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Mit arbejde
Trafikanalyser
Trafiksikkerhedsplaner
Skoleveje mm
Trafikstøj

Derhjmme
Jeg var/er inkarneret bilist 
Har købt en speed pedelec – 45 km/t 

Rune Rasmussen
Atkins

45 år

Hvem er jeg
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Tendenser i Danmark
I Danmark er vi er kendt for at have en god cykelkultur!

Sandheden er at vi gennem de sidste 10 år har haft en stagnerende tendens 
- og endda at vi i mange sammenhænge cykler mindre

Børn køres i gennemsnit i skole 20% hyppigere end i 1990     Og cykler tilsvarende mindre

Bilejerskabet i Danmark er steget med cirka 20% fra 2010 til 2020

Dog er der en tendens til, at der cykles mere i byerne end tidligere
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Greve Kommune
Vision
Greve Kommune ønsker at fastholde eksisterende cyklister 
samt potentielt tiltrække nye ved at styrke det allerede velfungerende stinet i Greve Kommune 

Et sikkert og trygt cykelnet er det primære mål for Kommunen.

Skal bidrage til mere bevægelse og en sundere livsstil
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Målsætninger

Målsætningerne er opstillet som hensigtserklæringer 
om en ønsket retning

Udgangspunktet er retningslinjerne fra 
”Håndbog i cykeltrafik”

Planen peger også på et cykelrutenet i kommunen 

- Cykelkorridorer for alle -

Henvise cyklisterne til mere trafiksikre og trygge ruteforbindelser 

Kildebrønde

Greve Landsby
Tune

Karlslunde

Greve

Hundige

Karlslunde

Landsby
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166 cykeluheld og 68 knallertuheld over den seneste 10-årige periode (2010 – 2019)

Strandvejsruten
• 40% af alle cykeluheld i kommunen er 

registreret på Strandvejsruten

Rundkørsler

Dobbeltrettede stier i bynære områder

Kortlægning: Trafikuheld med cyklister og knallerter
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Kortlægning: Tryghed
Undersøgelse af oplevet utryghed
• Interviewundersøgelse af fritidscyklister
• Besigtigelse
• Borgerhenvendelser
• Spørgeskemaundersøgelse på nettet

Mange respondenter svarede – solidt grundlag

1. Cykel og transportvaner
2. Cykelstierne i Greve
3. Motivation for at cykle
4. Cykelfaciliteter

15 pensionister blev interviewet efter cykeltur
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Kortlægning: Tryghed
Typisk forekommende henvendelser:

• 12 % - Forbindelsen mellem Tune og 
Karlslunde er utryg. Der er ingen cykelsti.

• 6% - Strandvejen er meget utryg. Mange 
farlige udkørsler på strækningen.

• 6% - Greve Centervej ved Rema1000 er 
utryg. Der mangler cykelsti.

• 4-5% - Strækningen fra Tune til Greve er 
utryg. Der mangler cykelsti.

• En betydelig del nævner trygge 
pendlerforbindelser til omkringliggende 
kommuner.
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Kortlægning: Tryghed

Emner der er påpeget af 
borgerne som værende 
vigtige at prioritere.
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Kortlægning: Stiklassifikation
I Greve Kommune har stinettet en funktionel klassificering, hvor stinettet deles op i:
• Hovedstier der bærer præg af de store gennemgående strømme
• Lokalstier der bringer cyklisten fra hovedstierne til det endelige mål

I alt
217 km sti (ekskl. rekreativer ruter)
151 km sti i eget tracé

58 km hovedsti
93 km lokalsti

17 km dobbeltrettet sti langs veje
10 km dobbeltrettet sti i by

Stierne omfatter:
• Enkeltrettede stier langs vej
• Enkeltrettede stier langs vej med

blandet brug
• Dobbeltrettede stier langs vej
• Stier i eget tracé med blandet

brug og kantbaner
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Forslag: Cykelkorridorer
Et mindre rutenet, hvor indsatsen kan fokuseres:

Et rutenet som ikke er ekskluderende 
– men skal kunne rumme alle

• Pendlere
• Skolebørn
• Fritidscyklister
• Cyklister til arbejde og uddannelse

Målsætningerne skal være gældende
1.1 Trafiksikkerhed
1.2 Tryghed

2.1 Sammenhængende ruteforbindelser 
med nærhed til kommunens mange rejsemål
2.2 Fremkommelighed og rejsemål
2.3 Komfort
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Forslag: Cykelkorridorer
1.1 Trafiksikkerhed
- Undgå Rundkørsler 
- Udenom Strandvejsruten
- Udenom særligt uheldsbelastede lokaliteter

