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BAGGRUNDEN
Q: HVAD ER SUPERCYKELSTIERNE?
A: Supercykelstierne er cykelruter, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og komfortabelt at
vælge cyklen. Bag Supercykelstierne er et unikt, tværkommunalt samarbejdsprojekt mellem 23
kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Ambitionen er at skabe et stærkt net af
Supercykelstier i hele regionen, der giver pendlercyklisterne bedre vilkår og får flere til at vælge cyklen
mellem job og hjem. Supercykelstierne kan potentielt give over 30 % flere pendlercyklister i regionen
1
sammenlignet med i dag .

Q: HVAD ER FORMÅLET MED SUPERCYKELSTIERNE?
A: Formålet er at skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ til biler og kollektiv trafik, der kan
bidrage til, at regionen får flere cykelpendlere. Det er til gavn for den enkelte og for samfundet.
Cyklister forurener og støjer mindre, de øger folkesundheden, giver mindre trængsel og bidrager
derfor til et bedre byliv.

Q: HVAD ER MÅLSÆTNINGEN FOR SUPERCYKELSTIERNE?
A: Supercykelstierne skal:
-

Forbinde hovedstadsregionens kommuner i et højklasset cykelrutenet
Yde et højt serviceniveau til cyklisterne
Omfatte nyskabende løsninger som forbedrer cyklisternes vilkår
Øge antallet af borgere der cykler dagligt på strækninger mellem 5-20 km

Det skal være nemt, komfortabelt og trygt at komme til og fra arbejde på cykel i hele
hovedstadsregionen.

Q: HVEM STÅR BAG SUPERCYKELSTIERNE?
A: Det gør Region Hovedstaden og 23 kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal,
Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Helsingør, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og
Vallensbæk. Derudover varetager et projektsekretariat opgaver, der går på tværs af samarbejdet.

Q: HVEM ER SUPERCYKELSTIERNE FOR?
A: Supercykelstierne er for alle, der har opdaget fordelene ved at pendle på cykel – det er nemt,
sikkert og sundt. Alle kan bruge Supercykelstierne, men ruterne er udviklet med udgangspunkt i
pendlernes behov. Rutenettet forbinder arbejdspladser, studier og boligområder samt bus-, metro- og
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S-togsstationer, så man nemt kan kombinere cykelturen med offentlig transport.

Supercykelstierne er især udviklet til:
-

Pendlere over længere afstande – minimum 5 km
Nuværende pendlere
Potentielle pendlere, som skal vælge cyklen frem for bilen

Q: HVAD ER EN SUPERCYKELSTI I FORHOLD TIL EN ALMINDELIG CYKELSTI?
A: En Supercykelsti er en cykelsti, som specielt retter sig mod pendlernes behov, og hvor man kan
forvente samme høje standard hele vejen fra A til B. Stierne er tilrettelagt, så de forbinder
knudepunkter som boligområder, uddannelsesinstitutioner og områder med mange arbejdspladser.
Samtidigt er de planlagt, så de så vidt muligt er den mest direkte vej med få stop og plads til at holde
eget tempo. Komforten for cyklisterne er højt prioriteret med en jævn asfalt på stierne og høj grad af
vedligehold, som fx snerydning. Flere steder kan cyklisterne også få ekstra services som grønne
bølger, nedtællingssignaler, cykelpumper og fodhvilere.

TAL OG STATISTIKKER
Q: HVOR MANGE SUPERCYKELSTIER ER PLANLAGT?
A: Der er indtil videre planlagt 28 ruter i et net med ca. 500 km Supercykelsti. Inden 2020 vil 13 ruter
være etableret. Nye ruter kan blive udviklet i takt med, at nye kommuner træder ind i samarbejdet.
Se kort over ruterne på www.supercykelstier.dk

Q: HVORNÅR ÅBNEDE DEN FØRSTE SUPERCYKELSTI?
A: C99 Albertslundruten åbnede den 14. april 2012. Ruten går gennem fem kommuner og strækker
sig over 17,5 km. C95 Farumruten åbnede 20. april 2013. Den går gennem tre kommuner og strækker
sig over 21 km.

