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1. Indledning
Baggrundsnotatet danner grundlag for udarbejdelsen af koncept- og procesbeskrivelsen for relanceringen af Cykelbyen
Odense. Baggrundsnotatet består af fire dele:
1. Et dokumentationsstudie, der gennemgår sammenhæng mellem Odense Kommunes eksisterende strategier
og politikker med relanceringen af cykelbyen
2. Et studie af indsatser og erfaringer fra tidligere cykelby projekter i Odense kommune
3. En gennemgang af de inputs der er indsamlet i forbindelse med seminarer og interviews i forbindelse med den
nuværende strategiproces.
4. Anbefalinger til koncept- og procesbeskrivelsen

2. Samspil med Odense Kommunes Vision og strategier
I dette afsnit gennemgås Odense Kommunes vigtigste strategier og politikker med henblik på sammenfaldende
interesser og/eller barrierer i relanceringen af Cykelbyen.
2.1 Planstrategien
Planstrategien sætter rammerne for Odense Kommunes udvikling med fire strategiske områder: Odense som
vækstcenter, Odense som vidensby, Odense som oplevelsesby og Odense som bæredygtig by. Af disse er især Odense
som bæredygtig by relevant for en ny strategi for Cykelbyen Odense i og med en sådan strategi kan bidrage til at
fremme en bæredygtig udvikling.
Planstrategien indeholder en række overordnede målsætninger, der er relevante for Cykelbyen Odense herunder:
•
•
•
•
•

Byens rum skal danner rammen om det legende, levende og lærende byliv
Odense skal være Danmarks mest bæredygtige by
Odense skal være et eksperimentarium for udvikling af cykelbyen
Odense skal være et eksperimentarium for afprøvning af bæredygtige transportformer
Bymidten skal være bilfri (dvs. uden gennemkørende trafik)

Af særlig relevans for cykeltrafikken i centrum af Odense er Kvarterplanen for bymidten (som der refereres til i
planstrategien). Planen indebærer bl.a., at Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik fra Albani Kirke til Østre
Stationsvej, at der etableres et fodgænger- og cykliststrøg samt, at der etableres en ny fodgænger- og cykelforbindelse
over baneterræn fra Jernbanegade mod nord. Visionen i kvarterplanen er at binde bymidten bedre sammen for både
fodgængere og cyklister, og dermed gøre det mere attraktivt at benytte cyklen frem for bilen i centrum af Odense,
samtidig med at planen giver mulighed for en mere fodgængervenlig bymidte.
Færre biler i centrum af Odense og øget fokus på fodgængere og cyklister vil også bidrage til at indfri Planstrategiens
målsætninger om mindre trafikstøj og mindre luftforurening.
Ambitionen om at gøre Odense til Danmarks mest bæredygtige by skaber gode rammer for videreudviklingen af
Cykelbyen, da fremme af cykeltrafik vil medføre mindre brug af bilen og derved øge fokus på bæredygtig transport og
mindre CO2 udledning fra trafikken. Målsætningen om det legende, levende og lærende byliv bør danne rammer for at
tænke kreativitet og leg som et vigtigt element i fremtidens cykelby.
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2.2 Trafik- og mobilitetsplanen
Ifølge Trafik- og mobilitetsplanen 1 skal mobiliteten i Odense udvikles med fokus på gang, cykling og kollektiv trafik. Det
skal ske ved at skabe et sammenhængende transportsystem, som tilgodeser bæredygtig transport herunder cykling. De
bæredygtige transportformer skal prioriteres højt i byens fremtidige trafikudvikling. På den måde skal der skabes et
reelt alternativ til bilen.
Trafik- og mobilitetsplanens forskellige delmål og løsningsforslag tager udgangspunkt i fem forskellige parametre: Byliv,
komfort, tilgængelighed, sundhed og bæredygtighed. Trafik- og mobilitetsplanen skal ikke kun tage udgangspunkt i men
også bidrage til at realisere de fem parametre. Dermed skal planen danne grundlag for, at borgerne i Odense kan
ændre deres trafikvaner. Samtidig skal planen være med til at fastholde Odenses image som cykelby, ved at forbedre
forholdene for cyklister primært gennem en øget fremkommelighed.
Den overordnede målsætning for cykeltrafikken i Trafik- og mobilitetsplanen er at få flere til at cykle og dermed opnås
en række afledte effekter såsom øget sundhed, mindre luftforurening og trafikstøj.
Planen opstiller følgende mål for cykling:
Delmål 2012:
• 25 % flere cykelture end i 2007
Delmål 2020:
• 40 % flere cykelture end i 2007
Delmålene skal opnås gennem en vifte af tiltag bl.a. bedre samspil mellem mobilitet og byudvikling, etablering af
knudepunkter, hvor man kan skifte mellem forskellige transportformere (bil, kollektiv trafik, cykel), introduktion af
”park and bike” og ”ride and bike” koncepterne (forsøg udføres i 2009) og forsat udbygning af cykelstinettet for at
skabe bedre sammenhæng i netværket. Derudover skal der indføres et delecykelkoncept.
Parkeringsforhold for cykler skal forbedres i form af flere parkeringspladser, overdækning, aflåselige skure m.m. Planen
lægger også op til, at der skal fastsættes normer og kvalitetskrav i kommuneplanen for etablering af cykelparkering i
forbindelse med nybyggeri.
Introduktion af nye teknologier til at informere trafikanterne og trafikstyring er andre tiltag, som skal iværksættes.
Dertil kommer en række mere specifikke tiltag såsom at forbedre fremkommeligheden i kryds, tilladt kørsel for rødt
lys i T-kryds, god vedligeholdelse af udstyr og snerydning.
Derudover skal de nye trafiktiltag kommunikeres til borgerne gennem forskellige kanaler, og der skal igangsættes
kampagner, der fremmer brugen af cykler.
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Trafik- og mobilitetsplanen er i offentlig høring frem til februar 2009.
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2.3 Trafiksikkerhedsplan
Formålet med planen er dels at kortlægge trafiksikkerheden i Odense Kommune, dels at fastsætte mål og initiativer for
forbedring af trafiksikkerheden frem mod 2012. Planen omfatter i alt 7 indsatsområder og 21 tiltag.
Mål 2012:
• 40 % færre dræbte og alvorlige skader i forhold til 2004/2005
Planen påpeger en række sikkerhedsproblemer som ofte rammer cyklister:
•
•
•
•

For høj fart på biler
Højresvingende lastbiler
Venstresvingende cyklisters
Tværkollisionstiltag

