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CYKELREGNSKAB 2017
INTRODUKTION

Cykelregnskab 2017 er Aarhus Kommunes fjerde cykelregnskab og indeholder en række 
centrale nøgletal for cykeltrafikken. Tallene stammer fra DTU’s Transportvane- 
undersøgelse 2017, Skoletransportundersøgelsen 2017, Aarhus Kommunes egne tællinger,  
Danmarks statistik, politiet samt en borgerundersøgelse gennemført af analyseinstituttet  
YouGov. Der er i alt gennemført 1.005 CAWI-interview med danskere i alderen 18-69 år 
i perioden 25. oktober - 14. november 2017. Respondenterne var alle bosiddende i  
Aarhus Kommune. 

Formålet med Cykelregnskab 2017 er at gøre status over cykeltrafikken i Aarhus  
– hvad er status, og hvordan er tendensen i forhold til både udviklingen af cykeltrafikken og 
cyklisternes tilfredshed med Aarhus som cykelby.
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36 %
AF AARHUSIANERNE 
CYKLER TIL ARBEJDE



DAGLIGT   32   10   41 
ET PAR GANGE OM UGEN 18   18  22
ET PAR GANGE OM MÅNEDEN 12   29  20
SJÆLDENT    27  37  15 
ALDRIG    12   6  2 

SÅDAN
TRANSPORTERER VI OS
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CYKELEJER

88 % af Aarhusianerne har en cykel, og 62 % bruger den regelmæssigt og betegnes derfor som cyklister her i cykelregnskabet. 
Aarhusianerne bruger cyklen på 22 % af alle ture. På ture under 5 km bruger 28 % cyklen. 
På turene til arbejde udgør cyklen 36 %, mens det er 31 % for studerendes ture til studier og uddannelse.

Kilde: YouGov borgerundersøgelse 2017 samt TU-data fra DTU 20174  AARHUS CYKELBY



43 %
18 - 29 ÅR

14 %
40 - 49 ÅR

18 %
30-- 39 ÅR

13 %
50 - 59 ÅR

12 %
60+ ÅR

Primær transportmiddel Alder ALDER

BESKÆFTIGELSE

49 %51 %

HVEM
ER VI

I ARBEJDE  54 %     STUDERENDE, LÆRLINGE, ELEVER  29 %     LEDIGE, PENSIONISTER OG ØVRIGE  17 %

ALM. CYKEL  85 %     ELCYKEL  6 %     LADCYKEL UDEN EL  1 %     LADCYKEL MED EL  1 %     ANDET  2 %

Cyklisterne i Aarhus er ca. 50/50 mænd og kvinder. 
43 % er mellem 18 og 29 år og 54 % er i arbejde, mens 29 % er studerende.

Vi cykler primært på almindelige cykler, men 6 % cykler på elcykel. Ladcykler udgør 2 %.

Kilde: YouGov borgerundersøgelse 2017 CYKELREGNSKAB 2017  5



I 2017 CYKLEDE AARHUSIANERE MELLEM 10 OG 84 ÅR I GENNEMSNIT 

2,7 KM OM DAGEN SVARENDE TIL I ALT 795.091 KM OM DAGEN ELLER

Kilde: TU-data fra Transport DTU. Sundhedsøkonomiske beregninger Incentive 2013. 
Ved beregning af CO2 er der taget udgangspunkt i, at en gennemsnitsbil udleder 120 g CO2 pr. km.
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Beregninger viser, at hver gang man cykler 1.200 km., reducerer man 
i gennemsnit antallet af sygedage med én dag. Det betyder, at 
cykling har sparet aarhusianerne for 242.000 sygedage i 2017. 
Anslået koster en sygedag samfundet 1.500 kr., og det betyder, at de cyk- 
lende aarhusianere har sparet samfundet for 363 mio. kr. i 2017.

