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1 Sammenfatning 

For at øge antallet af cyklister har Randers Kommune under projektet Randers 

Cykelby i perioden 2010-2012 foretaget en række forbedringer for cyklister i 

forstaden Hornbæk, i Randers Midtby samt via et elcykelprojekt kaldet "lands-

bycyklen". 

Delprojekt 1 I Hornbæk er der blandt andet sket forbedring af børnenes skoleveje og 

omfattende kampagneaktiviteter. Effekten har været en stigning i antallet af 

cyklister på 31 % fra 2010 til 2012. Effekten af delprojekt 1 er dermed større 

end den forventede stigning i antallet af cyklister på 10 %. 

Delprojekt 2 I Randers Midtby er der sket forbedring af cykelparkeringsmulighederne samt 

etableret en Cykelring, hvor skilte guider cyklisterne rundt på cykelvenlige ve-

je. Effekten af forbedringerne har medført, at der er sket en stigning i antallet af 

cyklister i Randers Midtby på 24 % fra 2010 til 2012. Effekten af delprojekt 2 

er væsentlig større end de forventede 5-10 % stigning i antallet af cyklister. 

Delprojekt 3 I perioden efterår 2010 - forår 2011 lånte 25 borgere i Randers Kommune 

elcykler i en 6 måneders periode. Elcykelprojektet havde primært til formål at 

vise, at det er muligt at få bilister på de mellemlange afstande (5-20 km) til at 

vælge aktiv transport i form af elcykel frem for bil. Sekundært skulle projektet 

give et fingerpeg om elcyklens sundhedsmæssige virkning. 

Forsøgsprojektet viser, at elcykler kan være med til at flytte bilister ud af biler-

ne, også på de lidt længere distancer end den traditionelle cykel typisk dækker. 

Meget tyder på, at muligheden for at cykle på elcykel har været med til, at pro-

jektets deltagere er blevet mere aktive, og at dette har en sundhedsmæssig ef-

fekt, idet de gennemførte sundhedstjek viste markante forbedringer i deltager-

nes kondital. Omkring halvdelen af deltagerne vurderer desuden selv, at deres 

fysiske form er blevet bedre. 

Deltagerne i elcykelprojektet har generelt været meget begejstrede, og mange 

ville gerne selv købe en elcykel efter forsøgets afslutning. Elcyklerne er således 

blevet accepteret som et godt alternativ til bilen, og der har heller ikke været 

forbehold i forhold til, at elcykler kun er til gamle og svagelige personer. 

Elcyklen giver derimod mulighed for, at almindelige mennesker kan cykle lidt 

længere distancer uden at skulle skifte tøj, gå i bad o.l. 
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2 Indledning 

I august 2009 ansøgte Randers Kommune om midler fra statens pulje til mere 

cykeltrafik til projektet 'Randers Cykelby'. Projektet opnåede tilsagn, og siden 

da er en række tiltag for cyklister realiseret. Nærværende rapport er udarbejdet 

med henblik på at redegøre for evalueringen af det samlede projekt. 

Projektet Randers Cykelby har til formål at få flere til at cykle for at: 

• forbedre folkesundheden 

• opnå mere miljørigtig transport 

• minimere trængselsproblemerne i byen 

Projektet indeholder en vifte af tiltag, der samlet set skal få flere til at cykle - og 

dermed mindske biltrafikken. Projektet indeholder også elementer, som forven-

tes at gøre det mere trygt og sikkert at cykle. 

Formålet med evalueringen er dels at afdække og dokumentere tiltagenes og 

dermed puljeprojektets effekt, dels at formidle viden og erfaringer i forhold til 

andre mulige projekter og eventuelle senere faser af projektet i Randers. 

2.1 Forventede effekter 

Projektet Randers Cykelby forventes at medføre følgende effekter: 

• Delprojekt 1 - Hornbæk 

- 10 % stigning i antallet af cyklister på udvalgte veje i Hornbæk. 

- Passagen af krydset Fladbrovej/Gl. Viborgvej vil blive mere tryg og 

sikker. 

• Delprojekt 2 - Cykelring og cykelparkering 

- 5-10 % stigning i antallet af cyklister på udvalgte gader i Randers 

midtby. 

- Øget tilfredshed med forholdene for cykeltrafikken. 

• Delprojekt 3 - Landsbycyklen 

- Det forventes, at brugen af elcykler generelt vil få flere til at benytte 

cykel frem for anden transport f.eks. bil, specielt til mellemlange ture. 
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3 Evaluering 

Som et led i projektet Randers Cykelby gennemføres cyklisttællinger og laves 

spørgeundersøgelser til evaluering af effekten af tiltagene, der er implementeret 

i forbindelse med Randers Cykelby. De gennemførte evalueringer er opdelt på 

hvert af de tre delprojekter. 

4 Delprojekt 1 - Hornbæk 

I Hornbæk-området er der i forbindelse med Randers Cykelby gennemført føl-

gende tiltag for at øge antallet af cyklister: 

• Signalregulering af krydset Gl. Viborgvej/Fladbrovej 

• Sikring af Skoleveje og forbedring af stinet 

• Kampagneaktiviteter 

- Motionsrace 

- Husstandsomdelt aktivitetsprogram og cykelkort uddelt 

- 3 arrangementer afholdt af Hornbæk Cykelklub 

- 3 ladcykler til Hornbæk Børnegård 

- Cykeltemauge på Hornbæk Skole i uge 20, 2011 

• 'Park & Bike' -plads ved motorvejen 

Evaluering af Randers Cykelby i Hornbæk omfatter følgende aktiviteter: 

• Cyklisttællinger på udvalgte lokaliteter (før/efter) 

• Spørgeskemaundersøgelse med elever på Hornbæk Skole (før/efter) 

• Telefoninterview med borgere i Hornbæk (før/efter) 

• Stopinterviews blandt cyklister og fodgængere i krydset Fladbrovej / Gl. 

Viborgvej 

De enkelte evalueringsaktiviteter gennemgås enkeltvist i de følgende afsnit. 

4.1 Tællinger i relation til Hornbæk 

Der er i år 2010 og 2012 gennemført før- og eftertællinger af cyklister på ud-

valgte strækninger / kryds i Hornbæk, der er blevet berørt af projekterne under 

Randers Cykelby. Tællelokaliteterne er angivet på figur 1.  
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Figur 1: Tællelokaliteter i Hornbæk. 

 

Resultaterne af før- og eftertællingerne er vist i tabel 1 på næste side. Tællin-

gerne er manuelle snittællinger, hvor antallet af cyklister typisk er talt i tids-

rummet 6-18, dvs. dagtimerne. På en enkelt lokalitet (Fladbrovej Gl. Viborg-

vej) er der kun talt i morgen- og eftermiddagsspidsperioden, dvs. 7-9 og 12-16. 