Sikkerhedsproblemerne og de deraf følgende ulykker har tre hovedårsager: Cyklisterne er ikke tilstrækkelig synlige i
trafikken, trafikanter med stor hastighedsforskel er ikke adskilt, og cyklisterne er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på
trafikken.
Alvorlige ulykker blandt cyklister sker ofte i kryds og involverer biler. Mange af disse ulykker sker, når cyklisten
overtræder sin ubetingede vigepligt, eller kører over for rødt lys. Ulykkerne er derfor ofte selvforskyldte.
Planen udpeger tre indsatsområder, som skal forbedre trafiksikkerheden for cyklister og dermed reducere antallet af
dræbte og alvorligt tilskadekomne:
•
•
•

Kørelys på cykler
Cykelstier
Tværkollisioner

2.4 Miljøpolitik
Formålet med miljøpolitikken er at fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til, at Odense bliver Danmarks mest
bæredygtige storby. Det skal overordnet set ske ved, at miljø og bæredygtighed indgår som en del af alle relevante
beslutninger og integreres i alle politikker, strategier m.m. Konkret skal målsætningen om bæredygtig udvikling
realiseres gennem fire strategier:
1. Den bæredygtige by
2. Klimaby
3. Den grønne storby
4. Byen med bæredygtighed for børn og unge.
Hver strategi har en række indsatsområder og hvert indsatsområde har nogle delmål for henholdsvis 2015 og 2025.
Bæredygtig transport indgår som en integreret del af Miljøpolitikken under strategien for Odense som klimaby. Det
overordnede mål for strategien er at reducere CO2-udledningen. Fremme af bæredygtig trafik indgår som et vigtigt
element i denne målsætning. Det skal bl.a. ske ved at skabe realistiske alternativer til bilen som transportmiddel. Det
betyder, at fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal prioriteres højest i trafikafviklingen. Derudover skal Odense
forsat være verdens bedste cykelby og cyklen det foretrukne transportmiddel.

4

5

Baggrundsnotat – Cykelbyen Odense

Miljøpolitikken opstiller følgende mål med relevans for Cykelbyen Odense:
•
•
•

Cykeltrafikken skal styrkes
Den samlede biltrafik skal reduceres
Bykernen skal være bilfri (dvs. være fri for gennemkørende trafik)

Miljøpolitikken opstiller følgende delmål for cykeltrafikken:
•
•
•
•

25 % flere cykelture i 2015 end i 2007
60 % flere cykelture i 2025 end i 2007
40 % færre dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister i 2015 end i 2007
60 % færre dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklisteri 2025 end i 2007

2.5 Byliv og byrum
Undersøgelsen analyserer overordnet set betydning af byens indretning (’byrummet’) for bylivet, dvs. hvordan vi
færdes i og oplever byen. Undersøgelsen belyser 13 forskellige emner med varierende relevans for Cykelbyen Odense.
Derudover indeholder den en interviewundersøgelse hvor borgernes holdning til bymidten kortlægges.
Interviewundersøgelsen er ikke gennemført i skrivende stund. Undersøgelsen har ikke cykeltrafik som primært emne.
Ifølge undersøgelsen er det gode byrum i cykelmæssig henseende bl.a. karakteriseret ved en høj grad af sikkerhed, dvs.
at byrummets fysiske indretning minimerer risikoen for ulykker. En høj grad af tryghed øger komforten ved at cykle og
gør dermed cykling som transportform mere attraktiv. God fremkommelighed, cykelstier og parkeringsmuligheder er
andre vigtigt elementer.
Undersøgelsen peger på en række samfundstendenser med relevans for cykeltrafik i Odense bymidte fx:
•
•

Generel tendens til at køre mere i bil
Øget konkurrence fra shoppingcentre

Undersøgelsen påpeger også en række konkrete positive og negative forhold for cykeltrafik i centrum af Odense. De
positive forhold omfatter:
•
•
•

Mange cykelstier
Nem adgang til centrum på cykel
Mange parkeringsmuligheder (for cykler)

De negative forhold omfatter:
•
•
•
•
•

Huller i cykelstinetværket
Manglende kobling til omliggende bydele
Manglende og uklare forbindelser til byens destinationer
Omfattende cykelparkering i gågaderne, som nedsætter fremkommeligheden og giver et rodet gadebillede
Dårlige adgangsforhold til cykelkældre via trapper
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For at styrke den bæredygtige trafik i centrum af Odense opstiller undersøgelsen en række konklusioner herunder:
•
•
•
•
•

Udvid cykelstinetværket
Skab attraktive og direkte cykelforbindelser der etableres som rekreative byrum
Kombiner cykelnetværket med den grønne struktur
Nedbryd trafikale barrierer
Skab god balance mellem trafikarter ved at reducere antallet af biler

2.6 Sundhedspolitik
Sundhedspolitikkens formål er at fremme borgernes sundhed, den fysiske såvel som psykiske, og forebygge
livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig skal politikken være med til at skabe et bæredygtigt miljø.
Politikken omfatter 12 indsatsområder. Under hvert område er der opstillet en række målsætninger og aktiviteter. Af
de 12 indsatsområder er de tre direkte relevante for Cykelbyen Odense: Fysisk aktivitet, miljø og ulykker.
Relevante målsætninger for fysisk aktivitet:
•
•
•

Antallet af borgere, der er fysisk aktive skal øges
Muligheder for fysisk aktivitet skal være let tilgængelige for alle
Skabe bedre mulighed for at vælge cyklen frem for bilen

Relevante målsætninger for miljø:
•
•

Miljøfaktorernes negative påvirkning af sundheden skal forebygges
Trafikstøjen skal begrænses

Relevante målsætninger for ulykker:
•

Trafiksikkerheden skal øges for alle borgere

2.7 Idrætspolitik
Politikkens formål er at fremme idrætten i Odense Kommune - både den organiserede og den uorganiserede idræt,
eliteidrætten såvel som bredde idrætten. Politikken tager udgangspunkt i fem målsætninger:
•
•
•
•
•

Flere borgere deltager aktivt i foreningslivet
Flere borgere er fysisk aktive
Flere idrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau
Flere idræts- og sportsevents i Odense
Styrkelse af samarbejdet mellem kommunale institutioner, private aktører og foreningslivet i Odense

Derudover skal idrætspolitikken ses i sammenhæng med især Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken.
De fleste af idrætspolitikkens indsatsområder og initiativer retter sig specifikt mod idræt og idrættens foreningsliv
snarere end cykling som transportform. Men idrætspolitikken har alligevel relevans for Cykelbyen Odense på en
række områder. Målsætningen om flere fysisk aktive borgere i Odense er et vigtigt grundlag for at fremme borgernes
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anvendelse af cyklen som foretrukket transportmiddel. Målsætningen om flere idræts- og sportsevents i Odense åbner
også for muligheden for at tiltrække flere cykelevents til byen som led i markedsføringen af Cykelbyen.
For at gøre det nemmere at være fysisk aktiv i hverdagen, skal byens rum i højere grad indrettes på en sådan måde, at
det fremmer en aktiv livsstil. Til det formål udpeger idrætspolitikken følgende indsatsområde:
•

