
Cykelland nu!  
Hverdagscyklisme som en del af den grønne omstilling

Klaus Bondam, Direktør, Cyklistforbundet 









”Når jeg cykler, så kan 

jeg hurtigere komme 

nye steder hen” 

Vilja, 6 år



”Jeg elsker at 

cykle… 

Det er så hyggeligt” 
Anton, 7 år



“At cykle hjælper mig

med at vågne om 

morgenen” 
Esther, 8 år



“At cykle hjælper en med at slappe af efter

en lang skoledag og så giver det en følelse af

frihed”

Julius, 11 år



”Jeg elsker at cykle… 

jeg aner ikke hvorfor”

Emilie, 7 år 





Giv 25.000 danskere tilskud til at købe en elcykel

Bilister skal tilbydes et stærkt alternativ til de lidt længere 

cykelture. Købere af en elcykel skal via en særlig elcykelpulje

på 100 mio. kr. have et tilskud på 20 % af prisen



Indfør flere 30 km/t-zoner i områder med 
mange gående og cyklister

Farten skal ned i byerne. Kommunerne skal 
langt nemmere end i dag kunne indføre 30 
km/t-zoner på enkeltstrækninger i byområder 
og landsbyer, hvor der færdes mange bløde 
trafikanter fx ved skoler



Indfør en skattemæssig fordel for 
cykelpendlere

Det bæredygtige og sunde transportvalg i 
hverdagen skal belønnes. Det kan ske fx 
ved en cykelpræmie i form af et 
skattefradrag på 5.000 kr. årligt eller et 
særligt befordringsfradrag for cyklister med 

mere end 3 km til arbejde.



Støt kommunerne i at anlægge flere trygge og sikre 
cykelstier via en fast national cykelpulje

Cykelinfrastrukturen skal styrkes. Kommunerne skal via en 
fast statslig pulje på 200 mio. kr. årligt kunne søge statslig 
medfinansiering af cykelstier og andre cykelfremmende 
initiativer. Det svarer til, at der går 2 kr. til infrastruktur til 
cykler for hver 100 kr., der går til infrastruktur til biler.

























TRÆNGSEL I OG OMKRING DE 4 

STØRSTE BYER I DANMARK

2030

+ 149%

Ekspertgruppen Mobilitet for Fremtiden (2018)





For hver kilometer, der 

bliver kørt på cykel i 

stedet for i bil i byen, 

kan sundhedseffekten 

for samfundet i form af 

forlænget levetid og 

forbedret helbred 

opgøres til næsten 7 kr. 

Transportministeriet

juli 2014





“THE MAYOR AND THE 

CARS”

“Politics is about changing the 

world. And it is a better to go a bit 

to far. To challenges the 

boundaries. If you don’t do that 

nothings happens. You can’t do 

something like this with out 

resistance. 

Just because you buy a car, it 

does not mean that you at the 

same time is being given a chunk 

of the urban space”. 

Mr. Miquel Anxo Lores

Mayor 

City of Pontevedra (Spain) 



”For et halvt århundrede siden blev 

det at have bil set som en gode, der 

sikrede alle bevægelighed og 

frihed.

I 1950'erne var folkebilismen et 

stærkt billede, et 

demokratispørgsmål. Det var en one

size fits all-løsning, der er blevet 

dårlig. 

I dag har vi brug for at omtænke

bilen. Man kan leve uden bil i 

byerne. Det er en ny måde at 

anskue det på. 

Det er på tide at tage bilen ned fra 

piedestalen og behandle den som 

et transportmiddel ganske som alle 

andre transportmidler.”

Karolina Skog 

Sveriges Miljø & Byudviklingsminister (MP)

Maj 2018 







FOLLOW THE CYCLING EMBASSY OF DENMARK

@CyclingEmbassy /CyclingEmbassy @CyclingEmbassy

/company/cycling

-

embassy-of-

denmark

The Cycling Embassy of 

Denmark is a comprehensive

network of private companies, 

local authorities and non-

governmental organizations

working together to promote 

cycling and communicate

cycling solutions and know-

how.
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