Udover at være godt for den enkeltes sundhed og samfunds-
økonomien er transport på cykel også godt for klimaet. Havde 
de cyklende aarhusianere taget bilen, ville det have givet en ekstra 
CO2-udledning på knap 35.000 tons i 2017.
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Der er sket en stigning på 20 % for Aarhus i cykeltrafikken siden 2009, hvor Aarhus Cykelby første gang lavede cykelregnskab, 
mens cykeltrafikken på landsplan er faldet med 5 % i tilsvarende periode.
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96 %
HAVDE LYS PÅ DERES

SENESTE CYKELTUR I MØRKE. 

DET ER EN STIGNING PÅ 5 %  SIDEN 2009

57 %

BRUGTE CYKELHJELM

PÅ DERES SENESTE TUR. 

DET ER EN STIGNING PÅ 13 %
SIDEN 2009

HER OG SÅDAN
CYKLER VI

Kilde: YouGov borgerundersøgelser 2017

Kilde: Aarhus Kommunes tællinger 2017.

Tallene er angivet i hverdagsdøgntrafik.

RINGGADEBROEN  4.000
RISSKOVSTIEN VED SKOVVEJEN 2.500
BRABRANDSTIEN 2.000
SILKEBORGVEJ VED RINGGADEN 3.300
RANDERSVEJ VED RINGVEJEN 2.800
STRANDVEJEN VED MARSELIS BOULEVARD 2.200
FREDERIKS ALLÉ 7.500
LANGELANDSGADE VED RINGGADEN 3.900
CARL BLOCHS GADE 4.000
MEJLGADE 8.000
SPANIEN 4.700
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Velopak blev startet i 2011, da det franske 
cykelbud Brice Bedos flyttede fra London 
til Aarhus. Hans plan var egentlig at sæt-
te klikskoene på hylden og skifte karriere til 
lærer i fransk og engelsk. Men der var ikke 
arbejde at få, så han endte med at købe en 
ladcykel og starte sit eget cykelkurerfirma.

I 2013 fik Brice eller ”Velopakman”, som 
han også kaldes, en partner i firmaet, Per-
nille ”Bullittbabe” Lundholm. Pernille har 
en fortid på ethjulet cykel i cirkus, men er 
nu rytter på de tohjulede ladcykler og koor-
dinerer de i alt 10 rytteres ture på firmaets 
6 Bullitt ladcykler med varer og dokumen-
ter rundt i Aarhus. Udover at drive Velopak 
danner de to også par privat.

FRIERI OG KØLESKABE
Ifølge Brice leverer Velopak stort set alt i det 
meste af Aarhus.

”Vi kan køre med 100 kg på ladet 
af cyklen og op til 180 kg. på vores 
bicilift-trailer, som vi spænder 
bagefter cyklen.” 

Og de kører med stort og småt hos Vel-
opak - fra dokumenter til køleskabe, ovne 
og kølebokse med mad for restauranter 
og cateringfirmaer. ”I dag har jeg kørt 400 
sandwich fra dee dees til Rambøll i Skejby. 
Det tager 25 minutter at cykle fra Midtby-
en til Skejby, og i myldretiden suser jeg lige 
forbi køen af biler og varevogne ind og ud 
af Skejby,” siger Pernille med et stort smil.   
Pernille har haft mange sjove ”særleve-
ringer”. Den særligste var den 24. februar 
2016. Det var skuddag, dagen hvor kvinder 

ifølge gammel tradition kan fri, og hvis 
manden siger nej, skal han af med 12 par 
handsker eller strømper. 

”Jeg blev hyret af en lærerinde 
fra Statsgymnasiet, der mente, 
at 10 års ventetid var nok …

Jeg skulle hente en forlovelsesring på hen-
des arbejde. Den lå i en lille boks ovenpå en 
hjemmebagt hindbærsnitte. Jeg skulle cyk-
le ud til den udkårendes arbejdsplads og 
bede ham åbne boksen og sige, at hvis han 
sagde ja, skulle han møde hende på Hotel 
Guldsmeden en halv time senere. Han tog 
direkte derned!” griner Pernille.
 
