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Hvor er udvikling af cykelsti- 
netværket sket?
For at undersøge hvordan den speci-
fikke udvikling af cykelstinetværket 
i København hænger sammen med 
andre byudviklingstendenser, har vi 
sammenlignet udbygningen af cy-
kelstinetværket med væksten i by-
ens bebyggelsesmønster i samme 
periode.  

Vores analyser viser, at den løbende 
udbygning af cykelstinetværket og 
dens lokaliseringsmønster kun del-
vist har fulgt udviklingen i byens 
bebyggelsesmønster (se Figur 1 på 
næste side). 

Anlæg af cykelstier startede i de år-
tier (1910’erne, 1920’erne og 
1930’erne), hvor byens bebyggelses-
vækst skete i de indre og ydre byk-
varterer. Anlæg af cykelstierne fort-
satte sin ekspansion, mens bebyg-
gelsesvæksten i stigende grad fandt 
sted i forstæderne og uden for kom-
munegrænsen (1960’erne, 1970’erne 
og 1980’erne). 

Cykelstinetværket blev yderligere 
udvidet i de årtier, hvor byen be-
gyndte at vokse i nye centralt belig-
gende kvarterer (fra 1990’erne til i 
dag).

Dannelse af et cykelstinetværk
Efter mange års løbende tilføjelse af 
nye cykelstier i København voksede 
der gradvist et egentligt netværk 
frem, men som Figur 1 viser tog det 
tid at nå til dette punkt. 

Hvis en bys cykelstier består af min-
dre netværk, der er isolerede og af-
koblede, er det en barriere for det 
overordnede net. Dette har i nogen 
grad været tilfældet i det køben-

havnske byområde, indtil Frederiks-
berg kommune i starten af 1980’er-
ne også begyndte at intensivere sine 
anlæg af cykelstier. 

I dag er byens cykelinfrastruktur 
anerkendt som et sammenhængen-
de netværk. Dette afspejles i byens 
trafikplanlægning, som anlægger et 
systemisk syn på cykelinfrastruktur. 
Det sker blandt andet ved at identi-
ficere manglende forbindelser (så-
kaldte missing links) ved at analysere, 
hvordan netværket kan gøres mere 
friktionsfrit og ved at have anlæg af 
cykelstier som en integreret del af 
den infrastruktur, der anlægges i 
nye bydele forud for den egentlige 
bebyggelse.

Dette og forrige Videnblad nr 3.3- 
23: ’Fra cykelstier til cykelnetværk – 
Historien om de københavnske cy-
kelstier 1912- 2013’  har kun be-

handlet udviklingen af cykelstinet-
værk i København og Frederiksberg 
kommuner. Udviklingen af de regi-
onale super-cykelstier er et vigtigt 
potentiale til at øge cyklingens an-
del af hovedstadsregionen bæredyg-
tige transport. I den sammenhæng 
er det vigtigt af sikre opkobling af 
Københavns cykelstinetvæk til de 
omkringliggende kommuners cy-
kelinfrastruktur.
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Københavns infrastruktur for cykelstier er i dag anerkendt som et sammenhængende  

netværk. 
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Figur 1. De anlagte cykelstiers geografiske placering i forhold til opførsel af ny bebyggelse i København, 1912-2013. 

Grå = bebyggelse

Sorte linjer = cykelstier 
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