Odense Kommune vil arbejde for at gøre hverdagsmotion og selvtransport til det lette valg, dvs. at
understøtte borgernes mulighed for at anvende fysiskbetonet transport til arbejde, skole og indkøb

2.8 Delkonklusion
De eksisterende strategier og politikker i Odense Kommune skaber tilsammen en god ramme for videreudvikling af
cykelbyen. Som en overordnet politisk ramme er det særligt målsætningen fra Planstrategien og Miljøpolitikken om, at
Odense skal være Danmarks mest bæredygtige by, der skaber et væsentligt fundament for relanceringen af Cykelbyen.
Miljøpolitikkens strategi om fremme af bæredygtig transport med målsætningen om at reducere CO2-udledningen og
reducere forureningen fra trafikken er vigtige forudsætninger for at fremme cykeltrafikken. Miljøpolitikkens målsætning
om, at Odense fortsat skal være verdens bedste cykelby og cyklen det foretrukne transportmiddel danner et vigtigt
grundlag for og opbakning til relanceringen af cykelbyen.
Planstrategiens målsætning om, at Odense skal være et eksperimentarium for udvikling af cykelbyen stiller i
sammenhæng med Vision Odense ”At lege er at leve” fokus på leg. eksperimenter og kreativitet som vigtige
forudsætninger for fremtidens Cykelby.
Trafik- og mobilitetsplanens fokus på bæredygtig transport og målsætning om fremme af cykeltrafikken er et vigtigt
fundament for videreudviklingen af Cykelbyen samtidig med, at realiseringen af Trafik- og mobilitetsplanens målsætning
indenfor fremme af cykeltrafikken afhænger af en styrket indsats for at fremme cykeltrafikken.
Trafiksikkerhedsplanen er direkte relevant for Cykelbyen Odense, da trafiksikkerheden har betydning for antallet af
cyklister. En bedre trafiksikkerhed kan derfor betyde, at flere cykler og færre tager bilen.
Bylivs- og byrumsundersøgelsens konklusioner kan kobles direkte med Trafik- og mobilitetsplanens mål om en bedre
sammenhæng mellem mobilitet og byudvikling samt tilskyndelse til gang, cykling og brug af kollektiv transport. Der er
også en tæt sammenhæng med Trafiksikkerhedsplanen vedr. sikkerhedens betydning for fodgængere og cyklisters
tryghed.
Sundheds- og idrætspolitikkens målsætninger om at øge antallet af fysisk aktive borgere kan realiseres, hvis flere
borgere vælger cyklen som foretrukket transportmiddel frem for bilen eller offentlig transport.
Odense Kommunes politikker og strategier skaber desuden rammerne for at målrette indsatser i Cykelbyen mod
konkrete målgrupper og satse på bestemte tilgange og indsatser (herunder fx fokus på børn og unge samt leg og
læring).
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3. Erfaringer fra Odense Cykelby
3.1 Odense – Danmarks Nationale Cykelby
I perioden 1999 – 2002 var Odense officielt Danmarks Nationale Cykelby. Budgettet for projektet var 20 mio. kroner
og halvdelen af budgettet var finansieret af Trafikministeriet og Vejdirektoratet.
Der var tre formål med projektet:
• At påvirke borgernes transportvalg – få flere til at vælge cyklen frem for bilen
• Opbygge viden om cykeltrafik i Odense Kommune
• Odense som laboratoriebyen – udvikling, afprøvning og demonstrering af nye ideer for at undersøge, hvordan
cykeltrafikken kan fremmes i Danmark
Projektets målsætning var:
• Borgere i Odense skal efter eget udsagn opleve en forbedring i trivsel og velvære.
• Antallet af cykelture i Odense Kommune forøges med 20% inden udgangen af 2002 med basis i årene 199697.
• Øge antallet af personer, der benytter cyklen mere end 3 gange om ugen med 20%.
• Antallet af dræbte og kvæstede cyklister skal reduceres med 20%.
• Borgere i Odense Kommune skal efter eget udsagn opleve, at byen er bedre at cykle i.
I løbet af projektets 4 år blev mere end 50 projekter udviklet og implementeret i Odense. Projekterne omfattede både
fysiske forbedringer, regelændringer og kampagnemæssige tiltag. Et af kendetegnende for Odense cykelby var lysten til
at afprøve nye muligheder og tiltag for planlægning af cykelinfrastruktur.
Indsatsen med at fremme cykeltrafikken i Odense Kommune resulterede i, at antallet af cykelture i Odense Kommune
steg i projektperioden med 20%. Ligeledes blev antallet af tilskadekomne cyklister i Odense Kommune reduceret med
20%. I løbet af de 4 år som projektet varede, cyklede odenseanerne 35 mio. nye cykelture svarende til 25.000 nye
cykelture om dagen. Halvdelen af disse ture blev foretaget af tidligere bilister, som havde tilvalgt cyklen frem for bilen.

3.1.1 Organisering
Projektet Odense – Danmarks nationale cykelby blev forankret i (den daværende) Park- og Vejafdelingen. Projektet var
bemandet med en fast projektleder og de fleste fysiske tiltag blev realiseret i kraft af afdelingens egne medarbejdere.
Herudover blev der hyret eksterne konsulenter, reklamebureauer og rådgivere indenfor kommunikation til både
ideudvikling og implementering.
Projektlederen refererede til en styregruppe, der bestod af repræsentanter fra Trafikministeriet, Vejdirektoratet,
Odense Kommune, Kildemoes Cykelfabrik, Dansk Cyklistforbund, Syddansk Universitet og Danmarks
Transportforskning/Atkins.
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3.1.2 Metode
Odense Kommune satsede i høj grad på cykelfremme gennem holdnings- og adfærdsændrende kampagner.
Udgangspunktet var, at der i Odense Kommune grundlæggende var en god infrastruktur, og at der udover
videreudviklingen af infrastrukturen skulle være fokus på, hvordan man fik flere odenseanere til at anvende cyklen som
foretrukket transportmiddel.
Herudover arbejdede kommunen med udvikling af nye tekniske løsninger for cyklister i samarbejde med erhvervslivet
herunder udvikling af nye former for sikker cykelparkering og udvikling af kørelys til cykler.
Et af indsatsområderne var etablering af grønne bølger for cyklister igennem 4 lyskryds. Den grønne bølge sikrede, at
cyklister, der opretholdt en gennemsnitsfart på 22 km/t, ikke skal standse for rødt lys i kryds. Formålet med den
grønne bølge var at sikre hurtigere cykelruter og fremme cykelpendling.