VI HAR ALLE ET ANSVAR
Siden Brice kom til Aarhus i 2011, har Aar-
hus forandret sig meget. ”Der er sket rigtig 
meget i Aarhus. Byen har udviklet sig og 
er blevet en storby, siden jeg kom til byen. 
Desværre kan jeg ikke sige det samme om 
cykelbyen Aarhus,” siger Brice. ”Med und-
tagelse af supercykelstien, som er ved at 
blive bygget, er cykelinfrastrukturen stort 
set den samme. Vi mangler stadig ordentli-
ge forhold på Nørregade/Nørre Allé, Vester 
Allé og Park Allé, og det er temmelig kao-
tisk med parkerede biler og den nye terror-
sikring på dele af cykelringen,” siger Brice. 
Og han fortsætter: 

”Der er kommet rigtig mange 
nye cyklister de sidste år, og der 
kommer hele tiden flere, og vi 
skal deles om den samme trange 
plads.” 

Brice mener dog også, at cyklisterne selv 
bærer en del af ansvaret for at sikre god af-
vikling af trafikken i Midtbyen. ”Jeg er ked af 
at sige det, men mange cyklister i Aarhus er 
meget egoistiske. De kører, som om de er 
usårlige og de eneste på vejen.” Og Pernille 
fortsætter: 

”Vi gør meget ud af at undervise 
vores ryttere i god opførsel i trafik- 
ken – at vise, hvad  man har til 
hensigt, og at man gennem sin 
egen opførsel påvirker trafikkultu-
ren og kan bidrage både positivt 
og negativt til den eksisterede 
trafikkultur i Aarhus. Og det 
gælder både bilister og cyklister.”
 
SAMARBEJDE MED DHL
Overalt i Europa er der i øjeblikket stor 
fokus på varekørsel i bycentre. Varevogne 
og lastbiler forurener, bidrager til CO2- 
udledning og optager meget plads i snævre 
gader. Derudover er højresving med last- 
biler den primære årsag til dødsulykker med 
cyklister i Danmark. 

DHL, verdens største kurerfirma, har op-
daget, at ladcyklen er et hurtigt og effektivt 
transportmiddel til varelevering i bycentre, 
såkaldte ”last mile deliveries”. I flere stor-
byer i verden har de nu introduceret lad-
cykler i deres flåde. I Aarhus valgte DHL i 
september 2017 at indgå samarbejde med 
Velopak om at levere varer og dokumenter 
på cykel. ”DHL sparer penge, og vi tjener 
penge. Så det er en god forretning for beg-
ge parter,” siger Brice.

PÅ TO HJUL MED 
STORT OG SMÅT 
I AARHUS
De fleste Aarhusianere har set dem – sortklædte ryttere på farvestrålende ladcykler, 
der forcerer Aarhus’ bakker pakket med gods. Det er ryttere fra Velopak, Aarhus’ 
eneste cykelkurerfirma.

Af Marianne Weinreich, Weinreich Mobility
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50-100 KM. 
HVER DAG

På en typisk arbejdsdag kører 
to til fire Velopak-ryttere hver 
mellem 50-100 km. Velopak 
leverer op til 15 km fra Midt-
byen og kører ofte til Lystrup, 
Skejby, Hasselager, Harlev og 
Hinnerup.

Brice ”Velopakman” Bedos og partner i 
firmaet, Pernille ”Bullittbabe” Lundholm.



HVORFOR VÆLGER VI CYKEL 

HURTIGERE/NEMMERE              74
MOTION/FRISK LUFT        80
MILJØ/KLIMA     30
FORBILLEDE        8
SPARER PENGE         57
IKKE ANDRE MULIGHEDER        10
ANDET                 3

HVAD KUNNE FÅ OS TIL AT CYKLE MERE 

MOTION/SUNDHED              23
MILJØ/KLIMA              10
ØKONOMI                   14
BEDRE VEJR              31
MEDVIND PÅ CYKELSTIER       19
FLERE CYKELSTIER/BANER                       27
FLERE CYKELPARKERINGSPLADSER            11
MERE SERVICE FOR CYKLISTER                 11
BEDRE FREMKOMMELIGHED      17
MERE SIKKERHED FOR CYKLISTER I TRAFIKKEN                27
MERE TRYGHED FOR CYKLISTER             23
BEDRE MULIGHED FOR KOMBINATION                 15
BEDRE FORHOLD FOR CYKLISTER PÅ ARBEJDE/UDD    6
KORTERE TIL ARBEJDE           20
JEG CYKLER ALT HVAD JEG KAN         19
ANDET         5

DERFOR
CYKLER VI

%

Kilde: YouGov borgerundersøgelse 2017. Sammenlagt giver procenterne over 100, da respondenterne kunne angive flere svar.