Efterfølgende er tælleresultaterne omregnet til årsdøgntrafik jf. faktorsystemet 

for Vejdirektoratets vejleding "Trafiktællinger – planlægning, udførelse og ef-

terbehandling". Omregningen sikrer, at resultaterne af tællingerne kan sam-

menlignes, selvom tællinger er gennemført på forskellige ugedage og måneder. 

 

De gennemførte tællinger i Hornbæk viser, at antallet af cyklister fra 2010 til 

2012 samlet set er steget med 31 %, hvilket svarer til en samlet stigning på ca. 

400 cyklister pr. dag på de seks lokaliteter. Det var før projektstart forventet, at 

effekten af delprojekt 1 ville være en stigning i antallet af cyklister i Hornbæk 

på 10 % eller mere. Den forventede effekt er dermed opnået. 

Den største effekt er opnået på Viborgvej, ud for Netto, hvor årsdøgntrafikken 

for cyklister er steget fra 627 til 941 cyklister, svarende til en stigning på 50 %. 

Også på Gl. Viborgvej, vest for Skovhulevej, og H.C. Andersens Vej, nord for 

Dalinsvej, er antallet af cyklister steget med mere end 50 %. Den store stigning 

på H. C. Andersens Vej skyldes formentligt etablering af fartdæmpere. 

På Fladbrovej i krydset Fladbrovej - Gl. Viborgvej er der sket et fald i antallet 

af cyklister på 12 % på trods af etablering af signalanlæg i krydset. Årsagen til 

faldet vurderes at være, at der i efterevalueringsperioden har været vejarbejde 

på Viborgvej fra Fladbrovej til motorvejen. Stopinterviews gennemført i kryd-
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set viser desuden, at cyklisterne opfatter, at etablering af signalanlægget i kryd-

set har forbedret trygheden (se afsnit 4.4 på side 14). 

 Tabel 1: Resultat af før- og eftertællinger i Hornbæk. 

Nr. Lokalitet Tælletype Tælledato 

(før) 

Tælledato 

(efter) 

Før 

(ÅDT, 

cyklister) 

Efter 

(ÅDT, 

cyklister) 

Effekt 

(%) 

1 H.C. Andersens Vej, 

syd for Gl. Viborgvej 

Manuel 

snittælling 

25/8 2010 

kl. 6-17 

23/5 2012 

kl. 6-17 

234 247 +6 % 

2 H.C. Andersens Vej, 

nord for Dalinsvej 

Manuel 

snittælling 

25/8 2010 

kl. 6-17 

23/5 2012 

kl. 6-17 

48 80 +67 % 

3 Sti mellem Dalinsvej 

og Hornbæk skole, 

syd for P-pladsen 

Manuel 

snittælling 

18/8 2010 

kl. 6-18 

13/6 2012 

kl. 6-18 

21 24 +14 % 

4 Fladbrovej - Gl. Vi-

borgvej 

Manuel tæl-

ling af cyk-

lister på 

Fladbrovej 

16/6 2010 

kl. 7-9 og 

12-16 

31/5 2012 

kl. 7-9 og 

12-16 

229 202 -12 % 

5 Viborgvej, ud for 

Netto 

Manuel 

snittælling 

16/9 2010 

kl. 6-18 

20/6 2012 

kl. 6-18 

627 941 +50 % 

6 Gl. Viborgvej, vest 

for Skovhulevej 

Manuel 

snittælling 

26/8 2010 

kl. 6-18 

21/6 2012 

kl. 6-18 

113 173 +53 % 

I alt 1.273 1.668 +31 % 

 

4.2 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på Hornbæk 
Skole 

Der er uddelt spørgeskemaer til eleverne på Hornbæk Skole før og efter imple-

menteringen af de forskellige tiltag. Dermed kan det undersøges, om elevernes 

transportvaner og den oplevede tryghed påvirkes af tiltagene i Randers Cykel-

by. 

Eleverne har besvaret spørgsmål om, hvordan de har transporteret sig til skole 

den pågældende dag, samt hvordan de oplever trygheden i hhv. krydset Flad-

brovej/ Gl. Viborgvej samt deres skolevej mere generelt. 

Førsituation 

488 elever fra 0.-9. klasse har i august 2010 (uge 32), dvs. umiddelbart efter 

sommerferien, udfyldt spørgeskemaet.  
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Eftersituation 

436 elever fra 0. - 9. klasse har i maj 2012 (uge 21 og 22) svaret på et tilsvaren-

de spørgeskema, dog udbygget med spørgsmål, der skal afklare hvorvidt bør-

nene er opmærksomme på de fysiske tiltag, der er anlagt nær skolen.  

Tryghed 

Tabel 2 viser elevernes tryghedsniveau i krydset Fladborgvej/ Gl. Viborgvej 

både før og efter signalregulering af krydset. Andelen af elever, der føler sig 

trygge eller meget trygge, er steget fra 46 % til 62 %. Anlægget af lyskrydset 

har derfor haft en positiv virkning på elevernes tryghed i krydset. 

Forbedringen af trygheden er ikke umiddelbar i overensstemmelse med, at der 

er registreret et mindre fald i antallet af cyklister i krydset efter etablering af 

signalanlægget. 

Tabel 2: Elevernes oplevede tryghed ved krydset Fladborgvej / Gl. Viborgvej. 

  Førsituation Eftersituation 

Meget trygge 12 % 10 % 

Trygge 34 % 52 % 

Utrygge 18 % 5 % 

Meget utrygge 7 % 7 % 

Ved ikke 30 % 30 % 

 

Tabel 3 viser elevernes oplevede tryghed foran skolen, hvor blandt andet cykel-

stien på Gl. Viborgvej ved skolen er blevet dobbeltrettet, og der er etableret 

fartdæmpning på H. C. Andersens Vej. Evalueringen viser, at 6 ud af 10 mener, 

at forholdene foran skolen er trygge eller meget trygge. Kun 7 % af de adspurg-

te mener, at forholdene er utrygge. Der er kun spurgt til elevernes tryghed foran 

skolen i eftersituationen, da førevalueringen er gennemført inden det blev be-

sluttet at forbedre forholdene foran skolen for cyklister. 

Tabel 3: Elevernes oplevede tryghed foran skolen. 

  
 

Eftersituation 

Meget trygge 
 

10 % 

Trygge 
 

52 % 

Utrygge 
 

5 % 

Meget utrygge 
 

2 % 

Ved ikke 
 

30 % 

 

Tabel 4 på næste side viser elevernes generelle opfattelse af trygheden på deres 

vej til skole før og efter gennemførelse af Randers Cykelby. Undersøgelsen vi-

ser, at elevernes opfattelse af trygheden før- og efter aktiviteterne under Ran-

ders Cykelby er omtrent den samme. 
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Tabel 4: Elevernes generelle opfattelse af tryghed på deres skolevej. 

  Førsituation Eftersituation 

Meget god 28 % 25 % 

God 55 % 61 % 

Dårlig 6 % 5 % 

Meget dårlig 2 % 1 % 

Ved ikke 9 % 9 % 

 

Opmærksomhed på fysiske tiltag 

I eftersituationen er der spurgt til hvorvidt eleverne er opmærksomme på de 

fysiske tiltag, der er etableret på skolevejene.  