3.1.3 Kampagner og aktiviteter i Odense Cykelby
Odense Kommune satsede meget på at fremme cykeltrafikken gennem holdnings- og adfærdsændrende kampagner.
De holdningsændrende indsatser har spændt bredt fra fx virksomhedsorienterede indsatser, over holdningsændringer
blandt forældre til imageplejende tiltag.
Odense Kommune gennemførte adskillige virksomhedsrettede aktiviteter herunder deltagelse i Dansk Cyklist
Forbunds Vi cykler til Arbejde kampagne, kåring af Odenses mest cykelvenlige arbejdsplads og fælles indkøb af
firmacykler til 29 virksomheder.
Der blev også arbejdet med holdningsændringer blandt forældre gennem udlån af fx cykeltrailere gennem
daginstitutionerne samt Rap i Trafikken kampagnen, som skulle få flere til at cykle med deres børn til og fra
institutionerne.
Herudover gennemførte Odense Kommune adskillige cykelfremmende kampagner blandt skolebørn, cykeltræning af
alle skolebørn i kommunen, cykeltræning af voksne med anden etnisk baggrund. Som led i at få flere af kommunens
egne ansatte til at cykle uddelte man desuden cykler til hjemmehjælpere i Odense Kommune.
Odense Kommune har sat mange initiativer i gang for at forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister i trafikken.
Et af kendetegnene for Cykelbyen var at lokke cyklisterne med gulerødder frem for pisk. En undersøgelse viste, at den
største forseelse blandt cyklister i Odense var at cykle i gågaden. Derfor gav Cykelbyen borgerne en julegave, som
bestod i, at man indførte, at det blev tilladt at cykle i gågaden mellem kl. 21-9. Cykelbyen gennemførte desuden
kampagner i samarbejde med politiet, hvor cyklister, der kørte uden cykellygter, fik valget mellem en bøde for at cykle
uden lygter eller lade gratis cykellygter montere på cyklen.

3.2 Erfaringer fra efterfølgende EU projekter
Som opfølgning på det nationale projekt ”Odense – Danmarks Nationale Cykelby” har Odense Kommune arbejdet for
at fremme cykeltrafikken gennem deltagelse i EU-projekterne TARGET, MoCuBa og senest CIVITAS’ MOBILISprojekt, som slutter med udgangen af 2008.
Odense Kommune deltog fra 2002-2004 i det EU støttede projekt TARGET – Travel Awareness Regional Groups for
Environmental Transport. Projektets formål var at udvikle, implementere og evaluere forskelle mobility management
aktiviteter i de deltagende byer for at fremme brugen af alternative transportformer frem for biler. Odense Kommune
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udviklede i forbindelse med TARGET kampagner, der varierede fra udnævnelse af cykelambassadører på
virksomheder, guidede cykelture for seniorer og Park & Ride kampagner, konkurrence om BMI etc. Erfaringerne fra
kampagnerne viser, at kombinationen af traditionelle sundhedskampagner, skæve kampagner som Væk med sækken og
konkurrencer og events har været en succes. Herudover skiftede Odense Kommune cykelskiltningen ud med mere
synlige og moderne skiltning. Kampagnerne medvirkede til at antallet af cyklister i Odense Kommune steg med 12% fra
2002 til 2004.
Odense Kommune har i 2006-2007 deltaget i det EU støttede projekt MoCuBa (Mobility Culture in the Baltic Area).
Som led i MoCuBa iværksatte Odense Kommune en kampagne med henblik på at få specielt børn af anden etnisk
oprindelse til at cykle lige så meget som danske børn og derved også fremme integrationsindsatsen. En anden aktivitet
gik ud på at styrke Odense som udgangspunkt for en øget cykelturisme på Fyn.
Odense Kommune deltog fra 2006- 2008 i det EU støttede projekt CIVITAS MOBILIS. Formålet med MOBILIS var
demonstration af miljørigtig transport og trafikløsninger, som kan fungere som ”bedste eksempler” og inspiration for
andre byer i Europa. I forbindelse med MOBILIS-projektet udviklede Odense Kommune blandt andet et interaktivt
trafiktræningsprogram for skolebørn (B-Games), der skulle lære børn at forstå potentielle farlige situationer for
cyklister og fodgængere, og derigennem træne børnene til at færdes sikrere i trafikken. B-games har været tilgængelig
for alle skolebørn i Odense Kommune, men kun 12 ud af kommunens 53 skoler har anvendt programmet.
I forbindelse med MOBILIS tilbød Odense Kommune transportrådgivning af borgere med formål om at reducere
odenseanernes brug af bilen og fremme brug af cyklen og offentlig transport. 310 husstande modtog
transportrådgivning og som resultat heraf faldt den gennemsnitlige andel af bilture med 9% i de involverede husstande.

3.3 Opsamling
Erfaringerne fra Odense Cykelby og efterfølgende cykelfremmende projekter viser, at den tostrengede strategi med
styrkelse af cykelinfrastruktur og satsning på adfærds- og holdningsændrende kampagner har været succesfuld. Den
eksisterende cykelinfrastruktur er blevet udbygget væsentligt, og der er eksperimenteret med tekniske løsninger (som
fx prioritering af cyklister i kryds og grønne bølger på udvalgte strækninger), som har gjort det mere attraktivt og
nemt at cykle i byen. Men forbedringer af cykelinfrastrukturen får ikke af sig selv borgerne til at cykle hyppigere.
Succesen er et resultat af koblingen mellem investeringer i cykelinfrastruktur og adfærds- og holdningsændrende
kampagner.
Organiseringen af Odense Cykelby har været forankret i den daværende Park- og Vejafdeling med lille involvering på
tværs af forvaltningerne og eksterne organisationer og virksomheder. Erfaringerne har vist, at det manglende brede
ejerskab af Odense Cykelby har medført, at Cykelbyen ikke er blevet integreret i kommunens øvrige planlægning og
administration i tilstrækkelig høj grad. Cykelindsatserne har indtil nu været organiseret i projekter med ekstern
finansiering. Der er således ikke skabt en egentlig ’driftsorganisation’, men Odense Cykelby har primært fungeret som
en projektorganisation. Aktiviteterne i cykelbyen er derfor ikke i tilstrækkelig grad blevet en integreret del af
kommunens organisation. Det har blandt andet medført, at flere af de igangsatte projekter (som fx B-game) ikke er
blevet forankret på tværs af organisationen og ikke implementeres i praksis.
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4. Fremtidens cykelby
På baggrund af erfaringerne fra Odense Cykelby har Odense Kommune igangsat en proces der skal formulere
strategien for fremtidens cykelby. Som input til strategiprocessen har Odense Kommune involveret interne og
eksterne interessenter på flere måder. Der er afholdt en mindre SWOT workshop, gennemført en interessentanalyse,
afholdt en strategiworkshop og i januar 2009 gennemføres en holdningsundersøgelse blandt borgerne. Alle inputtene
bidrager til udarbejdelsen af strategien for den fremtidige cykelby.