Q: HVAD ER DE SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED RUTERNE?
A: En realisering af de 28 Supercykelstier har potentiale til at reducere antallet af sygedage med
34.000 om året, og kan samtidig give en årlig reduktion i CO2 udslip på 856 tons (svarende til 100
2
danskeres årlige udslip) og 1,4 millioner færre bilture om året .
Supercykelstierne har et samfundsøkonomisk afkast på 19 % i forhold til investeringen. Til
sammenligning har Metro Cityring et afkast på 3,1 % og motorvejen mellem Herning og Holstebro et
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afkast på 8,2 %. Med en indfrielse af potentialet vil Supercykelstierne give et samfundsøkonomisk
3
overskud på 7,2 milliarder kroner .
Q: HVAD ER SUNDHEDSGEVINSTEN VED RUTERNE?
A: I foråret 2013 deltog fem bilister i Supercykelstiernes cykeludfordring, hvor de skulle skifte bilen ud
med cyklen i én måned. De fik alle et bedre kondital, deres body age blev to-tre år lavere og deres
4
fedtprocent faldt med mellem 0,6 og 2 % . Derudover viser forskningen, at voksne, der cykler til
5
arbejde, har 28 % lavere dødelighed, end voksne der ikke cykler til arbejde . Og hvis du cykler bare 15
6
minutter om dagen, lever du i gennemsnit tre år længere .

Q: HVAD ER TIDSGEVINSTEN FOR CYKLISTERNE PÅ RUTERNE?
A: På Supercykelstierne fokuserer vi på flow frem for høj hastighed. Derfor giver Supercykelstierne
pendlerne en så direkte rute som muligt med så få stop som muligt. Med færre stop bliver det
nemmere at holde et konstant flow.
Brugertilbagemeldinger tyder i øvrigt på, at sundhed og motion vægter højere end rejsetid i forhold til
at vælge cyklen på de lidt længere ture.

Q: HVAD VIL SUPERCYKELSTIERNE KOSTE?
A: De 28 ruter, der pt. er planlagt, på samlet set ca. 500 km. Rutenet, er vurderet til at koste mellem
413 mio. kr. og 875 mio. kr. afhængigt af, hvilke løsninger man vælger. Det koster i gennemsnit 2
millioner kr. (i basisløsning) og 4 millioner kr. (i idealløsning) at etablere en km Supercykelsti på de
planlagte 28 ruter. Til sammenligning koster det mellem 70 og 100 millioner kr. at etablere én km
motorvej.

CYKELPENDLERNE
Q: ER DER ERFARING, DER VISER, AT SUPERCYKELSTIERNE KAN SKAFFE FLERE OG NYE CYKLISTER?
A: Ja. Evalueringen af Supercykelstien Farumruten har vist en stigning i antallet af cykelpendlere på
7
ruten på 52 %. Evalueringen viste at :
-

Antallet af cykelpendlere er steget med 52 % siden åbningen af ruten i 2012 (på
hverdagsdøgn)
Blandt cykelpendlerne er 21 % helt nye trafikanter på ruten, mens 14 % i dag oftere vælger
ruten, sammenlignet med før den blev indviet som Farumruten
25 % af de nye cykelpendlere på ruten kørte tidligere i bil
90 % af cykelpendlerne mener, at Supercykelstien lever op til forventningerne
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-

90 % af cykelpendlerne mener, at det er nogenlunde nemt eller meget nemt at holde en jævn
cykelhastighed. I 2012 var det tal nede på 74 %
Følelsen af tryghed på ruten er på en 10-trinsskala steget fra 7,3 til 8,1

I London har de Cycle Superhighways, hvor man har set stigninger på op mod 100 pct. på nogle
8
strækninger . Deres udgangspunkt ligger dog markant lavere, end det vi ser i hovedstadsregionen i
Danmark, hvor rigtig mange allerede cykler.

Q: NÅR SÅ MANGE MENNESKER ALLEREDE CYKLER I HOVEDSTADSREGIONEN, HVEM SKAL SÅ VÆRE DE NYE
CYKLISTER?
A: 60 % af borgerne i Københavns Kommune cykler til arbejde og uddannelse inden for
kommunegrænsen, men mange pendler i bil ind og ud af København og mellem kommunerne i
9
Supercykelstisamarbejdet .
Vi ved, at kurven knækker ved 5 km, dvs. når folk har længere end 5 km på arbejde, så lader mange
flere cyklen stå. Det er her potentialet ligger, og det er derfor Supercykelstisamarbejdet er vigtigt.
Supercykelstierne skal give dem, der pendler på tværs af kommunegrænser, en seriøs mulighed for at
skifte eller kombinere bil- eller togturen med en cykeltur - også på strækninger over 5 km. Derudover
10
tilbyder Supercykelstierne en bedre rute til de pendlere, der allerede cykler dagligt .