De Aarhusianske cyklister cykler primært, fordi det giver motion og frisk luft, 
men også fordi det er det hurtigste og nemmeste. Cyklisterne svarer, at mere sikkerhed og cykelstier og -baner
samt bedre vejr kunne få dem til at cykle mere.
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HVORFOR VÆLGER VI ANDRE TRANSPORTMIDLER 

HURTIGERE               24
NEMMERE         19
FOR LANGT AT CYKLE                    64
FOR MEGET BAGAGE            44
SKAL HAVE FLERE MED                    17
DOVENSKAB                  20
VEJRET               58
TERRÆN BAKKET/SVEDIG                    16
UTRYGHED           6
USIKKER I TRAFIKKEN     4
ANDET         6

HVAD ER VI MEST GENERET AF I TRAFIKKEN 

FODGÆNGERE               12
ANDRE CYKLISTER                     29
BILISTER           32
KNALLERTER            9
BUSSER                     16
LASTBILER                        25
DÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE                 39
MANGLENDE CYKELSTIER                          33
FARLIGE KRYDS                                    40
STOP OG TRÆNGSEL                   16
FORURENING                 13
ANDET             5
VED IKKE                1

DERFOR
CYKLER VI IKKE

%

Kilde: YouGov borgerundersøgelse 2017. Sammenlagt giver procenterne over 100, da respondenterne kunne angive flere svar.

De aarhusianske cyklister vælger cyklen fra, når der er for langt at cykle, 
når vejret er dårligt, og de har meget bagage med.

Cyklisterne i Aarhus føler sig mest generet af farlige kryds, dårlig vedligeholdelse samt bilister.

CYKELREGNSKAB 2017  11



SÅ TILFREDSE
ER VI

TILFREDSHED MED AARHUS SOM CYKELBY 70 %
MOD 53 % I 2009

TILFREDSHED MED OMFANG AF STINET 62 %
MOD 46 % I 2009

TILFREDSHED MED VEDLIGEHOLDELSE
AF STINET 40 %

MOD 34 % I 2009

TILFREDSHED MED VEDLIGEHOLDELSE
AF VEJE UDEN STIER 33 %

MOD 29 % I 2009

TILFREDSHED MED MULIGHED FOR 
AT KOMME GENNEM TRAFIKKEN 55 %

MOD 61 % I 2009

FØLER SIG SIKKER I TRAFIKKEN 51 %
MOD 53 % I 2009

FØLER SIG TRYG I FORHOLD TIL OVERFALD 71 %
MOD 75 % I 2009

Kilde: YouGov borgerundersøgelse 2017

Aarhus cykelby har fire gange siden 2009 spurgt de Aarhusianske cyklister, hvor tilfredse de er med 14 specifikke forhold. 
Siden 2009 er tilfredsheden steget med 8 af de 14 forhold. 
Tilfredsheden med antal og placering af cykelparkeringspladser er steget med 41 %, tilfredsheden med omfanget af 
stinettet er steget med 35 % , og samlet set er tilfredsheden med Aarhus Cykelby steget med 32 %. 
De sidste mange års investeringer i bedre fysiske forhold for cyklisterne er således blevet bemærket af cyklisterne.
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SÅ TILFREDSE
ER VI