4.1 Styrker, svagheder, muligheder og trusler for Cykelbyen
I forbindelse med strategiprocessen for relancering af cykelbyen blev der d. 8. oktober 2008 afholdt en SWOT
workshop med relevante interne medarbejdere i Odense Kommune og enkelte eksterne inviterede 2. Formålet med
SWOT seminaret var at finde frem til, hvilke styrker og svagheder, Odense har som cykelby – og hvilke muligheder og
udfordringer, vi står overfor. Udover SWOT seminaret er der i forbindelse med interessentanalysen også blevet peget
på Odense Kommunes styrker og muligheder for cykelbyen.

4.1.1 Cykelbyens styrker
Der er generelt enighed om, at der er et godt fundament fra tidligere cykelfremmende projekter som kommende
indsatser skal bygge videre på – både i forhold til eksisterende infrastruktur (stisystemet, grøn bølge, mm) og byens
image som cykelby.
Derudover er der en bred opfattelse af, at Odense er kendt for at afprøve nye samarbejdsformer og udvikle
innovative og anderledes løsninger til fordel for cyklister. Denne innovative og kreative tilgang til cykelfremme er en
styrke og et kendetegn for Odense. Det er vigtigt, at Odense Kommune fastholder denne tilgang for fortsat at skille
sig ud fra andre byer, der også markedsfører sig som cykelbyer.
Der blev desuden lagt vægt på, at der er politisk opbakning til at gøre Odense til verdens førende cykelby gennem de
politikker, som Odense Kommune har vedtaget. Og tidens fokus på bæredygtighed, klima og folkesundhed skal
udnyttes i forbindelse med relanceringen af Cykelbyen.
Odense Cykelby har hidtil været gode til at samarbejde både nationalt og internationalt, og det er en styrke, som man
fortsat også bør prioritere.

4.1.2 Cykelbyens svagheder
Driften af cykelstinettet og vedligeholdelse af tekniske løsninger for cyklister (pumper, grøn bølge mm) påpeges som
en svaghed. Flere påpeger, at cykelbyen bliver tom snak, så længe driften af eksisterende faciliteter ikke prioriteres.
Flere påpeger, at der ikke er det nødvendige flow i trafikken for cyklister, og det skyldes både trængsel på cykelstier i
myldretid og manglende prioritering af cyklister i kryds.
Forankringen og ejerskabet af cykelbyen er ikke bredt nok. Cykelbyen har været præget af projekter, som har været
meget personbundne, og der har ikke været ejerskab af indsatserne på tværs af kommunens forvaltning eller
tilstrækkelig involvering af borgere og erhvervsliv.

2

Oversigten over alle inputs til SWOT seminaret er vedlagt som bilag.
11

12

Baggrundsnotat – Cykelbyen Odense

Det er også blevet påpeget, at cykelbyens organisering har været for personafhængig og har været meget sårbar
overfor udskiftning af personale.
Manglende og dårlige muligheder for kombinationsrejser (bil og cykel, kollektiv transport og cykel) er en svaghed i
Odense Kommune.
Kommunikationen til borgerne er blevet forsømt de seneste år, og det kommer blandt andet til udtryk i forældede
nyheder på cykelbyens hjemmeside, manglende kommunikationskampagner til borgerne om cyklisters tryghed og
manglende udgivelse af cykelrutekort til brug for borgere og turister.

4.1.3 Cykelbyens muligheder
Odense Kommune skal være kendt som verdens førende cykelby. Det er derfor nødvendigt, at cykelbyen forankres
bredt i kommunen, og at alle relevante eksterne aktører involveres, så man sikrer, at cykelbyen integreres i al
fremtidig planlægning og udvikling. Der er en unik mulighed med politisk medvind til at cykelfremmende aktiviteter
bliver en integreret del af Odense Kommune.
Den brede forankring kombineret med kampagner for at få flere målgrupper til at vælge cyklen skal være med til at
gøre borgere, politikere og medarbejdere i Odense Kommune stolte over cykelbyen.
Byplanlægningen i Odense Kommune lægger op til, at bæredygtig transport skal præge bybilledet, og det vil prioritere
cyklister og fodgængere. Byplanlægningen og trafik- og mobilitetsplanen åbner også for muligheden for at fremme
kombinationsrejser.
Odense skal fokusere mere på cykelturisme, markedsføring af rekreative cykelruter og sundhedsaspektet ved at cykle.

4.1.4 Trusler
Myter, om at det er farligt at cykle (primært pga. medieomtale om højresvingsulykker med lastbiler), opfattes som en
af de største trusler for fremtidens cykelby. Oplysnings- og holdningsændrende kampagner indenfor dette område
påpeges derfor som et indsatsområde, der skal arbejdes på. Det er svært at ændre folks vaner og transportmønstre.
Ændring af borgernes vaner og flytning af trafikanter fra bil til cykel opleves som en stor udfordring.
Derudover opfattes den dårligt fungerede offentlige transport i Odense som en trussel for at få flere til at cykle, fordi
der reelt ikke er en mulighed for kombinationsrejser af cyklen og offentlig transport.
Dårlig kommuneplanlægning, der ikke prioriterer cykeltrafikken, samt manglende økonomiske og mandskabsmæssige
ressourcer påpeges også som en trussel for fremtidens cykelby.

4.2 Interessentanalysen
Interessentanalysen har involveret 20 medarbejdere, der repræsenterer forskellige forvaltninger og afdelinger i
Odense Kommune samt 18 eksterne mulige samarbejdspartnere fra de større uddannelsesinstitutioner,
interesseorganisationer/råd og erhvervslivet 3. Interessentanalysen har fundet sted på et meget tidligt tidspunkt i
processen. Et vigtigt element i interessentanalysen har været at oplyse om strategiprocessen i forbindelse med
relanceringen af Cykelbyen Odense. Formålet med interessentanalysen var at indhente viden om interessenternes
interesser, kompetencer og ressourcer til at blive inddraget i den fortsatte proces. Som en naturlig del af
3

En liste over interessenter samt referat af interviews er vedlagt som bilag 2
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interessentanalysen er der i forbindelse med interviewene også blevet diskuteret styrker, svagheder, muligheder og
trusler for cykelbyen. Disse input er beskrevet ovenfor i afsnittet om cykelbyens styrker, svagheder, muligheder og
trusler.
Interessentanalysen har fokuseret på forankringen af den fremtidige cykelby, og hvilken interesse interne og eksterne
ressourcepersoner har i relanceringen af cykelbyen. Konklusionen er helt tydelig – der er massiv interesse og
opbakning til processen.
Mange interessenter har utrykt ærgrelse over den stilstand, der har været indenfor cykelfremme i Odense de senere
år. Mange har påpeget problemer omkring det manglende brede ejerskab af cykelbyen (både internt og eksternt)
tidligere, og størstedelen har udtrykt interesse i at deltage i det fremtidige arbejde med at relancere cykelbyen.

