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Visionen for "Cyklisternes By"  

”Odense skal være byen hvor cyklisterne har det bedst, fordi Odense 
gør det lettere, mere trygt og behageligt at cykle”



Historikken
• Første cykelsti i Danmark i 1895

• Udvidelse af cykelstinettet – master plan 

fra 1976 

• Sikre skoleveje og skolevejs analyser 

siden 1979 

• National cykelby 1999-2002

• 3 EU projekter

• Shanghai – EXPO 2010



Hvad gjorde vi i den gl. cykelby

•I løbet af projektets 4 år blev 50 projekter 
udviklet og implementeret i Odense

Projekterne omfattede
•Kampagnemæssige tiltag

•Regelændringer

•Fysiske forbedringer



Vi har i dag 510 km 
cykelsti, heraf saltes 
350 km på A niveau

Driften



Sælg cyklen 

• Bare fordi man ikke sælger noget, kan det 
sagtens markedsføres.
• Et kendt produkt som cyklen trænger også til 
nye images.
• Intet produkt er så godt, at det kan sælge sig 
selv.
• Markedsføringen må ikke være løgn - fremhæv 
faktiske kvaliteter.
• Gør cykling til byens identitet - noget man kan 
være stolt af.
• Få politikere, borgere og pressen med ”på 
cyklen” – det gør identiteten stærkere.
• Støt kampagnerne internt i virksomheden.
• International (national) fokus kan legitimere 
indsatsen overfor beslutningstagerne.





• I perioder på 3 mdr. var 10 trailere i 
omløb blandt 10 institutioner ad 
gangen.

• Efter hvert år blev trailerne solgt på 
auktion.

• Nye blev sat ind af sponsorerne 
(Winther, Kildemoes og Dansk Cyklist 
Forbund.) 



Antal forældre pr. institution, der 
anvender cykeltrailere
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http://www.ongear.dk/shop/product_info.php?cPath=13_9106&products_id=4737200&osCsid=0b72af28ca66a34964445a0a48cda56c




Initiativer i år

• Udbud af bycykler – etableres i 2010 

• Forsøg til undgåelse af 
højresvingsulykker 2009 – 10

• Opmaling af blå cykelfelter

• Forsøg med ”lukning” af en skole for 
morgen bil trafik.

• Udarbejdelse af en ny trafikmodel 
der indregner cykler og offentlig 
transport.





Elsebeth Gedde
Hege@odense.dk
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