TILFREDSHED MED ANTAL/PLACERING 
AF CYKELPARKERINGSPLADSER 32 %

MOD 19 % I 2009

TILFREDSHED MED STANDARDEN AF
CYKELPARKERINGSPLADSER 36 %

MOD 26 % I 2009

TILFREDSHED MED MULIGHED FOR
KOMBI CYKEL/BIL 14 %

MOD 13 % I 2009

TILFREDSHED MED INFO/DIALOG 21 %
MOD 14 % I 2009

TILFREDSHED MED MULIGHED FOR 
KOMBI CYKEL/BUS 17 %

MOD 21 % I 2009

TILFREDSHED MED MULIGHED FOR 
KOMBI CYKEL/TOG 26 %

MOD 28 % I 2009

TILFREDSHED MED SKILTNING/VEJVISNING 44 %
MOD 44 % I 2009

Kilde: YouGov borgerundersøgelse 2017

Tilfredsheden er faldet mest med muligheden for at kombinere cykel og bus (fald på 24 %) 
og muligheden for at komme gnidningsfrit igennem trafikken på cykel (fald på 11 %).

CYKELREGNSKAB 2017  13



UHELD
MED CYKLISTER

TILSKADEKOMNE CYKLISTER

I 2017 har der i alt været 77 rapporterede uheld med cyklister. Heraf er tre desværre med dødelig udgang. 
Aldersmæssigt er unge mellem 20-28-år oftest impliceret i uheld med cyklister, og 57 % af disse er kvinder. 
88 % af uheld med cyklister involverer en bil, og i 2 % af uheldene med cyklister er der en lastbil involveret.
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Kilde: Politiets registreringer af uheld med cyklister14  AARHUS CYKELBY



795.091 KM
- SÅ MEGET  TILBAGELÆGGER 

AARHUSIANERNE HVER DAG PÅ CYKEL



20
GANGE RUNDT OM JORDEN

HVER DAG



BØRNS TRANSPORT
TIL SKOLE

Børn

25 %
CYKEL

32 %
GANG / LØB / SKATEBOARD

30 %
BIL

13 %
BUS

TRANSPORTMIDDEL

ANDEL ELEVER I ALT, DER 
TRANSPORTERER SIG AKTIVT

57 %
MOD 65 % I 2015

ANDEL AKTIV TRANSPORT ÅRGANG 

0. - 3. KL.        46 %
4. - 6. KL.                 65 %
7. - 10. KL.            62 %

8 UD AF 10 
BRUGER CYKELHJELM

Undersøgelsen af børns transport til skole blev gennemført i maj 2017. 
64 skoler (46 kommunalskoler og 18 privat-/friskoler) og 592 klasser med i alt 11.406 elever deltog. 
Dette svarer til 36 % af eleverne på kommunens skoler.
57 % af eleverne kommer til skole med aktiv transport. Ved aktiv transport forstås gang, cykel, løbehjul, skateboard ol. 
Der er stor forskel på kommunale skoler, hvor 62 % af eleverne kommer aktivt til skole, og privat- og friskoler, hvor det kun er 30 
%. 67 % af eleverne angiver at de ville have foretrukket aktivtransport, hvis de selv kunne vælge.

20
GANGE RUNDT OM JORDEN

HVER DAG
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18 ansatte fra Hustømrerne skal på kursus. 
Der er fælles afgang fra firmaet, og de fleste 
går ud mod deres biler på parkeringsplad-
sen. Men et par stykker vælger at cykle – og 
de når frem til kursusstedet et kvarter før 
den første bil.

”Sådan noget er jo tanke-
vækkende, når man driver en virk-
somhed og ved, at tid er penge”, 

siger Klaus Andersen, der er direktør i tøm-
rerfirmaet, og selv var blandt de cyklende.
”Der kommer flere og flere biler på vejene 
her i Aarhus, og når man skal holde i kø, og 
især når man skal cirkulere rundt for at fin-
de en parkeringsplads, så er cyklen tit hur- 
tigere”, siger han.

LÅNTE 25 CYKLER
Lidt i protest mod de trafikale forhold i 
byen lånte tømrerfirmaet sidste efterår 
et cykelbibliotek af kommunen. I tre uger 
havde firmaets tømrere og funktionærer 25 
cykler at vælge mellem, og det tilbud tog de 
godt imod.