4.2.1 Interne interessenter
Interessentanalysen har involveret medarbejdere fra Ældre- og Handicap Forvaltningen (hjemmesygeplejen,
hjemmehjælpen), Børn og Unge Forvaltningen (skoleområdet og fritidsområdet), Social og
Arbejdsmarkedsforvaltningen (socialcenter, ledelsessekretariatet) og medarbejdere fra Natur, Miljø og Trafik
afdelingen og Sundhedssekretariatet samt projektlederen for EXPO 2010.
Der er en bred interesse i relanceringen af Cykelbyen, og der er positive tilkendegivelser fra alle involverede parter,
som ser en relevans i, at ejerskabet af Cykelbyen bredes ud i alle forvaltninger. Der bliver taget forbehold fra
medarbejdere på tværs af forvaltningerne for, hvor mange ressourcer, de hver i sær kan bidrage med, så længe den
brede forankring af Cykelbyen ikke er besluttet, og der ikke er afsat ressourcer til, at de deltager.
Det påpeges, at det er vigtigt, at Cykelbyen tager afsæt i de eksisterende politikker og strategier og ikke kommer til at
fungere som et separat projekt, som det tidligere har været tilfældet. Der er desuden udtrykt en vis frustration over
den stilstand, som der har været omkring cykelfremme de seneste år, og der opfordres fra flere sider til, at Odense
Kommune tager kampen op med København og gør en seriøs indsats for atter at blive Danmark bedste cykelby. Der
skal tænkes innovativt og kreativt, så Cykelbyen bliver Odenses brand. Men det påpeges, at det kræver, at Odense
Kommune investerer de fornødne ressourcer til at forankre ejerskabet og involveringen på tværs af forvaltningerne og
sikre at driften er velfungerende.
Der er flere konkrete forslag til, hvordan Odense kommune kan synliggøre Cykelbyen internt. Mange har foreslået, at
kommunen skal gå forrest og tilbyde samtlige medarbejdere cykler, som skal bruges til og fra arbejde samt til og fra
møder og ærinder i embedsmedføre. Hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen cykler allerede meget og vil gerne
forkæles af kommunen med medarbejdercykler og cykelhjelme med logo.

4.2.2 Uddannelsesinstitutionerne
De større uddannelsesinstitutioner (SDU, Tietgensskolen, Tekniske Skole) repræsenterer store arbejdspladser for
medarbejdere og studerende og oplever store trængselsproblemer. De oplever både problemer i forhold til
manglende parkeringspladser til biler samt trængsel på cykelstinettet i myldretiderne. Derudover påpeges den
manglende sammenhæng og hyppighed af offentlig transport i Odense som et stort problem. Det gør, at mange
studerende og medarbejdere, der bor udenfor bymidten, reelt ikke har et alternativ til bilen. De støtter op om
muligheden for delecykler ved uddannelsesinstitutioner og centrale busholdepladser.
Uddannelsesinstitutionerne har en interesse i, at elever og medarbejdere får motion og ser derfor gerne, at de cykler
til og fra studiet. Flere af uddannelsesinstitutionerne oplever, at en stor del af eleverne anser cyklen som et lavstatus
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transportmiddel og foretrækker bil eller scooter som transportmiddel. De vil derfor gerne indgå i dialog med Odense
Kommune om, hvordan man kan udvikle cykelfremmende kampagner målrettet denne gruppe studerende.

4.2.3 Erhvervslivet
Interessentanalysen har udelukkende involveret virksomheder med produkter relateret til cykelfremme.
Erhvervsservice Odense og Cityforeningen har repræsenteret de øvrige virksomheder i første omgang.
Der var stor interesse i strategiprocessen og relanceringen blandt de inviterede virksomheder. De har alle en naturlig
kommerciel interesse i relanceringen af Cykelbyen og den forventede fremgang i andelen af cyklister og antallet af
cykelture i Odense. Flere af de deltagende virksomheder har tidligere udviklet nye teknologiske løsninger i samarbejde
med Odense Kommune og er interesseret i et lignende samarbejde fremover. Derudover vil cykelhandlerne gerne
være med til at markedsføre Cykelbyens kampagner og flere af virksomhederne vil muligvis indgå samarbejde om mulig
sponsorering og præmier til kampagner og konkurrencer. Flere af virksomhederne var desuden repræsenteret til
strategiworkshoppen og har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage til og involveres i strategiprocessen.
Erhvervsservice Odense støtter op om relanceringen af cykelbyen og påpeger, at det i forhold til erhvervs- og
vækstpolitikken og planstrategiens fokus på kreativitet og den legende by er det vigtigt at relancere cykelbyen og
udbygge infrastrukturen, så det gøres mere attraktivt for cyklister. Cykelbyen skal være med til at fastholde
højtuddannede, og derfor er det nødvendigt at sætte fokus på bosætningen og udbygge cykelstinettet, så studerende
kan cykle mellem hjem og studie, og medarbejdere kan cykle mellem erhvervsparkerne og deres hjem.
Cityforeningen støtter også op om relanceringen af cykelbyen. Mange af kunderne til Cityforeningens medlemmer
kommer cyklende til byen, og det er derfor vigtigt, at der er gode forhold for cyklister i byen – ikke mindst attraktive
og nok cykelparkeringspladser. Cityforeningen vil gerne indgå samarbejde med kommunen om, hvordan man kan løse
cykelparkeringsforholdene i centrum. Både Cityforeningen og Erhvervsservice vil gerne bidrage til videreudviklingen af
Cykelbyen og fungere som mellemled mellem Cykelbyen og virksomhederne.