• 84 % svarer at de er opmærksomme på, at der er etableret signalanlæg i 

krydset Gl. Viborgvej / Fladbrovej.  

• 48 % svarer at de er opmærksomme på, at cykelstien på Gl. Viborgvej ved 

skolen er blevet dobbeltrettet. 

Transportmiddelvalg 

Diagrammerne nedenfor viser elevernes transportmiddelvalg, fordelt på de yng-

ste og de ældre klassetrin. Af de indsamlede data ses det, at transportmiddel-

valget ændrer sig efter 2. klasse i retning af højere grad af selvtransport. 

  

Figur 2: Transportmiddelvalg blandt eleverne i år 2010 og 2012.
1
  

Blandt de yngste elever (op til og med 2. klasse) er andelen, der cykler, faldet 

med 1 procentpoint. Til gengæld er andelen af selvtransporterende børn steget 

med 6 procentpoint, da andelen af børn der går til skole er steget med 7 pro-

centpoint.  

                                                   

 
1
 Kategorien "andet" omfatter knallert, rulleskøjter og løbehjul. 
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Blandt eleverne i skolens ældste klasser (3. og opefter) er andelen af elever, der 

cykler i skole, faldet med 9 procentpoint. Til gengæld er andelen af selvtrans-

porterende elever kun faldet med 7 procentpoint. Andelen af elever, der bliver 

kørt til skole, er kun steget med et enkelt procentpoint. Derudover er andelen 

der kører med bus eller transporterer sig på anden vis steget. 

Elevfordeling på klassetrin 

På figur 3 fremgår elevernes fordeling på de enkelte klassetrin. Resultatet viser, 

at der ikke er væsentlige forskel på elevfordelingen på de enkelte klassetrin i 

før- og eftersituationen. Det øgede antal elever fra 0. klasse i 2012 opvejes af et 

mindre antal elever 1. og 2. klasse. Tilsvarende gælder det, at det mindre antal 

elever i 5. klasse i 2012 opvejes af flere elever i 4. 7. og 9. klasse. 

Faldet i brugen af cyklen som transportmiddel kan derfor ikke forklares ved en 

forskel i elevfordelingen i undersøgelsen. Vejrforhold vurderes heller ikke 

umiddelbart at kunne være årsag til faldet. Ifølge DMI faldt der i alt 19 mm 

regn de pågældende dage i 2010, hvor førundersøgelsen blev gennemført. Ved 

efterundersøgelsen i 2012 faldt der 2 mm regn. De bedre vejrforhold i eftersitu-

ationen vurderes umiddelbart at have en positiv effekt på antallet af cyklister. 

  

 

Figur 3: Andel af elever fordelt efter klassetrin, vist for både i før- (2010) og eftersi-

tuationen (2012) 
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Cykelandel 

Ser man på hvordan andelen af elever, der cykler i skole, fordeler sig på klasse-

trin(figur 4), finder man ikke nogen tydelig tendens. I 1., 2., 4. og 5. klasse ses 

en fremgang i de øvrige klasser ses en tilbagegang.  

 
Figur 4: Andel der cykler fordelt på klassetrin, vist for både før- (2010) og eftersituati-

onen (2012) 

Sammenfatning 

Tryghed Det ser ud til at etableringen af lyskryds ved Gl. Viborgvej og Fladbrovej har 

haft en positiv effekt på den oplevede tryghed iblandt eleverne på Hornbæk 

Skole. Eleverne opfatter også forholdene ved skolen som trygge.  

Skoledistriktet til Hornbæk Skole ligger sådan, at kun et mindre antal elever har 

lyskrydset som skolevej. Der er derfor ikke en effekt at spore, når eleverne skal 

tage stilling til deres skolevej generelt. 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at der fra 2010 til 2012 er sket et 

mindre fald i antallet af elever, som cykler til og fra skole. Det er dog positivt, 

at det fald, der ses i cykelandelen fra 2010 til 2012, er blevet optaget af gang og 

bus. 

4.3 Telefoninterviews med borgere i Hornbæk 

I perioden før og efter etableringen af de forskellige tiltag og gennemførelse af 

kampagner er der foretaget telefoninterviews af borgerne i Hornbæk.  

Førsituation 

251 borgere bosat i Hornbæk har medvirket i telefoninterviewene i juni og au-

gust 2010 (uge 25 og 31).  

Eftersituation 

102 borgere bosat i Hornbæk har medvirket i telefoninterviewene i maj 2012. 
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Baggrundsdata 

Sammensætningen af respondenter er sammenlignelig i før- og efter-

undersøgelsen, som det fremgår af tabel 5. 

Tabel 5: Procentvis sammenligning af baggrundsdata for respondenter i 2010 og 2012 

rundringningen 

Baggrundsdata 2010 2012 

Kvinder 55 % 56 % 

Mænd 45 %  43 % 

Mindst 1 bil i husstanden 94 % 92 % 

2 eller flere biler 38 % 35 % 

I arbejde 51 % 48 % 

Studerende 3 % 4 % 

Alder 0-18 4 % 3 % 

Alder 19-29 0 % 1 % 

Alder 30-39 3 % 3 % 

Alder 40-49 23 % 13 % 

Alder 50-64 29 % 36 % 

Alder 65+ 41 % 42 % 

Afstand til arb./studie <1 km 8 % 10 % 

Afstand til arb./studie 1-3 km 11 % 11 % 

Afstand til arb./studie 3-5 km 18 % 13 % 

Afstand til arb./studie 5-7 km 22 % 9 % 

Afstand til arb./studie >7 km 40 % 57 % 

 

Opmærksomhed på Randers Cykelby 

Der er i rundspørgen spurgt ind til borgernes opmærksomhed på de forskellige 

tiltag i Randers Cykelby. 

Tabel 6 viser borgernes opmærksomhed på fysiske forbedringer i Hornbæk. 93 

% har bemærket lyskrydset ved bageren. 67 % har bemærket den hævede flade 

ved Hornbæk Skole. Kun 32 % har bemærket, at cykelstien ved skolen er blevet 

dobbeltrettet. Sidstnævnte er kun et lille projekt og en kort strækning. Dette kan 

være årsagen til, at kun ca. 1/3 af respondenterne har bemærket tiltaget. 

Tabel 7 viser hvor mange af respondenterne, der har bemærket kampagnerne 

under Randers Cykelby. Avisartiklerne har haft den største gennemslagskraft, 



Evaluering af Randers Cykelby 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009019/Documents/3 Projekt dokumenter/Evaluering/Evaluering af Randers Cykelby_ver4.0.docx 

12 / 33 

.  

halvdelen af de adspurgte har bemærket avisartikler. En fjerdedel af de ad-

spurgte har bemærket cykelaktiviteter på Hornbæk Skole. Tv-indslag og netak-

tiviteter har haft mindst gennemslagskraft med hhv. 10 % og 15 %, der har lagt 

mærke til disse aktiviteter.  