”Man går ikke ned til sine svende 
og siger, at nu skal de altså til at 
cykle. Men hvis man spørger, om 
de har lyst til at prøve en ladcykel, 
så er der måske en, der stikker lab-
ben op, og andre der følger efter …

Og hvis det giver mening for dem, så gør 
de det mere end én gang”, siger Klaus 
Andersen.

Firmaet havde også folk på kontoret, som 
skulle ud til kundemøder i byen og syntes, 
at den utilregnelige trafik var en stressfak-
tor. Og så var der de medarbejdere, der tes- 
tede, om det var noget for dem at komme 
til og fra arbejde på en el-cykel, summerer 
han op. 

Efter forsøget har Hustømrerne investeret i 
cykler til sine funktionærer, så møder i byen 
kan klares uden bil. Og man har indset, at 
tømrernes arbejdsbiler må suppleres med 
nogle lettere køretøjer.

”Det er med 100 % sikkerhed rele-
vant for os at finde nogle alterna-
tiver til bilerne, for vi løser opgaver 
på steder i byen, hvor det er helt 
umuligt for os at parkere”, 

siger Klaus Andersen og nævner området 
omkring Aarhus Teater som et eksempel.

”Der eksperimenterer vi faktisk 
med at få leveret vores materialer 
direkte på byggepladsen, så vi 
ikke altid behøver at køre i bil til 
pladsen.”

STIL KRAV TIL VIRKSOMHEDERNE
Uden kommunens cykelbibliotek var ideen 
om at skifte biler ud med cykler nok ikke ble-
vet til meget mere end en snak over kaffe- 
bordet, vurderer direktøren.

”Det bibliotek er rent ud sagt en 
skidegod ide, og jeg så gerne, at 
kommunen gik endnu længere 
med deres forsøg på at skubbe på 
de lokale virksomheder… 

siger han og uddyber:
”Vi løser en del opgaver for kommunen. 
Hvorfor kræver de ikke, at vi klarer en del af 
opgaven på cykel, når de sender et byggeri 
i udbud? Det er altså helt i orden at stille 
krav, når det er til gavn for samfundet.”
Klaus Andersen pointerer, at virksomheder-
ne jo både sparer tid og får sundere med-
arbejdere, og så kommer han i tanke om 
den ekstra bonus, der er ved at ankomme 
på cykel:
”Det giver et skulderklap, når vi cykler til mø-
der. Vi kan mærke, at vores kunder og sam-
arbejdspartnere synes, at vi er lidt friske.

KOMMUNEN 
SKAL DA KRÆVE, 
AT VI CYKLER!
Når kommunen udbyder en byggeopgave, kan de roligt bede håndværkerne om at løse 
en del af den på cykel, siger direktøren i et af Danmarks største tømrerfirmaer. Han er 
overbevist om, at flere erhvervscykler vil gavne både byen og virksomhedernes bundlinjer.

Af Rikke Ravn Faber
Tidligere bragt i Cyklistforbundets magasin Cyklister, efterår 2017
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Det mobile cykelbibliotek.

AARHUS CYKELBIBLIOTEK
SKAL STYRKE 
ERHVERVSCYKLISMEN

I efteråret 2016 leverede Aarhus Kommune 
et cykelbibliotek med 25 cykler til Hustøm-
rerne. Biblioteket er en container fuld af  
almindelige cykler, elcykler og ladcykler. 
Udlånet blev en succes og har dannet grund-
lag for, at biblioteket nu udlånes til andre 
virksomheder i Aarhus. Grundtanken er, at 
biblioteket giver en smagsprøve på en ny 
vane. Det første kommunale cykelbibliotek 
fik Danmark tilbage i 2014, hvor Cykelteket 
åbnede i Helsingør. I dag er der cykelbibli-
otekter i en håndfuld danske byer, herunder 
Aalborg, Horsens og København. Biblio-
tekerne har solide erfaringer med udlån af 
cykler til private, mens erhvervsudlån er et 
nyere fænomen.
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