4.2.4 Interesseorganisationer og råd
Dansk Cyklist Forbund (DCF) har en naturlig interesse i relanceringen af Odense Cykelby. DCF opfordrer til, at
Cykelbyen styrker indsatsen overfor børn og forældre, da cykelvaner grundlægges i barndommen og derfor er en
forudsætning for fremtidens cykelby. Herudover bør fremtidens cykelby fokusere på cykelfremme blandt indvandrere,
cyklen som legeredskab i daginstitutioner, etablering af cykellegepladser og baner. Lokalafdelingen af Dansk Cyklist
Forbund er blevet inviteret til deltagelse i interessentanalysen i flere omgange, men har ikke reageret på
henvendelserne.
Syddansk Turisme har deltaget både i SWOT seminaret, interessentanalysen og strategiworkshoppen og er meget
interesseret i at bidrage til relanceringen af Cykelbyen. Syddansk Turisme har en interesse i at kunne markedsføre
Odense og hele Fyn som cykelturistdestination og vil gerne indgå samarbejde med Odense Kommune om dette.
Ældresagen støtter op om relanceringen af Cykelbyen, men har ikke umiddelbare interesser eller ressourcer til at
indgå i det videre forløb. Ældrerådet har udtrykt interesse i Cykelbyen og mener, at det er vigtigt at ældre fortsætter
med at cykle så længe som muligt, og at der evt. gennemføres pilotprojekter med trehjulede cykler. Ældrerådet var
desuden repræsenteret ved strategiworkshoppen og vil gerne inddrages og høres i strategiprocessen.
Formanden for Handicaprådet vurderer, at Ældre- og Handicap Forvaltningen samt Ældrerådet varetager størstedelen
af Handicaprådets interesser, men at der kunne være interesse for pilotprojekter for at få blinde til at cykle mere.
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Integrationsrådet har udtrykt stor interesse i Cykelbyen og vil gerne indgå samarbejde med cykelbyen om kampagner
til at få flere med anden etnisk baggrund til at bruge cyklen som primært transportmiddel.

4.2.5 DSB og FynBus
DSB og FynBus har udvist interesse for Odense Kommunes arbejde med relanceringen af Odense Cykelby – særligt
med fokus på muligheden for at fremme kombinationsrejser (kombinere tog/bus med cykel). Forbedrede muligheder
for kombinationsrejser forventes at kunne tiltrække nye kunder til DSB og FynBus.
Borgerne i Odense Kommune er store kundegrupper hos begge selskaber, og derfor er der stor interesse for, hvilken
mulig effekt cykelstrategien vil have på andelen af odenseanere, der tilvælger koblingen mellem cyklen og offentlig
transport frem for bilen. Særligt DSB anser cyklister som deres bedste kundegruppe og er derfor interesseret i at
være med til at fremme andelen af cyklister i Odense så vel som i resten af landet. FynBus vurderer ikke, at cyklister i
Odense udgør en stor del af deres kunder, men ser muligheder i at kunne tiltrække nye kunder, såfremt man kan
kombinere busserne med en delecykel.
Særligt muligheden for udvikling af et delecykelkoncept har DSB og FynBus’ interesse og begge selskaber vil gerne
indgå i tæt dialog om udviklingen og samarbejde om et delecykelkoncept i Odense.
DSB samarbejder i forvejen med Københavns Kommune om udvikling af etdelecykelkoncept, som i princippet ville
kunne udbredes til hele landet. DSB vil meget gerne i dialog med Odense Kommune om samarbejde om udvikling af
dette koncept.
Hverken DSB eller FynBus anser det for muligt, at mulighederne for at medbringe cyklen i den kollektive trafik styrkes.
Der er ikke kapacitet i de eksisterende tog og busser til medtagning af cykler og det anses ikke som rentabelt.

4.3 Strategiworkshop
Odense Kommune inviterede d. 25. november 2008 både interne og eksterne interessenter til en strategiworkshop,
hvor deltagerne skulle komme med inputs til visionen og indsatsområder i relanceringen af cykelbyen. Der var
inviteret 70 til workshoppen, og der deltog 28 interne og eksterne interessenter.
Formålet med strategiworkshoppen var først og fremmest at udforme et fælles fremtidsbillede for Cykelbyen Odense
– hvad vil vi, og hvordan vil vi markere os? Derudover bidrog strategiworkshoppen til at kvalificere valget af
indsatsområder og udmøntning i handlinger.
Strategiworkshoppen blev gennemført som et cafeværksted baseret på værdsættende dialog. Det betyder, at arbejdet
først og fremmest foregik i mindre grupper (cafeer), og at der undervejs var indlagt besøg i andre grupper, så der var
en løbende dialog om visioner og indsatsområder med massere af gensidig inspiration. Værdsættende dialog er en
metode, der tager udgangspunkt i styrker, muligheder og succeser. Omdrejningspunktet for workshoppen var altså
ikke de svagheder og mangler, vi også har – men derimod de styrker og potentialer, Odense har. Vi fokuserede på det,
vi er gode til i Odense. Formålet med strategiworkshoppen var at sikre fælles fodslag bag visioner og ambitioner for
Cykelbyen Odense. De valgte metoder betød, at alle kom til orde, at vi kiggede fremad, og at vi nåede frem til et
fælles resultat.

15

16

Baggrundsnotat – Cykelbyen Odense

4.3.1 Fremtidsbilleder – input til visionen
Deltagerne i strategiworkshoppen skulle forestille sig, hvordan cykelbyen præger Odense i 2015. Et af de
gennemgående fremtidsbilleder var en bilfri bymidte og cyklen som primære transportmiddel.
Cykelbyen er verdenskendt for at fremme cykeltrafikken og er verdens bedste cykelby. Odense er byen for
mennesker der går og cykler. På grund af den manglende og/eller stærkt reducerede biltrafik er odenseanerne sunde
og har lyst til at bo i byen og benytte byrummet. Der er etableret funktionelle og sikre cykelparkeringspladser/huse.
Odense er kendt for at forkæle cyklister. Der er stadig trængsel på cykelstierne trods massive investeringer i udvidelse
af cykelstinettet.
Cykelbyen Odense er et stærkt brand, der er med til at markedsføre Odense overfor borgere, erhvervsliv og turister.
Erhvervsudviklingen er en integreret del af cykelbyen, og Odense er kendt for at være førende indenfor innovative
løsninger indenfor cykelfremme. Cykelbyen udvikler i samarbejde med erhvervslivet innovative løsninger, der forkæler
cyklister og gør det endnu mere attraktivt at vælge cyklen.
Virksomheder i Odense er cykelcertificerede – en mærkningsordning som Cykelbyen har taget initiativ til og
certificerer cykelvenlige arbejdspladser i.
Cykelbyen er forankret bredt i Odense Kommunes forvaltning. Cykelfremme integreres i alle kommunens politikker
og strategier og er en fast del af budgettet. Kommunens ansatte har fået stillet medarbejdercykler til rådighed og
cykler til og fra arbejde.