Tabel 6: Borgernes kendskab til fysiske forbedringer. 

Har du bemærket, at der er sket forbedringer af cykelfaciliteter? Ja Nej 

Etableret lyskryds nær bageren 93 % 7 % 

Hævet flade ved Hornbæk Skole 67 % 33 % 

Cykelstien på nordsiden af Gl. Viborgvej ved skolen er blevet dobbeltrettet 32 % 68 % 

 

Tabel 7: Borgernes opmærksomhed på kampagnetiltag 

Har du lagt mærke til flg. aktiviteter i forbindelse med Randers Cykelby: Ja Nej 

TV-indslag om cykelaktiviteter i Hornbæk og Randers 15 % 85 % 

Avisartikler om cykelaktiviteter i Hornbæk og Randers 50 % 50 % 

Website/Facebookside om cykelaktiviteter i Hornbæk og Randers 10 % 90 % 

Cykelaktiviteter på Hornbæk Skole (BMX-show, cykelemneuge m.m.) 25 % 75 % 

 

Cyklen som transportmiddel 

I rundringningen er der spurgt til, hvor ofte respondenterne vurderer de bruger 

cyklen som transportmiddel i hhv. vinter og sommerhalvåret. Idet der spørges 

til en gennemsnitlig brug af cyklen som transport middel, og ikke om brugen af 

cykel på den pågældende dag for rundspørgen, er resultatet mere robust over 

for variationer i vejr og årstider. 

Rundringningen viser, at de adspurgte vurderer, at de bruger cyklen mindre i 

2012 sammenlignet med 2010. I sommerhalvåret er andelen, der bruger cyklen 

1 til 2 dage om ugen steget fra 23 % til 35 %. Der er sket et mindre fald i ande-

len, der benytter cyklen 3-4 dage/uge eller oftere. 

Andelen der vurderer, at de aldrig bruger cyklen i vinterhalvåret, er steget fra 

54 % til 68 %. 

Faldet i brugen af cykel kan skyldes, at respondenterne i efterundersøgelsen har 

længere afstand mellem bopæl og arbejde. I efterundersøgelsen har 57 % af de 

adspurgte 7 km eller derover til arbejde. I førundersøgelsen er dette kun 40 %. 
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Figur 5: Frekvens af cyklen som transportmiddel, som angivet af respondenterne 

Tabel 8 viser andelen af de adspurgte som enten selv, eller øvrige i deres hus-

stand, har ændret adfærd som følge af Randers Cykelby. Det fremgår, at Ran-

ders Cykelby-projektet har fået 9 % til at benytte cykel mere. Dette stemmer 

dog ikke umiddelbart overens med det registrerede fald i brugen af cyklen som 

transportmiddel blandt respondenterne fra 2010-2012 

Tabel 8: Borgernes adfærd efter gennemførelse af Randers Cykelby. 

 
Ja Nej 

Ved 

ikke 

Har de fysiske forbedringer i Hornbæk samt kampagneaktiviteter-

ne fået dig eller andre i din husstand til at cykle mere? 
9 % 80 % 11 % 

 

 

Sammenfatning 

På trods af borgernes opmærksomhed på elementerne i Randers Cykelby, så 

viser resultatet af telefoninterviews, at projektet ikke har medført en øget brug 

af cyklen som transportmiddel blandt borgerne i Hornbæk. Undersøgelsen vi-

ser, at der har været et mindre fald i anvendelsen af cyklen i både sommer- og 

vinterhalvåret blandt de adspurgte borgere i Hornbæk. Årsagen kan være, at 

væsentligt flere af de adspurgte personer i efterundersøgelsen har 7 km eller 

mere i afstand mellem bopæl og arbejde sammenlignet med førundersøgelsen.   

6% 4% 
2% 3% 

13% 8% 

25% 

16% 

54% 
68% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2012

Vinterhalvåret 

Aldrig

1-2 dage/uge

3-4 dage/uge

5-6 dage/uge

Hver dag

14% 8% 

10% 
8% 

18% 

14% 

23% 
35% 

35% 34% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2012

Sommerhalvåret 



Evaluering af Randers Cykelby 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009019/Documents/3 Projekt dokumenter/Evaluering/Evaluering af Randers Cykelby_ver4.0.docx 

14 / 33 

.  

4.4 Stopinterviews i krydset Fladbrovej / Gl. Viborgvej 

Krydset Fladbrovej / Gl. Viborgvej var tidligere vigepligtsreguleret. For at for-

bedre trygheden og sikkerheden blandt cyklister og fodgængere er krydset i 

forbindelse med Randers Cykelby-projektet blevet signalreguleret. 

Efter etableringen af signalanlægget er der mandag d. 27. august 2012 gennem-

ført stopinterviews blandt cyklister og fodgængere i krydset. 40 personer deltog 

i undersøgelsen. 

 På figur 6 fremgår fordeling af alder og køn af de adspurgte. De adspurgte 

personer er især børn i alderen 0-14 år, mens de øvrige deltagere er fordelt lige-

ligt mellem de øvrige aldersgrupper.  

        

Figur 6: Fordeling af hhv. køn og alder for de deltagende personer. 

I tabel 9 til 11 fremgår en række karakteristika for de adspurgte personer og 

deres transportadfærd. 2 /3 af de adspurgte er cyklister og ca. 1/3 er fodgænge-

re. Hovedparten af de adspurgte var på vej til / fra arbejde / skole /uddannelse. 

Tabel 9: De adspurgtes transportform.  

Hvordan transporterer du dig på denne tur? Antal Procent 

På cykel 25 63 % 

Til fods 11 28 % 

Andet (løb, rulleskøjter m.m.) 3 8 % 

Ikke registreret 1 3 % 

I alt 40 100 % 
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Tabel 10: Rejseformål blandt de adspurgte. 

Formål Antal Procent 

Til / fra arbejde / uddannelse 23 58 % 

Til / fra fritidsaktivitet 7 18 % 

Til / fra indkøb / butikker 0 0 % 

Andet 10 25 % 

I alt 40 100 % 

 

Blandt de adspurgte færdes ca. 3/4 i krydset næsten hver dag. Det er dermed i 

høj grad lokale trafikanter, som har deltaget i undersøgelsen. 

Tabel 11: De adspurgtes transportadfærd i krydset.  

Hvor ofte cykler / går du igennem dette kryds Antal Procent 

Næsten hver dag 29 73 % 

Ca. en gang om ugen 7 18 % 

Ca. en gang om måneden 1 3 % 

Sjældnere 3 8 % 

I alt 40 100 % 

 

Resultatet af stopinterviewene viser, at langt hovedparten (3/4 dele) af de ad-

spurgte personer føler sig tryg / sikker i krydset. Kun 5 af de adspurgte personer 

føler sig lidt utryg eller meget utryg. Resultatet er ens med spørgeskemaunder-

søgelsen på Hornbæk Skole, hvor 2/3 dele af eleverne følte sig tryg i krydset. 
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Tabel 12: Tryghed / sikkerhed i krydset.
 
