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Brug hovedet
og spar op
Verdens bedste cykelhovedstad

kan det betale sig?

København har som målsætning at være verdens bedste cykelhovedstad i 2015. Det afspejler sig bl.a. i målsætningen om at 50 % skal cykle til og fra arbejde eller uddannelse i 2015. Det vil kræve at 14 % af trafikanterne vælger
at sætte bilen eller stige ud af den kollektive trafik for at benytte cyklen som det primære transportmiddel. Vores
ide vil være med til at opfylde denne målsætning og samtidig bidrage til en væsentlig reduktion i CO2-udslippet.

Forslagets effekt er begrænset af, hvilken km-sats trafikanten som minimum accepterer for at skifte bilen ud
med cyklen. Derfor har vi udarbejdet et samfundsmæssigt overslag over besparelser pr. km*:

Adfærdsændring
For at kunne opfylde Kommunens målsætning om at flytte 14 % af bolig til arbejde-turene fra bil til cykel kræves
en ekstraordinær indsats. Vi vurderer, at forbedring af cykelfaciliteterne og øget drift og vedligeholdelse af stinettet ikke fuldt ud kan føre til Københavns Kommunes målsætning. Til det kræves en indsats som markant vil påvirke
trafikanternes valg af transportmiddel. Undersøgelser har vist, at ’gulerodsmetoden’ påvirker trafikanternes transportmiddelvalg og dermed får flere trafikanter til at vælge cykel frem for bil.

• Besparelse i sundhedsvæsen og produktionstab			
• Besparelse i emissioner (mindre bilkørsel)				

1,45 kr. pr. km
0,42 kr. pr. km

I tallene er ikke medregnet den besparelse, der opnås ved øget brug af cykelhjelm. Vi vurderer derfor, at et
fradrag/tilskud på 2,00 kr. pr. km. vil være udgiftsneutral for Københavns Kommune.

På med hjelmen
Giv et kørselsfradrag/tilskud pr. km. til de trafikanter, der cykler til og fra arbejde eller uddannelse. Det økonomiske
incitament vil fremme lysten til at vælge cyklen frem for bilen. Registreringen af kørte km. sker via en GPS indbygget i en cykelhjelm.

Fra cykelsti til pengepung

Cykelhjelmens GPS logger automatisk cyklistens rute. Data fra GPS’en skal efterfølgende uploades til Københavns
Kommune via deres hjemmeside, og data valideres herefter automatisk. Upload af data skal kun foretages en gang
i måneden, for at gøre det nemt for cyklisterne. Cyklisterne får i løbet af året en ekstraordinær udbetaling afhængig af antal kørte km. Hyppig brug af hjelmen resulterer altså i en større opsparing – og en reducering af skadesgraden ved et evt. uheld.

Upload af loggede
data til www.kk.dk

Kontrol
For at sikre, at der ikke sker misbrug af systemet, skal der foretages en kontrol af data hos Kommunen. Det vil
kunne automatiseres, således at der ikke skal afsættes bemanding til bearbejdning og gennemgang af data. Data
kan kontrolleres ud fra følgende kriterier:
GPS-logger

• Lokalisering
•	Gennemsnitshastighed og max hastighed (gennemsnitshastigheden må ikke overstige 25 km/t og der må ikke
registreres hastigheder over 45 km/t)
• Hjuldrejning eller pedalomgange
• Puls eller varme

Gevinster
Hvis tiltaget medfører, at 14 % flere trafikanter tager cyklen i stedet for bilen fra deres hjem til deres arbejde eller
uddannelse, kan der skønsmæssigt opnås følgende effekter*:
•
•
•
•
•

Besparelse i sundhedsvæsenet		
Besparelse i produktionstab		
Reduktion af fraværsdage		
Ekstra leveår		
Sparet C02-udledning		

Den gode cykelcirkel

45 mio. pr. år
117 mio. pr. år
43.000 dage pr. år
46.000 år
5.900 ton

Vi har vurderet, at bolig til arbejde-trafikken udgør en tredjedel af det samlede transport i Københavns Kommune.
Med turlængder for cykel og bil på henholdsvis 4 og 20 km. giver det en forøgelse af transporten på cykel med ca.
85.000 km. pr. dag. Det betyder, at der vil blive kørt 77.000 færre km. i bil pr. dag, hvilket medfører færre emissioner og mindre støjgener. Hertil kommer en øget besparelse i sundhedsvæsenet, da skadesgraden ved evt. uheld
reduceres ved brug af cykelhjelmen.
Københavns Kommune opnår som sidegevinst en databank med alle de uploadede data fra GPS’erne, der kan bruges til bl.a skabe overblik over cykelflowet i byen og forbedre faciliteterne for cyklisterne.

Fradrag/tilskud for cyklister til
og fra arbejde (registreret
med GPS)
Byens og
cyklisternes
sundhed

Folks adfærd ændres så
flere benytter cyklen til og fra
arbejde/uddannelse

København er verdens
bedste cykelhovedstad i
2015

Investering
• Demonstrationsprojekt: Hvordan indsamles og håndteres data bedst muligt?
• Udvikling af interface til hjemmesiden, hvor data uploades via cpr-nr.
• Udvikling af cykelhjelm med integreret GPS. Kan finansieres helt eller delvis af producent.
Et demonstrationsprojekt kan indeholde 500 udvalgte hjem. Det forventes, at udgifter til udstyr i demonstrationsprojektet vil forløbe sig til 750.000 kr. Udgiften til udviklingen af interface vil være 500.000 kr. I alt vil demonstrationsprojektet kunne gennemføres for 1.500.000 kr. Hertil skal lægges det fradrag/tilskud, som cyklisten optjener
i forsøgsperioden.

Reduceret trængsel på
vejnettet i spidstimerne
(medfører færre emissioner)

Øget brug af cykel resulterer
i færre emissioner og bedre
sundhed og helse for
cyklisterne

Der skal yderligere laves en analyse af, hvor stort fradraget/tilskuddet skal være før trafikanterne skifter fra bil
eller bus til cykel som deres primære transportmiddel til og fra arbejde eller uddannelse.

Bedre foranstaltninger for
cyklister kan bidrage til øget
brug af cyklen

Da trængslen reduceres kan
der inddrages mere areal til
cykelforanstaltninger

* Tallene er baseret på cykelregnskabet fra Københavns Kommune i 2006 samt de Trafikøkonomiske nøgletal fra 2008.
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