RUTERNE
Q: HVAD ER FORSKELLEN PÅ EN ANLAGT, EN PROJEKTERET OG EN PLANLAGT RUTE?
A: De to anlagte rute er C99 Albertslundruten og C95 Farumruten. Dvs. de ruter som allerede står
færdige.
De projekterede ruter er Allerødruten, en forlængelse af Farumruten, Fasanvejsruten,
Frederikssundsruten, første etape af Helsingørruten, Indre Ringrute, Ishøjruten, Jyllingeruten,
Københavnerruten, Ring 3-ruten, Ring 4-ruten og Værløseruten. Det er ruter, der er finansieret og vil
blive anlagt frem til 2020.
De planlagte ruter er de ruter, som kommunerne i samarbejdet har peget på som mulige kommende
Supercykelstier - finansieringen af forbedringerne og anlæg af disse ruter er ikke på plads endnu.

Q: ER DE PLANLAGTE RUTER PÅ KORTET PÅ HJEMMESIDEN DE ENDELIGE RUTER?
A: Nej det er de ikke. De planlagte ruter er vejledende og kan derfor ændre sig i processen.
Se evt. kortet over ruterne på www.supercykelstier.dk
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KONCEPTET
Q: SKAL SUPERCYKELSTIERNE UDFORMES PÅ SAMME MÅDE PÅ FX NØRREBRO SOM I EN MINDRE TRAFIKERET
KOMMUNE?
A: Det korte svar er nej. Supercykelstierne skal imødekomme det behov, der måtte være lokalt, på
den bedst mulige måde. Som eksempel er behovet for stiernes bredde inde i København større end i
mindre trafikerede kommuner, hvad man må indregne i planlægning og etablering af stierne.

Q: HVOR MANGE BANER VIL SUPERCYKELSTIERNE HAVE?
A: Det kommer an på de enkelte strækninger. På strækninger, hvor der ikke er så befærdet, vil
bredden på stien være 2,5 m - dvs. en bred sti med to baner. På de meget befærdede strækninger i fx
det centrale København arbejder vi på at få tre baner – det vil sige en sti, der er cirka 3 meter bred.
Det gælder fx Dronning Louises Bro / Nørrebrogade, en del af Farumruten, som er op til 4 meter bred.

Q: FINDES DER ET SAMLET KONCEPT FOR SUPERCYKELSTIERNE?
A: Ja. Det seneste samlede konceptforslag er fra januar 2014. Konceptforslaget er på dansk og findes
på den interne hjemmeside under informationsmaterialer. Samme sted findes også en kortere engelsk
oversættelse af følgende hovedpunkter fra konceptforslaget:
Principper for ruters udformning - strækninger:
-

-

Stityper
Bredde
o Enkeltrettede stier
o Dobbeltrettede stier
o Fællesstier
o Evt. brug af lokalveje
Belægning
Synlighed og belysning

Principper for ruters udformning - steder med krydsende trafik:
-

Signalkryds
o ITS – Intelligente Transport Systemer
Krydsninger ved sideveje og overkørsler
o Separat sti som krydser vej
Krydsende buspassagerer ved busstoppesteder
Rundkørsler
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RESULTATERNE
Q: HAR I NOGEN INDIKATIONER PÅ, HVILKE RESULTATER DER ER OPNÅET MED SUPERCYKELSTIERNE INDTIL
NU?
11
A: Ja. I januar 2015 fik vi den første evaluering af Farumruten . Evalueringen viste at:
-

11

Antallet af cykelpendlere er steget med 52 % siden åbningen af ruten i 2012 (på
hverdagsdøgn)
Blandt cykelpendlerne er 21 % helt nye trafikanter på ruten, mens 14 % i dag oftere vælger
ruten, sammenlignet med før den blev indviet som Farumruten
25 % af de nye cykelpendlere på ruten kørte tidligere i bil
90 % af cykelpendlerne mener, at Supercykelstien lever op til forventningerne
90 % af cykelpendlerne mener, at det er nogenlunde nemt eller meget nemt at holde en jævn
cykelhastighed. I 2012 var det tal nede på 74 %
Følelsen af tryghed på ruten er på en 10-trinsskala steget fra 7,3 til 8,1

Farumruten, Evaluering, COWI, december 2014

8