 

Hvor tryg eller sikker føler du dig som 
cyklist / fodgænger i krydset? (efter etab-
lering af signalanlægget) 

Antal Procent 

Meget tryg 15 38 % 

Lidt tryg 15 38 % 

Lidt utryg 4 10 % 

Meget utryg 1 3 % 

Ved ikke 5 13 % 

I alt 40 100 % 

 

Det skal bemærkes, at de fem personer, som følte sig utryg i krydset, som tillæg 

blev spurgt om, hvad der skulle til for, at de ville føle sig tryg i krydset. De fem 

personer kunne ikke selv svare på, hvad der skulle til for, at de følte sig tryg. 

Etableringen af signalanlægget i krydset har været med til at forbedre trygheden 

i krydset jf. tabel 13. Ca. 70 % af de adspurgte mener, at det har forbedret tryg-

heden i krydset, mens ca. 30 % mener, at trygheden er uændret ift. tidligere, 

hvor krydset var vigepligtsreguleret. 

Tabel 13: Signalanlæggets betydning for trygheden. 

Hvilken betydning har det haft på din 
tryghed i krydset, at det er blevet signal-
reguleret? 

Antal Procent 

Meget forbedret 8 20 % 

Forbedret 19 48 % 

Uændret 13 33 % 

Forringet 0 0 % 

Meget forringet 0 0 % 

I alt 40 100 % 

 

Ses der på de adspurgtes opfattelse af tryghed og sikkerhed generelt som fod-

gænger og cyklist i Hornbæk og Randers, er resultatet væsentlig dårligere. Kun 

1/3 føler sig generelt tryg som fodgænger og cyklist, mens over halvdelen føler 

sig lidt utryg. 2 personer (dvs. 5 %) føler sig endda meget utrygge. Dette resul-

tat er væsentligt forskelligt fra undersøgelsen blandt eleverne på Hornbæk Sko-

le, hvor mere end ca. 3 / 4 % af eleverne følte sig tryg på deres skolevej. 
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Tabel 14: Generel tryghed og sikkerhed som cyklist og fodgænger i Hornbæk og Ran-

ders. 

Hvor tryg eller sikker føler du dig generelt 
som cyklist / fodgænger i Hornbæk / 
Randers 

Antal Procent 

Meget tryg 8 20 % 

Lidt tryg 5 13 % 

Lidt utryg 22 55 % 

Meget utryg 2 5 % 

Hverken eller 3 8 % 

I alt 40 100 % 

 

Øvrige kommentarer fra de adspurgte 

I det følgende fremgår en række af de supplerende kommentarer, som de ad-

spurgte havde. 

"Dårlige forhold for cyklister" 

"Jeg føler mig på ingen måde sikker i Randers og er nød til at hente min søn 

hver dag, fordi jeg ikke føler det er sikkert for ham at cykle selv" 

"Det er meget forskelligt. Man kan godt føle sig usikker om aftenen" 

"Føler mig kun tryg der, hvor der er cykelsti" 

"Jeg har aldrig haft noget problem når jeg skulle gå hjem fra skole, men var 

engang ved at blive kørt ned i det her kryds inden der kom lysregulering" 

4.4.1 Sammenfatning 

Blandt de adspurgte personer er der en generel tilfredshed med etableringen af 

signalanlægget i krydset Fladbrovej / Gl. Viborgvej. Etableringen af signalan-

lægget har forbedret trygheden og sikkerheden. Mere end 3 / 4 af de adspurgte 

føler sig nu tryg i krydset. 

Undersøgelsen viser dog en generel utryghed blandt de adspurgte for at færdes 

som cyklist / fodgænger i Hornbæk / Randers.  60 % af de adspurgte mener, at 

det er lidt utrygt eller meget utrygt, at færdes som fodgænger / cyklist i Horn-

bæk / Randers. Dette er til forskel fra undersøgelsen blandt elever på Hornbæk 

Skole, hvor hovedparten af eleverne følte sig trygge. 
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4.5 Sammenfatning af delprojekt 1 

De gennemførte cyklisttællinger i Hornbæk viser, at antallet af cyklister fra 

2010 til 2012 er steget med 31 % på 6 udvalgte lokaliteter. Randers Cykelby-

projektet har derfor haft en positiv effekt i Hornbæk. Med de gennemførte tiltag 

i Hornbæk er den forventede effekt opnået, altså en stigning i antallet af cykli-

ster på 10 %.  

 

I krydset Fladbrovej / Gl. Viborgvej er der sket en positiv forbedring af tryghe-

den efter, at signalanlægget er etableret. Også ved Hornbæk Skole opfattes 

trygheden som høj. 

 

Eleverne på Hornbæk Skole vurderer generelt deres skolevej som tryg både før 

og efter gennemførsel af Randers Cykelby. Projektet har derfor ikke resulteret i 

en direkte forbedring af trygheden på elevernes skolevej. 

 

Resultaterne af de gennemførte spørgeskema- og interviewundersøgelser viser 

ikke overensstemmelse med de gennemførte tællinger, da spørgeskema- og in-

terviewundersøgelser viser et mindre fald i de adspurgtes brug af cykel. 

I interviewundersøgelsen har væsentlig flere af de adspurgte personer i efterun-

dersøgelsen 7 km eller derover mellem bopæl og arbejde sammenlignet med 

førundersøgelsen. Dette kan være årsagen til faldet i brugen af cyklen, da cyk-

len traditionelt anvendes til de kortere ture sammenlignet med f.eks. bilen.   
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5 Delprojekt 2 - Cykelring og cykelparkering i midtbyen 

Delprojektet omfatter etablering af en cykelring i Randers Midtby. På cykelrin-

gen er der foretaget skilte-, vejafmærknings- og anlægsforbedringer. For at for-

bedre cykelparkeringsforholdene i midtbyen er der yderligere etableret en ræk-

ke cykelparkeringsfaciliteter. 

Delprojektet evalueres ved: 

• Tællinger af cyklister (før/efter) 

• Stopinterviews med cyklister i Randers (før/efter)  

5.1 Tællinger i relation til cykelring og cykelparkering i 
Randers midtby 

Der er gennemført tællinger på 4 udvalgte strækninger / kryds på og omkring 

Cykelringen. Tællelokaliteterne er angivet på figur 7. 

 

Figur 7. Tællelokaliteter i Randers midtby. 

Resultatet af før- og eftertællinger af cyklister er angivet i tabel 15. Før- og ef-

tertællingerne er enten manuelle snit- eller krydstællinger, hvor antallet af cyk-

lister typisk er talt i tidsrummet 6-18, dvs. dagtimerne. På en enkelt lokalitet er 

der kun tal i morgen- og eftermiddagsspidsperioden, dvs. 7-9 og 14-17. Efter-

følgende er antallet af cyklister på de enkelte lokaliteter omregnet til årsdøgn-

trafik jf. faktorsystemet for Vejdirektoratets vejleding "Trafiktællinger – plan-

lægning, udførelse og efterbehandling". Omregningen sikrer, at resultaterne af 
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tællingerne kan sammenlignes, selvom tællingerne er gennemført på forskellige 

ugedage og måneder. 

