppesteder, 
som har fået 
etableret 
overdækket 
cykelparkering ifm. 
etableringen af 
supercykelstien. 



Om undersøgelsen 
Undersøgelsen er en interviewundersøgelse foretaget af Megafon i efteråret 2018. Der er foretaget stopinterviews på otte udvalgte stationer i Region Hovedstaden, der er placeret tæt ved en eksisterende supercykelsti, samt telefoninterview med borgere med 
bopæl tæt herpå. Der er i alt 1.347 respondenter i undersøgelsen. Stationerne i undersøgelsen er Frederikssund, Veksø, Ballerup, Herlev, Allerød, Lyngby, Ishøj og Friheden. 





Koncept for opgradering af 
kollektive knudepunkter langs 

supercykelstierne



Indhold i kombirejsekonceptet

• Cykelparkerings-
norm ved stationer 
og busstoppesteder 
samt placering og 
udformning af 
cykelparkering

• Wayfinding, 
genkendelighed, 
skiltning og pyloner

• Knudepunkts-
udpegning

• Før- og eftermåling 
af kombinations-
rejsetiltag

EVALUERING
PLANLÆG-

NING

DESIGN
KOMMUNIKA

-TION



Planlægning



Knudepunktsudpegning

Max. 100m

Max. 500m

Baseret på AAU-specialet Bike-train Commuting for a 
Sustainable Transition (Eriksen, Hansen & Madsen 2018)

Min. hver 
10 min.

Min. hver 
30 min.

Regional

Lokal





Design



Placering

Max 60 meter

Max 30 meter



Cykelparkeringsnorm 

Knudepunkt Cykelparkeringsnorm

Stationer 10-30 % af passagertallet 

(antal rejsende per dag)

Busstoppesteder 

og terminaler

10-40 % af passagertallet               

(i morgenmyldretiden kl. 6-9). 

Eksempel 20 % 

1000 rejsende →

20.000 rejsende →

200 cykelparkeringspladser

4000 cykelparkeringspladser

90 rejsende →

200 rejsende →

18 cykelparkeringspladser

40 cykelparkeringspladser



Cykelparkeringsnorm 

Cykelparkeringsnorm ved stationer 
(Antal cykelparkeringspladser som andel af daglige påstigere).

Fjern-/regionaltog 20 %

S-tog 30 %

Lokaltog 20 %

Letbane 15 %

Metro 10 %



Cykelparkeringsnorm 

Cykelparkeringsnorm ved busstoppesteder 
(Antal cykelparkeringspladser som andel af påstigere i spidstimerne, 6:00-9:00).

Bymidte, bolig- og 

erhvervsområder

Forstæder, landområder

R-, S- og E-busser 20 % 40 %

Øvrige linjer 

(inkl. A-busser)

10 % 10 %



Cykelparkeringsnorm 

50% 5% ? %



Kommunikation



Skiltning og wayfinding



Evaluering



Evalueringen bør bestå af:

1. Sammenligning af passagertal i den kollektive trafik ved stoppet før og efter 

anlægget (Rejsekortsdata eller data indsamlet af trafikselskabet: Movia, DSB, 

Metroselskabet etc.)

2. En før- og eftermåling med: 

a. Optælling på stop og i stopområdet

i. Optælling af antal cykler i og udenfor stativ

ii.Optælling af antal passagerer, der tager cykel med i toget/bussen

b. Spørgeskemaundersøgelse med folk der ankommer på cykel og parkerer i 

eller udenfor stativ

i. Tilfredshed med cykelparkering, stativer, belysning, placering, vejen 

derhen

ii.I eftermålingen desuden: Hvad gjorde brugerne før? Er der en 

adfærdsændring?



TRYKPRØVNING 2021



DRØFTELSER I 
STYREGRUPPEN
- Sti skal stadig vægtes højere end 

kollektive knudepunkter. 

- Må ikke gøre det for økonomisk svært at 
etablere en supercykelsti.

- Manglende opgradering må ikke ‘trække 
fra’ i vurderingen af en supercykelsti, men 
en opgradering bør give ‘bonuspoint’.

- Hvis der er flere busstoppested tæt på 
hinanden på en strækning, bør der 
prioriteres. 



Tak!
Projektleder

David Gaarsdal Rønnov

iq38@kk.dk
+45 2148 7938

https://supercykelstier.dk/
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