1.2 Tryghed
Særligt fokus på
- Belysning på stier og stitunneler
- Busstop
- Trafikknudepunkter
- Parkeringsarealer
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Forslag: Cykelkorridorer
2.1 Sammenhæng og rejsemål

6 ruteforbindelser - 50 km – 20% af det kommunale stinet

Ligger indenfor 200 m af 60% af offentlige institutioner og 
Rejsemål i kommunen

Tæt på de 3 S-togstationer, erhvervsområder og 
centerområder

Tiltag:
Vejvisning
skiltning ved kendemærker, skiltning til mere strategiske 
rejsemål/lokalitetsbestemte mål, særlige skiltetyper med 
flere mål

Støttepunkter 
Oversigtskort på udvalgte steder, El-ladestandere, 
overdækkede cykelparkeringspladser
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Forslag: Cykelkorridorer
2.2 Fremkommelighed
Fremkommeligheden skal være god, og konkrete 
steder skal forbedres. 

Nogle steder er cykelstierne 1,5-2 m brede, mens 
de  andre steder kan være mellem 4-5 m brede. 

Cykelkorridorerne tilstræber en bredde på
3,5 – 5,0 m. 

Andre steder skal tilgængeligheden til selve stien 
forbedres.
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Forslag: Cykelkorridorer
2.3 Komfort

Hvis lysten til at cykle skal bevares eller forbedres, 
så skal cykelstierne have en jævn og fast 
belægning

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 44 % mener, 
at vedligeholdelsen er dårlig eller meget dårlig.

Vedligehold og drift skal prioriteres på 
cykelkorridorerne

• Generel kortlægning af asfaltkvalitet 
(automatisk udført ved gennemkørsel med måler)

• Prioritering af snerydning 
• Beskæring af beplantning 
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Forslag: Cykelkorridorer – Baneruten et eksempel
Baneruten – et eksempel

Baneruten - Et trafiksikkert og trygt alternativ til 
Strandvejen. 

Strandvejsuheld:
65 uheld med cyklister 
16 uheld med knallerter.

Baneruten er en omvej for cyklister, der ellers kører langs 
Strandvejen.

4% samlet Forlængelse
Strandvejsruten gennem Greve er 8,5 km 
Baneruten er 8,9 km lang

Villighed til at cykle længere
Fokusgruppeinterviews har vist:
Mange cyklister er villige til at køre en mindre omvej for 
at køre på mere attraktive og rekreative ruter og for at 
undgå ruter, hvor der kører mange biler

Udover at være en bedre forbindelse for de lokale 
borgere, kan den også udgøre et attraktivt alternativ for 
både pendlerne, motionisterne og fritisdscyklisterne.
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Forslag: Cykelkorridorer – Baneruten et eksempel
Baneruten – Forbedringspunkter

Fremkommelighed og rejsehastighed
• Etablering af sammenhængende trace
• Bredere sti, hvor muligt
• Asfaltbelægning

Komfort og tryghed 
• Udbedring af belægning
• Bedre belysning

Stiens identitet
• Promovering
• Henvisningsskilte
• Rutenavn
• Oversigtskort med rute og område

300 cyklister om dagen20 cyklister om dagen
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Fremtidens stier
Stier for alle trafikanter 
– et trygt og sikkert ”rum” for alle borgere
• Hurtige speed pedelec med 45 kmt
• Løbehjul
• Langsomme cyklister
• Gående

Stier der anlægges
Brede med god komfort
Trygge og sikre
Nærhed til rejsemål
God fremkommelighed

Cykelkorridorerne
De hurtige elcykler væk fra vejstrækninger med 
mange trafikfarlige udkørsler og overkørsler. 

Kommunens primære målsætning 
– bedre trafiksikkerhed
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Handleplan
Trafiksikkerheden forbedres med tiltag på 
cykelkorridorerne fremfor dyre eller ikke mulige 
tiltag på Strandvejen og steder med uheld

Tryghed og komfort forbedres med konkrete  
projekter med belysning, vejvisning og vedligehold

Fremkommelighed og rejsehastighed forbedres 
med projekter hvor der f.eks. Er missing links
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Rune Rasmussen
Atkins, Planlægning og Arkitektur

E-mail: Rune.Rasmussen@atkinsglobal.com
Tlf.: 52 51 90 61

Tak for jeres opmærksomhed!
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