Tabel 15. Resultater af før- og eftertællinger af cyklister ved lokaliteter på og om-

kring Cykelringen i Randers midtby. 

Nr. Lokalitet Tælletype Tælledato 

(før) 

Tælledato 

(efter) 

Før 

(ÅDT, 

cykli-

ster) 

Efter 

(ÅDT, 

cykli-

ster) 

Effekt 

(%) 

7 Vestervold/Hobrovej Manuel 

krydstæl-

ling 

16/6 2010 

kl. 7-9 og 

14-17 

19/9 2012 

kl. 7-9 og 

14-17 

459 479 +4 % 

8 Østervold ml. Østergade 

og Fischersgade 

Manuel 

snittælling 

22/9 2010 

kl. 6-18 

12/9 2012 

kl. 6-18 

189 333 +77 % 

9 Vestergrave ml. Lakse-

torvet og Provstegyde 

Manuel 

snittælling 

26/8 2010 

kl. 6-18 

5/9 2012 

kl. 6-18 

187 227 +22 % 

10 Tørvebryggen ml. 

Odinsgade og Hospi-

talsgade 

Manuel 

snittælling 

7/9 2010 

kl. 6-18 

3/10 2012 

kl. 6-18 

80 91 +14 % 

I alt 915 1.130 +24 % 

 

De gennemførte tællinger viser, at antallet af cyklister i perioden 2010-2012, 

hvor Cykelringen er etableret og cykelparkeringsforholdene er forbedret, er ste-

get. Der er samlet set sket en stigning i antallet af cyklister på 24 % ved de fire 

lokaliteter, svarende til 215 ekstra cyklister pr. døgn. Den forventede effekt af 

projektet var, før projektstart, en stigning i antallet af cyklister på udvalgte ga-

der i Randers Midtby på 5-10 %. Effekten af etableringen af Cykelringen og 

forbedring af cykelparkeringsforholdene har derfor været væsentligt større end 

forventet. 

Det er især ved Østervold på selve Cykelringen, at effekten af forbedringerne 

har været størst Dette var også forventeligt, da det især er på/ved Cykelringen, 

at der er sket forbedring af forholdene for cyklister.  

På de to lokaliteter udenfor Cykelringen er effekten mindre sammenlignet med 

lokaliteterne på selve Cykelringen. I krydset Vestervold/Hobrovej er antallet af 

cyklister steget med 4 %, mens antallet af cyklister på Tørvebryggen er steget 

med 14 %. 

5.2 Stopinterviews med cyklister i Randers 

Før og efter implementeringen af de forskellige tiltag er der foretaget interview 

af cyklister på gaden centrale steder i Randers Midtby. Disse oplysninger kan, 
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som supplement til tællingerne, anvendes til at belyse, om tiltagene ifølge cyk-

listerne har forbedret cykelforholdene.  

Formålet med stopinterviewene af cyklisterne er at undersøge cyklisternes op-

fattelse af cykelforhold som cykelparkering, vejvisning samt fremkommelig-

hed. 

5.2.1 Førsituation 

100 cyklister er uge 25 i 2010 blevet interviewet på Kirkegade ved Store Vold-

gade, Havnegade ved Østergrave samt ved busterminalen, se figur 8.  

 
Figur 8. Placering ved stopinterview. 

Af de adspurgte cyklister udgør kvinder 56 % og mænd 44 %. Cyklisterne an-

giver ved interviewet, at: 

• Det er svært (43 %) eller meget svært (18 %) at finde en cykelparkerings-

plads. 

• Der ønskes bedre cykelparkeringsmuligheder (68 %). 

• Flere stativer ønskes, 23 % angiver svarmuligheden "Flere overdækkede 

stativer", og 43 % udtrykker under "Andet", at flere stativer ønskes).   

• "Stativer med cykelpumpe" og "Overvågede cykelstativer", som er anført 

som svarmulighed, angives blot af henholdsvis 5 % og 6 % af cyklisterne.  

• Der er ikke et behov for vejvisning for cyklister til f.eks. større cykelparke-

ringspladser eller en cykelrute (59 %). 

• En afmærket rute i midtbyen vil benyttes, hvis denne var hurtigere, bedre 

vedligeholdt og mere sikker (76 %). 
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• Der er delte meninger om, hvor svært det er at færdes i midtbyen som cyk-

list, hvilket søjlediagrammet på figur 9 viser.  

 
Figur 9  Resultat af hvordan det opleves at færdes som cyklist i Randers Midtby 

(førsituation). 

Påpegede løsninger:  

• Flere cykelstier  

• Bedre vedligeholdelse af cykelstierne 

• Bilfri midtby  

• Bilister og cyklister skal være mere vågne og opmærksomme på hinanden  

• Bedre belægning på cykelstier 

• Vejvisning til centrale steder. 

5.2.2 Eftersituation 

42 cyklister er i uge 39 i 2012 (september) blevet interviewet på de tre samme 

lokaliteter, som i førperioden, efter etableringen af Cykelringen og cykelparke-

ringsfaciliteter i Randers Midtby. 

Af de adspurgte cyklister udgør kvinder 50 % og mænd ligeledes 50 %. 

• 74 % har lagt mærke til, at cykelparkeringen i Randers er blevet forbedret 

indenfor det seneste år.  26 % havde ikke bemærket en forbedring. 

• 21 % synes at det er meget let og 48 % let at finde en cykelparkeringsplads 

i Randers Midtby. 

7 % synes, at det var svært og 0 % synes, at det er meget svært at finde en 

cykelparkeringsplads i Randers Midtby. 

24 % synes hverken det er let eller svært at finde en cykelparkeringsplads. 

•  44 % har lagt mærke til den afmærkede Cykelring, mens 56 % havde ikke 

lagt mærke til Cykelringen. 

• 31 % anvender Cykelringen, mens 69 % ikke anvender Cykelringen. 

• Der er sket en betydelig stigning i, hvor let det opfattes, at færdes som cyk-

list i Randers Midtby indenfor det seneste år, se figur 10. 
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I førsituationen oplevede 51 %, at det var svært eller meget svært at færdes 

som cyklist i Randers Midtby. I eftersituationen var dette faldet til kun 7 

%. 

 

Figur 10  Resultat af hvordan det opleves at færdes som cyklist i Randers Midtby 

(eftersituation). 

Øvrige kommentarer: 

"Dejligt at der er lavet mange cykelstier" 

"Afmærkning af cykelsti mangler visse steder på ringen". 

"Det er blevet svært at færdes som cyklist pga. brostensbelægning i midtbyen". 

