


Behøver vi skilte?



ADFC Radreiseanalyse



Danskerne som cykelturister



Halv- eller heldagsudflugter



Det danske system

En national cykelrute defineres som en cykelrute, der forløber 
nord-syd eller vest-øst gennem flere landsdele, normalt med en 
længde af over 200 km. Ruten er velegnet for feriecyklister med 
hensyn til såvel service og attraktioner samt teknisk udformning.

En regional cykelrute defineres som en cykelrute, der forløber 
gennem flere kommuner, som typisk er lidt længere end 
beregnet til en dagstur og som har tilhørende 
overnatningsfaciliteter, men som ikke er en national cykelrute.

Lokale ruter planlægges og udpeges af kommunen evt. i 
samarbejde med nabokommunerne. Der kan typisk være tale 
om kortdistancetrafik, som er mindre sæsonafhængigt. Men der 
kan også være tale om rundture beregnet som dagsture til 
fritidsbrug af lokalbefolkningen eller af turister.



Udfordring #1: 
Rutesystem og myndighedsstruktur 
hænger ikke sammen (og det har det 
ikke gjort siden 2007)





Udfordring #2: 
Rutesystemet er ikke i 
overensstemmelse med, hvordan 
flertallet af cykelturisterne cykler –
nemlig rundture fra a -> a



Fyn som eksempel



Cykelturisterne i 1998



Cykelturisterne i 2018







Udfordring #3: 
Rutesystemet er vanskeligt at 
implementere i praksis og ufleksibelt 
ift. at optage nye ruter





2 m?



Hvad nu hvis…

…der fandtes et andet system,

• som kunne udvides i takt med etablering af ny, 
cykelvenlig infrastruktur uden at blive 
uoverskueligt?

• hvor brugere, destinationer og aktører kunne 
designe deres egne ruter?

• hvor sammenhæng ikke blev ødelagt af et enkelt 
manglende skilt?



https://vimeo.com/218480751/2ae07feaf6

Det findes! 

https://vimeo.com/218480751/2ae07feaf6
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Heerenveen

Dutch recreational cycling network

Network of junction routes
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Heerenveen

Dutch recreational cycling network

Network of junction routes

• Numbered junctions (choosing pnts); 

signposting from junction to junction

• 33.500 km; 40 regional networks

• 1st target group: daytrips

• Synchronised (combined) with LF
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Bicycle use in NL  (2017)

Cycling in Holland 

work
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 15 billion km
(888 km per person)

 4,6 billion cycle trips 
(25% of all trips)

Per år per person

Cykelkm 444.816.702 86

Cykelture 49.721.281 10

Danmark til sammenligning:



Hvad kommer først: Cyklister eller 
infrastruktur?

”If you build it, they will come”



Hvad koster det?

100-200 mio. kroner…?



Workshop

• 1) Giver knudepunkter mening i DK set ud fra jeres 
perspektiv? 

• 2) Hvis vi skal have knudepunkter i DK, skal vi så 
overtage det hollandske system 1:1 eller lave 
ændringer/justeringer? 

• 3) Kan og skal vi tænke andre friluftsbrugere ind? Fx 
ved at skabe nogle overordnede knudepunkter, 
hvor cyklister, vandrere m.fl. mødes?



Andre friluftsbrugere


