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Hvorfor arbejde med 
cykeldata
— Plan- og vejmyndigheder har typisk ikke nem 

adgang til data ifm. planlægning, 

gennemførelse og evaluering af cykelprojekter 

eller drift og vedligeholdelse af 

cykelinfrastruktur.

— Datakvalitet og datakvantitet varierer fra 

vejmyndighed til vejmyndighed.

— Der er et udnyttet potentiale ift. at anvende 

cykeldata og -viden dagsordenssættende og 

politikudviklende i og udenfor egen 

organisation

— Bedre kommunikation til/med journalister, 

borgergrupper, osv.
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REGION HOVEDSTADENS REGIONALE CYKELREGNSKAB

Introduktion

Formålet har været

— at videreudvikle det eksisterende

regionale cykelregnskab

— at gøre cykeldata mere nemt at bruge ifm. 

med f.eks. projektledelse, planlægning, 

drift, formidling og policy.

— at udnytte mulighederne med Power BI 

(Business intelligence)

— Inspiration fra Holland
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CYKELREGNSKABET ER

Et samarbejde
imellem

— Region Hovedstaden

— Supercykelstissamarbejdet i Region 

Hovedstaden (31 kommuner)

— AFRY
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INDHOLDET ER DER IKKE ÆNDRET SÅ MEGET PÅ

Cykelregnskabet
viser

— forskelle mellem geografier

— hvem, der cykler og ikke cykler

— hvor langt og hvorfor folk cykler

— betydningen for sundhed, klima

miljø og trængsel

— Data fra 2010 til nu

— Ingen fremskrivninger, prognoser eller 

scenarier
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Forskellen til nu
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Tidligere

— Statisk rapport med grafer, tabeller og 

nøgletal.

— Udgivet med års mellemrum

— Omfattende at opdatere

Nu

— Online og interaktiv

— Opdateres løbende

Incentive 2017



Workshops
FEEDBACK
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Løbende feedback 

Region Hovedstaden, kommuner og

Supercykelstisekretariatet

Workshops med kommuner før og efter 

tilblivelsen i samarbejde med 

Supercykelstisekretariatet



Business Intelligence
POWER BI
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Forbind og 
transformer data

Lav relationer for 
at forbinde data

Design interaktive rapporter til
analyse og visualisering af data



CYKELREGNSKAB

Datakilder
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TU data
Tilfredsheds-

undersøgelse
Tællinger

Transport 

økonomiske 

enhedspriser



Data flow
POWER BI
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Sharepoint

Adgang for alle
Microsoft cloud løsning



Cykelregnskab
REGION HOVEDSTADENS
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Det nationale 
cykelregnskab

— Nyt værktøj for vejmyndigheder, politikere, 

interesseorganisationer, journalister, borgere

— Forventes klar foråret 2023.

— Første etape

Faktaark 2022 - Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme



Det nationale 
cykelregnskab

— Omfang

─ Ture, km, tællinger, kombinationsrejser

— Forhold

─ Infrastruktur, tyveri, ulykker

— Adfærd

─ Tilfredshed, tryghed, cykelejerskab



Videreudvikling

Den korte bane

— Erfaringer med den nye måde.

— Justeringer og tilretninger.

— Formidling og udbredelse.

Den lidt længere bane

— Flere typer data og visninger, fx realtid, vejr, 

adfærd, infrastruktur.

— Oftere opdateringer.

— Koblinger til beslægtede områder.

— Kommunevisning (lokale data).

— Udbredelse til andre geografier.

— Fremskrivninger, prognoser og scenarier.
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