4.3.2 Indsatsområder
På baggrund af deltagernes fremtidsbilleder fortsatte arbejdet med at identificere indsatsområder, som der skal
fokuseres på frem til 2015 for at kunne realisere fremtidsbilledet.
Af indsatsområder blev der fokuseret på følgende:
• Børn og cykling. Det er vigtigt at bevare cykelkulturen i Odense og Danmark, og derfor er det vigtigt, at børn
lærer at cykle. Det er derfor vigtigt at fokusere på leg og læring på cyklen og sikre, at børn kan cykle sikkert.
• Bymidten skal være cykelattraktiv. Der skal satser på fremkommelighed, og der skal være gode faciliteter for
cyklister (cykelparkeringspladser, delecykeler mm)
• Fremkommelighed: Der skal satses på udbygning af infrastrukturen og nye teknologiske løsninger, der
fremmer fremkommeligheden for cyklister. Det er vigtigt, at der etableres pendlerruter, hvor cyklister
prioriteres, så man undgår for mange stop (fx flere grønne bølger, højresvingsbaner, mm). Der skal være
bedre sammenhæng i stisystemet.
• Etablere et tværfagligt cykelsekretariat, der sikrer, at cykelbyen integreres i de enkelte forvaltninger og
samarbejder med eksterne partnere
• Målrettet samarbejde med erhvervslivet, der bygger på udviklingsprojekter, certificering af cykelvenlige
arbejdspladser og samarbejde om fremme af cykeltrafik.
• Odense Kommune skal sætte internationale standarder for cykelfremme i byplanlægning og helhedsorienteret
by- og cykelplanlægning
• Cykelvenlige skoler. Odense Kommune forbyder biltrafik i områder omkring skoler, etablerer gode
cykelparkeringspladser ved skolerne og etablerer i stedet cykelbusser med forældre fra boligområder til
skolerne. Odense Kommune uddeler cykler til alle skolebørn, der ikke har en cykel
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•

•
•

Borgerinddragelse er endnu et vigtigt indsatsområde, der skal arbejdes med. I første omgang er det vigtigt
med en brugerundersøgelse, der kortlægger borgernes tilfredshed med cykelbyen og herefter inddrager
borgerne til dialog om fremtidens cykelby.
Delecykler/bycykler i Odense, som gør det nemmere for pendlere at kombinere offentlig transport med
cyklen.
Sikre tryghed og sikkerhed på alle stier og veje

4.4 Holdningsundersøgelse
I januar 2009 vil der blive udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse af borgernes holdning til cykelbyen.
Holdningsundersøgelsen er et vigtigt element til udarbejdelsen af strategien for relanceringen af cykelbyen.

5. Anbefalinger
På baggrund af ovenstående erfaringsopsamling og analyse bør fremtidens cykelby bygge videre på de elementer, som
har været med til at gøre cykelbyen til en succes:
5.1 Innovativ og positiv tilgang
Cykelbyen var tidligere laboratorium for udvikling af teknologiske løsninger for cykelfremme – og dette skal Cykelbyen
også være fremover. Det kræver en aktiv indsats for at indgå samarbejde med erhvervslivet og
uddannelsesinstitutionerne om videreudvikling og test af cykelfremmende teknologi.
Også indenfor kommunikation og adfærdsændrende kampagner har Odense Kommune i forbindelse med cykelbyen og
efterfølgende EU projekter haft stor succes med udvikling af nytænkende og innovativ kommunikation indenfor
cykelfremme. Odense Kommune har især gjort brug af humor i kampagner, hvilket har været med til at øge
opmærksomheden om kampagnerne. Innovation og positiv/humoristisk tilgang bør derfor være en af grundstene for
fremtidens cykelby.

5.2 Fokus på livsstil og sundhed
Et bevidst element i de tidligere kampagner for cykelfremme har været at kommunikere cyklen som den sunde livsstil.
Erfaringerne fra Odense Cykelby har vist, at folkesundheden blev forbedret. I takt med at kommunerne har overtaget
ansvaret for sundhed og forebyggelse er det oplagt at samtænke sundhedskampagner med cykelbyen.

5.3 To-strenget strategi: Infrastruktur og kommunikation
Det anbefales, at fortsætte den tostrengede strategi med udvidelse og vedligeholdelse af infrastrukturen og samtidig
udvikle og gennemføre kampagner for at få borgerne til i stigende grad at anvende cyklen som transportmiddel.
Interessentanalysen og SWOT seminaret viste, at opfattelsen af Odense som cykelby meget hurtigt kan få en negativ
drejning, så længe der ikke investeres i vedligeholdelse og udvikling af infrastrukturen. Derfor er det vigtigt at
kombinere cykelfremmende kampagner med vedligeholdelse og udvidelse af infrastrukturen.

5.4 Innovative løsninger og nye samarbejdsformer
Odense Cykelby har været kendetegnet af nye samarbejdsformer og anderledes løsninger. Odense skal være verdens
bedste cykelby og for at blive det, er det nødvendigt at forankre ejerskabet af cykelbyen bredt, og skabe ejerskab både
internt i kommunen og blandt eksterne partnere. Der skal derfor fokuseres på, hvordan man kan udvikle nye
samarbejdsformer, som sikrer forankring af viden og erfaring bredere end det hidtil har været tilfældet.
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5.5 Gulerødder frem for pisk
Odense Kommune skal fortsætte tilgangen med at gøre det attraktivt at cykle frem og forkæle cyklisterne frem for at
straffe dem. Det medfører, at cyklister prioriteres højest i fremtidig planlægning, og at Odense Kommune udvikler
gode og funktionelle løsninger indenfor cykelparkering, attraktive cykelruter mm.

5.6 Forankring og ejerskab
Herudover skal strategien for fremtidens cykelby sikre, at der fokuseres på en bredere forankring af cykelbyen samt,
at der skabes en stolthed blandt borgere, embedsmænd og politikere.
Ejerskabet af fremtidens cykelby skal forankres bredere end det hidtil har været tilfældet og skal ikke være
kendetegnet af en projektorganisation. Det indebærer et bredt ejerskab på tværs af kommunens forvaltninger, sikre
integration af cykelbyen i fremtidige politikker og strategier samt understøtte fremtidigt samarbejde med eksterne
organisationer og virksomheder, der er med til at fremme Odense som verdens bedste cykelby.
Cykelbyen skal være odenseanernes stolthed. De færreste odenseanere tænker over, hvor privilegerede cyklister de
er i forhold til borgere i andre byer, hvad angår stisystemet, mulighed for højresving ved rødt i lyskryds, grønne bølger
for cyklister og pumpestationer. Der ligger derfor en større opgave i at kommunikere dette ud til borgerne og skabe
en fælles stolthed over cykelbyen.

Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:

Opsamling og deltagerliste fra SWOT seminar 8. oktober 2008
Opsamling fa interessentanalyse
Liste over deltagere på strategiworkshop d. 25. november 2008
Opsamling fra strategiworkshoppen
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