"For mange brostensbelægninger" 

"Behov for stadig flere cykelparkeringspladser ved rutebilstationen" 

"Flere mekaniske cykelpumper og måske bycykler" 

"Cykelstier for ringe vedligeholdt" 

"Butikkerne i midtbyen bruger for meget plads af fortov" 

"Tebbestrupvej trænger til renovering pga. huller i asfalten. Cykelsti ønskes, 

bl.a. som følge af de børn, som cykler til skole" 

"Farligt når der holder biler ved kantsten, og man derved skal køre på vejen" 

"Dejligt hvis man måtte køre på fortov, hvor der ellers er brostensbelagt, når 

disse er ledige" 

"Der mangler cykelstier / gågader i midtbyen" 

"Cykelstier er lidt for dårlige" 

"Cykelstier i sørgelig forfatning" 

"Flere pumpestationer" 

5.3 Sammenfatning 

Generelt kan det sammenfattes, at efter etablering af Cykelringen og ekstra cy-

kelparkering i Randers Midtby er antallet af cyklister på de fire tællelokaliteter 

steget med 24 %. Effekten er større end de forventede 5-10 % flere cyklister. 
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Stigningen i antallet af cyklister er i tråd med, at cyklisternes oplevelse af at 

færdes som cyklist i Randers Midtby, er forbedret i eftersituationen sammen-

lignet med førsituationen. 

I førsituationen svarede en høj andel af de adspurgte, at de ønskede forbedrin-

ger af cykelparkeringsmulighederne. Hovedparten af de adspurgte i eftersituati-

onen har lagt mærke til forbedringen, og oplever nu, at det er let eller meget let, 

at finde en cykelparkeringsplads i Randers. Kun en lille del af de adspurgte per-

soner mener, at det er svært eller meget svært, at færdes som cyklist i Randers 

Midtby. 

I førsituationen svarede 3/4 af de adspurgte, at de ville benytte en afmærket ru-

te, hvis den var hurtigere, bedre vedligeholdt og mere sikker. Ca. halvdelen af 

de adspurgte svarede i eftersituationen, at de havde bemærket den afmærkede 

Cykelring, og ca. 1/3 benyttede sig af ruten. 
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6 Delprojekt 3 - Landsbycyklen 

6.1 Elcykler 

I perioden september 2010 til maj 2011 lånte 25 borgere i Randers Kommune 

elcykler i en 6 måneders projektperiode. Elcykelprojektet havde primært til 

formål at vise, at det er muligt at få bilister på de mellemlange afstande (5-20 

km) til at vælge aktiv transport i form af elcykel frem for bil. Sekundært skulle 

projektet give et fingerpeg om elcyklens sundhedsmæssige virkning. 

Deltagerne udfyldte forud for forsøget et spørgeskema med spørgsmål ang. 

transportmiddelvalg, egen vurdering af sundhedstilstand samt deres motivation 

for at deltage. Deltagerne udfyldte et tilsvarende spørgeskema ved forsøgets 

afslutning. 

Deltagerne har herudover 3 perioder á 2 uger i løbet af projektperioden udfyldt 

køredagbøger med oplysninger om turene kørt på elcykel, bl.a. distance og tur-

formål.  

I de følgende afsnit er resultaterne af de gennemførte undersøgelser rapporteret. 

6.1.1 Førsituation 

23 af deltagere i elcykelprojektet udfyldte forud for elcykelprojektet spørge-

skemaet. Deltagerne, hvoraf 68 % er kvinder og 32 % mænd, er bosat i op-

landsbyer til Randers. De er i alderen 22-61 år. 2 af deltagerne har af forskellige 

grunde ikke udfyldt spørgeskemaet eller er udgået af projektet. 

Søljediagrammet i figur 11 viser borgernes karakteristisk af deres egen sund-

hedstilstand inden projektet. 

 
Figur 11 Elcyklisternes vurdering af egen sundhedstilstand. 
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Bilen er forud for elcykelforløbet det primære transportmiddel blandt de delta-

gende borgere (87 %) jf. figur 12. Deltagerne er imidlertid også udvalgt til pro-

jektet ud fra en forudsætning om, at bilen blev benyttet som det primære trans-

portmiddel til og fra arbejde og tallene er således ikke et udtryk for en repræ-

sentativ fordeling ud fra transportmiddel. 

 

Figur 12 Elcyklisternes primære transportmiddel forud for forsøget. 

Forud for forsøget blev den traditionelle cykel for halvdelen af forsøgsdeltager-

nes vedkommende anvendt sjældnere end 1 gang om ugen, se figur 13.  

 
Figur 13  Hyppighed af transport på cykel blandt elcyklister forud for forsøg. 

Der er flere årsager til, at borgerne har meldt sig til elcykelprojektet. Blandt de 

mest udbredte begrundelser er følgende:  
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• at afprøve en elcykel før evt. køb 

• miljøhensyn 

• ønske om at cykle mere 

 

De deltagende borgere forventer med elcykelprojektet, at:  

 

• få lyst til motion 

• komme i bedre form 

• opnå bedre velvære 

• opnå vægttab 

• lavere transportomkostninger 

• få erfaringer med elcykel som transportmiddel 

• test af elcykel før køb 

• spare tid 

6.1.2 Efter-evaluering 

Efter prøveperioden udfyldte 16 af de deltagende borgere igen et spørgeskema. 

23 af deltagerne har løbende udfyldt køredagbøger - nogle dog ikke i alle 3 pe-

rioder. Svarene herfra er anvendt til at undersøge, om: 

• Der er sket en ændring i borgernes opfattelse af deres sundhedstilstand. 

• Ændring i transportmiddelvalget. 

• Ændring i hvor ofte cyklen anvendes som transportmiddel. 

Sundhedstilstand 

Elcyklisternes vurdering af egen sundhedstilstand er generelt set bedre. Over 

halvdelen vurderer, at de fysisk set har det bedre eller meget bedre efter at have 

lånt elcykler, se figur 14. Mere end 70 % vurderer efter forsøget, at deres sund-

hedstilstand er god, hvilket før forsøget var ca. 40 %, se figur 15.  

 

Figur 14 Vurdering afændring af egen fysik efter forsøg med elcykler. 
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Figur 15 Vurdering af egen sundhedstilstand efter forsøg med elcykler. 

Elcyklisternes egne vurderinger understøttes af frivillige sundhedstjek på et 

sundhedscenter, som nogle af forsøgsdeltagerne har gennemført. 8 af deltagerne 

har valgt at dele resultatet af konditesten, som ses på tabel 16. 

Tabel 16 Resultat af konditest før og efter forsøget. 

Før Efter Antal 

Middel Meget Højt 2 

Lavt Meget Højt 4 

Meget lavt Meget Højt 2 

 

Konditesten bestod af en steptest, hvor der trædes op og ned af en skammel i 5 

minutter. Ud fra deltagernes puls, efter testens afslutning, kan deltagernes kon-

dital beregnes. Konditallet er et udtryk for den maksimale iltoptagelse. Jo høje-

re konditallet er, jo bedre fysisk form har forsøgsdeltagerne. 

Inden forsøget var forsøgsdeltagernes kondital meget lavt, lavt eller middel. 

