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Danmark er cykelland nummer 2 i Europa
Thomas Sick Nielsen, Linda Christensen, Sonja Haustein, Till Koglin
DTU Transport & Lunds Universitet
Forskelligartede mobilitetskulturer
Danmark indtager en flot andenplads blandt de lande hvor der cykles mest, men overgås af Holland. På de
følgende pladser kommer en række mere eller mindre kendte cykellande: Tyskland, Finland, Ungarn og
Sverige. Europæernes transport kan karakteriseres som forskellige ’mobilitetskulturer’ med forskellig
vægtning mellem gang og cykling.
Sammenligning af cykling og transportadfærd mellem lande er generelt vanskeliggjort af mangel på data og
af, at metoder og datakilder varierer fra land til land. Europakommissionens Eurobarometer‐undersøgelser
har imidlertid ved flere lejligheder fokuseret på transport, og dermed er det muligt at få sammenlignelige,
om end grovkornede oplysninger om bl.a. cyklingen i de forskellige europæiske lande.
Så meget cykler europæerne
Figur 1 nedenfor viser hyppigheden af cykling i de forskellige lande. Hollænderne fortæller som det mest
cyklende folkefærd, at 63 % cykler flere gange om ugen. I Danmark angiver 48 %, at cykle flere gange om
ugen. Andre store EU‐cykellande er Tyskland, Finland, Ungarn og Sverige hvor over 1/3 af de adspurgte
angiver, at cykle flere gange om ugen. Ungarn udmærker sig med sin høje cykelandel som en øst‐europæisk
ener. Cyklingen er her understøttet af både en længere tradition for at cykle og for at inddrage dette i
trafikplanlægningen.Yderligere er der en revitalisering forbundet med en ny identitet for især Budapest
som storby i EU.
Tyskland er en del af det nord‐europæiske område der cykler mere end resten af Europa. Tyskerne arbejder
bl.a. med en national (føderal) cykelstrategi og en lang række tiltag i delstater og byer. Cykelandelen
rapporteres at være stigende, men der er store forskelle mellem byerne. Der kan udpeges cykelbyer som
f.eks. Münster og Bremen, der står i kontrast til bil‐ eller kollektiv trafikorienterede byer. Cykelbyerne er
ofte studiebyer og har lavere befolkningstæthed end andre.
I Sverige er cyklen blevet mere og mere populær i de senere år, og mange kommuner og byer satser på at
understøtte denne trend. Der er dog store forskelle mellem byerne, hvor cykelandelen f.eks. er lav i
Stockholm sammenlignet med byer som Malmö og Lund.
Fra de ’store cykellande’ følger en lang glidebane ned til ikke‐cykellande som Malta, Cypern, Nordirland,
Storbritannien, Grækenland og Bulgarien, hvor det er under 10 %, der cykler flere gange om ugen.
Overraskende er måske især lande som Malta og Cypern, der på en gang overvejende består af tætte byer,
og samtidigt har formået praktisk taget at ’afvikle’ både gang og cykling som transportformer i hverdagen.
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Figur 1: Så ofte cykler man i forskellige europæiske lande. Figuren er baseret på svar fra 27.680 europæere i
en undersøgelse gennemført af TNS Opinion for Europa Kommissionen i 2013.
Holland og Danmark
Selvom Holland og Danmark indtager 1. og 2. pladsen inden for cykling, er der store forskelle mellem de to
lande. Hollandske tal peger på, at den gennemsnitlige hollænder cykler ca. 850 km om året, mens
danskerne tilbagelægger ca. 530 km. Hollænderne cykler med andre ord næsten 60 % mere/længere end
danskerne. Dette skyldes først og fremmest, at hollænderne udfører dobbelt så mange ture på cykel over 5
km, og ligeledes dobbelt så mange ture imellem 2 og 5 km som danskerne. Den gennemsnitlige danske
cykeltur er med andre ord kortere end den hollandske. Om forskellene imellem Holland og Danmark
skyldes kulturforskelle, tættere bystruktur, eller en anden infrastruktur har vi ikke undersøgt.vides ikke.
Både hollændernes og danskernes store cykelaktivitet sker imidlertid på bekostning af gangture. Samlet set
bevæger hollænderne sig ganske vist flest kilometer med grønne/aktive transportmidler, men spanierne
går og cykler stort set lige så mange kilometer. I mange sydeuropæiske byer spiller gang en meget større
rolle end cykling, og i mange tilfælde også en stor rolle som daglig transportform. Forskellene understreger
at der inden for EU netop er forskellige mobilitetskulturer. Ses der samlet på cykling og gang falder
Danmark længere ned i rækken og ligger stort set på linie med bjerglandene Schweiz og Norge, hvor gang
også spiller en større rolle end cykling.
Sammenligning mellem Danmark og andre EU lande kan være med til at give et fingerpeg om, hvor vi kan
gøre det bedre. Skal danskernes cykling f.eks. op på det Hollandske niveau skal vi blive meget bedre til at
cykle flere mellemlange og lange ture på cykel (ture på 2‐5 km og over 5 km). I den sammenhæng er det
selvfølgeligt oplagt at se nærmere på hvilke hollandske erfaringer og løsninger der evt. kan importeres til
Danmark.

Antal cykelture per rejsende per dag
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Figur 2 Antallet af cykelture pr. person pr. dag inddelt i 3 turlængder: Cykelture under 2 km, 2‐5 km, samt
cykelture på mellem 5 og 20 km. Opgørelsen er et delresultat af COST projektet SHANTI og baserer sig på
diverse europæiske transportvaneundersøgelser udført mellem 2006 og 2010.
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