
Denmark – Powered by Cycling 

I 2025 er Danmark: 

 Foregangsland i udnyttelse af infrastruktur til 
ferie-, fritids- og hverdagscykling 

 Et fuldt tilgængeligt cykelland via et 
integreret system af ruter og 
serviceknudepunkter 

 Verdenskendt for en levende og nyskabende 
cykelkultur, der er åben for alle 

 



Vision infrastruktur 

Cykellandet Danmark har et fuldt integreret system af ruter og serviceknudepunkter  
 
Ruter og destinationer med internationalt potentiale: 
 5-7 ikoniske langtursruter, som forbinder attraktive turistdestinationer og udlandet 

med Danmark (4 af ruterne indgår i EuroVelo-netværket) 
 3-5 ikoniske destinationer, som enten retter sig mod ”special interest”-cyklister 

(MTB, Cross, Fatbike, Racer) eller som er målrettet specifikke segmenter (vokse par 
uden børn, børnefamilier m.m.) 

 5 infrastruktur ikoner, som er ”reason to go” (fx pejlemærker, cykelbroer, 
cykelslanger m.m.) 

Et dækkende rutenet mellem serviceknudepunkter: 
 Grønne, bilfrie og børnesikre ruter (fx på nedlagte jernbanestrækninger)  
 Dagstursmuligheder af høj kvalitet, som udgår fra serviceknudepunkter 
 Tryg og sikker adgang for cyklister og andre bløde trafikanter til det danske 

bivejsnet (fx i form af 2 minus 1-veje eller egentlige cykelveje/-gader) 
 Ensartet, vedligeholdt og komplet vejvisning, der gør det nemt at følge og 

kombinere ruter og finde fra det ene serviceknudepunkt til det andet  



Vision service/oplevelser 

God og fleksibel service gør cykellandet Danmark tilgængeligt for alle typer af 
brugere 

 

I serviceknudepunkterne er der som minimum adgang til: 

 Offentlig transport med cykelmedtagning, sikker bilparkering, bagageopbevaring, 
cykeludlejning, information om cykelmuligheder, cykelvenlig overnatning, god 
cykelservice (på værkstedet, på B&B, i receptionen m.fl.), sikker cykelparkering, 
cykelvask, ladestationer 

Og gerne også: 

 A til B cykeludlejning, cykelhoteller, cykelskoler, cykelguider 

På de ikoniske ruter/i destinationerne er der adgang til: 

 Oplevelser ift. rutens tema og øvrige attraktioner (via linieføring, skiltning, sikker 
cykelparkering m.m.), gode pausesteder, A til B cykeludlejning, bagagetransport 



Vision formidling 

Cykelkulturen er levende og bruges aktivt i formidlingen af cykellandet Danmark 

 

 Cykling er markedsført som top ferieaktivitet i Danmark 

 Alle cykelruter er tilgængelige via opdateret kortmateriale i digital og trykt form 

 Alle ikoniske cykelruter/destinationer er formidlet på relevante sprog 

 Danmark er kendt for en international cykelevent  

 Turismeerhvervet kender lokale cykelmuligheder og formidler dem til gæsterne 

 Der laves en årlig cykelturismeopgørelse med relevante nøgletal 