Efter forsøget med brug af elcykel var alle forsøgsdeltagers kondital steget til 

meget højt. Deltagernes fysiske form er derfor forbedret væsentligt ved brug af 

elcyklen.Elcyklisterne fik også målt deres BMI ved sundhedstjekket, men her 

sås kun små effekter. 

Der ses altså en tendens til, at kørsel på elcykel har en positiv målbar effekt på 

sundheden, ligesom deltagerne selv oplever, at de er sundere og dermed har et 

større velvære. Den positive effekt af kørsel på elcykel kan hænge sammen 

med, at brugerne er udvalgt ud fra, at de primært skulle være bilister og således 

primært har haft en ikke aktiv transport. Deraf er nogle af deltagerne således 

gået fra at være inaktive til at være aktive også selvom cykling ikke er en akti-

vitet med høj intensitet. Samtidig har elcyklen betydet, at distancen, der køres 

er længere, ligesom den almindelige cykel også er blevet benyttet mere end før 

projektet. 
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Valg af transportmiddel 

Før forsøget med elcykler var det primære transportmiddel for langt de fleste af 

deltagerne bil i overensstemmelse med forudsætningen for at deltage. Under 10 

% benyttede primært cykel før elcykelforsøget. I forbindelse med forsøget er 

både elcykel og cykel meget brugt i det daglige. 2/3 af turene foregår således 

ifølge deltagerne med cykel eller elcykel, se figur 16. 

 

Figur 16 Elcyklisternes primære transportmiddel ifm. forsøget. 

Godt 30 % benytter elcyklen dagligt og næsten 70 % benytter cykel flere gange 

om ugen. Turene på elcykel er typisk lidt længere end en typisk tur på en tradi-

tionel cykel. Som det ses af figur 17 på næste side, er halvdelen af de primære 

ture (elcyklisternes egen vurdering) mellem 5 og 10 km, mens ingen af de pri-

mære ture er under 5 km, som er den typiske distance på traditionelle cykler. 

Den resterende halvdel af turene fordeler sig mellem distancer på 10-15 km og 

15-20 km, mens ingen af de primære ture er over 20 km. 
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Figur 17 Længde på primære ture på elcykel (en tur er én vej), egen vurdering. 

På figur 18 ses nøgletal for elcykelprojektet i forhold til turlængder fordelt på 

perioder. Deltagerne har registreret elcykelturene i en køredagbog 3 gange á ca. 

2 ugers varighed, og det ses, at deltagerne under ét har cyklet omkring 15 ture i 

hver af perioderne.  

I den første periode var den gennemsnitlig distance 8,4 km for en tur, mens den 

i de to efterfølgende perioder har ligget lidt højere på 10,1 km pr. tur. En tur er 

defineret som den ene vej f.eks. fra hjem til arbejde. 

 

Figur 18 Turlængder (km) og antal ture fordelt på de 3 perioder, hvor data er 

indsamlet. 

Der er indrapporteret over 1.000 ture i forsøget. 12 % af turene er under 3 km 

jf. tabel 17. De fleste af disse ture er ifølge opgørelserne primært sekundære 
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aktiviteter såsom tur mellem hjem og sportsaktivitet eller ture til indkøb eller 

afhentning af børn.  

Middelafstanden for hele perioden er 9 km og 13 % af turene er 15 km eller 

derover. 

Tabel 17  Længde af ture ifm. forsøget. 

Turlængde Antal ture Andel af samlet 
antal ture 

Under 1 km 7 1 % 

1-3 km 118 11 % 

3-5 km 54 5 % 

5-7 km 179 17 % 

7-10 km 190 18 % 

10-15 km 367 35 % 

15 km og derover 134 13 % 

I alt 1.049 100 % 

 

Opgørelsen af afstande på elcyklen vidner om, at elcyklen udvider aktionsradi-

ussen for at være selvtransporterende f.eks. til og fra arbejde. Elcyklen er såle-

des på ture mellem 5 km og 20 km et godt alternativ til bilen, ligesom elcyklen 

ifølge udtalelser fra projektdeltagerne er med til, at bakkerne i Randers bliver 

mere overkommelige.  

Elcykler kan være med til at forbedre trængselsudfordringerne i centrum samti-

dig med, at borgerne flyttes fra inaktiv transport til aktiv transport til gavn for 

den generelle sundhed, da forsøget viser, at den er et godt alternativ til bilen på 

de mellemlange ture. Der ses samtidig, ud fra deltagernes tilbagemeldinger, en 

tendens til, at den traditionelle cykel også bliver benyttet mere end da bilen var 

det primære transportmiddel. Projektdeltagerne benytter således generelt mere 

aktiv transport end før de deltog i projektet. 

Langt størstedelen af turene foregår til og fra arbejde jf. figur 19.  
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Figur 19 Formål med kørte ture på elcykel. 

Generelle forhold 

Forsøgsdeltagerne har været meget positive i forhold til deltagelsen i projektet 

til trods for nogle tekniske begyndervanskeligheder. De fleste oplevede, at 

elcyklen var af god kvalitet og at den krævede den samme vedligeholdelse som 

en almindelig cykel. 88 % af deltagerne svarer i spørgeskemaet, at de efter 

elcykelforsøget har overvejet at købe en elcykel selv. 

Sammenfatning 

Elcykler kan være med til at flytte bilister ud af bilerne også på de lidt længere 

distancer end den traditionelle cykel typisk dækker. Middeldistancen for ture på 

elcykel er registreret til at være 9 km (én vej). Kun 15 % af turene er under 4 

km, mens 15 % af turene er længere end 14 km. Den typiske tur foregår mellem 

hjem og arbejde og kun i mindre omfang er turene til fritidsaktiviteter, indkøb 

m.v. 

Skiftet fra bil til elcykel underbygger samtidig aktiv transport i øvrigt, idet det 

sås, at også antallet af tur på traditionelle cykler steg. Undersøgelsen har ikke 

opgjort hvilke distancer eller hvilke typer ture, der blev foretaget på almindeli-

ge cykle i forsøgsperioden, men det vil muligvis være nogle af de korte ture.  

Meget tyder på, at muligheden for at cykle på elcykel har været med til, at pro-

jektets deltagere er blevet mere aktive, og at dette har en sundhedsmæssig ef-

fekt, idet de gennemførte sundhedstjek viste markante forbedringer i deltager-

nes kondital. Omkring halvdelen af deltagerne vurderer desuden selv, at deres 

fysiske form er blevet bedre. 

Deltagerne i elcykelprojektet har generelt været meget begejstrede, og mange 

ville gerne selv købe en elcykel efter forsøgets afslutning. Elcyklerne er således 

blevet accepteret som et godt alternativ til bilen, og der har heller ikke været 

forbehold i forhold til, at elcykler kun er til gamle og svagelige personer. 
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Elcyklen giver derimod mulighed for, at almindelige mennesker kan cykle lidt 

længere distancer uden at skulle skifte tøj, gå i bad o.l. 


