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Forord 
Der er mange fordele forbundet med at cykle. Både for det enkelte menneske, men også for 
samfundet som helhed. Med el-cyklen er anvendelsesområdet blevet forøget endnu mere. Det 
er blevet muligt at komme lang omkring og få gode oplevelser på cykel, uden nødvendigvis at 
være i topform. Men uanset om turen foregår på en traditionel cykel eller el-cykel, er det for 
mange afgørende, at det er let, sikkert og trygt. I modsat fald vil mange af os have tendens til at 
tage bilen – også på de korte ture. 

 
Cykelhandlingsplan 2021 sætte ramme og retning for, hvordan Vesthimmerlands Kommune 
i de kommende år vil arbejde med cyklisme. Det primære mål er at få flere op på cyklen. 
Det skal både ske ved at øge kendskabet til cyklens fordele og de mange cykelmuligheder, 
der allerede er i Vesthimmerland. Men det kræver samtidig, at cykelforholdene i Vesthim- 
merland forbedres, både på eksisterende cykelstier og ved etablering af nye cykelstier. 

 

Som hovedindsats fastlægger planen et sammenhængende cykelrutenet, der skal danne afsæt 
for fremtidens infrastrukturelle indsatser for så vidt angår cykeltrafik. 

 

Asfalt gør det dog ikke alene! En række andre målrettede indsatser skal medvirke til, at flere får 
lyst til at bruge cykelfaciliteterne i kommunen. 

 
Cykelhandlingsplanen er en langsigtet rammeplan, der følges op af konkrete projekter. Planen 
udpeger de vigtigste problem- og indsatsområder, samtidig med der fastsættes mål for flere og 
mere tilfredse cyklister. Planen fastlægger ikke detaljerede løsninger. De konkrete løsninger kan 
udvikles på tværs af forvaltninger og i samarbejde med kommunens borgere og erhvervsliv. 

 

God tur på cykel! 
 

 

Anders Kjær Kristensen 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget 
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Udgangspunkt 
- cykling er for alle og ovenikøbet en god forretning 

 

Cykelhandlingsplanen er den første i sin art i 
Vesthimmerland og introducerer en bredere 
tilgang til cyklisme. Cyklisme er ikke et mål i 
sig selv, men et effektivt middel til at forbedre 
sundheden, skåne klimaet og til at skabe nogle 
attraktive byer at bo i og besøge. 

 
Flere på cykel betyder mindre trængsel, færre 
sygedage, længere levetid, mindre slid på vejene 
og mindre forurening. Det kan kort sagt betale 
sig at investere i cyklisme. Transportministeriet 
har tidligere opgjort den samfundsøkonomiske 
gevinst til knap 6 kr. pr. km, når cyklen erstatter 
tilsvarende tur i bil. 

 

Ser man isoleret på Vesthimmerlands økonomi og 
image, er der mange positive afledte effekter af 
en øget satsning på cyklisme bl.a. i forhold til be- 
sparelser på sundhedsområdet, men også i forhold 
til f.eks. turisme. 

 

Ekspertgruppen for Cykelturisme dokumenterede 
således i 2016, at min. 1.5 millioner turister årligt 
cykler på deres ferie i Danmark, heraf 280.000 i 
Nordjylland. Cykelturisme skaber vækst i det lokale 
service- og turisterhverv og potentialet er ifølge 
ekspertgruppen, endnu større. Cyklen har kort 
sagt mange brugere og interessenter. 

Danmark - op på cyklen! 
Der er udarbejdet en national cykelstrategi ”Dan- 
mark op på cyklen!”, der hviler på tre indsatsom- 
råder. De tre indsatsområder indeholder en række 
konkrete initiativer, som skal understøtte og øge 
anvendelsen af cyklen som transportmiddel, til 
gavn for både mobilitet, miljø og folkesundhed: 

 

Mere cykling i hverdagen: Danskerne skal i højere 
grad bruge cyklen til både arbejde og uddannelse. 
Det skal gøres attraktivt at cykle både korte og lange 
ture samt at bruge cyklen i sammenhæng med den 
kollektive trafik. Bedre cykelvilkår i hverdagen gør 
det nemmere at være cyklist og gør cyklen til en 
mere attraktiv transportform. 

 

Aktiv ferie og fritid: Cyklen skal også kunne bruges 
som et redskab til naturoplevelser og fritidsaktivi- 
teter. Gode rekreative rammer for brug af cyklen, 
kan inspirere til en sundere livsstil og nye oplevelser 
med cyklen i centrum. 

 

Nye og sikre cyklister: Flere børn og unge skal cykle 
i skole og til fritidsaktiviteter. Med flere sikre veje 
og cykelstier, der føles trygge, kan der komme flere 
nye cyklister til i alle aldre. Det er også med til at 
give mulighed for en god cykelkultur, der varer ved 
også i voksenlivet. 

 

Elcykler vinder frem og må ifølge loven køre 25 km/t. Mobilitetens behovspyramide, hvor dyre anlægsinveste 
ringer suppleres af billigere tiltag for at få bedst effekt. 
Cykelhandlingsplanen skal ses i denne kontekst. 
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Udover at indeholde nationale indsatser er hensig- 
ten med strategien, at den skal være til inspiration 
for kommuner og andre aktører, der gerne vil være 
med i den grønne omstilling, og som ønsker at gøre 
en indsats på cykelområdet. 

 

Statslige cykelpuljer 

Kommunerne har i en årrække haft mulighed for at 
ansøge nationale cykelpuljer til medfinansiering af 
kommunale cykelprojekter. Med den stigende na- 
tionale fokus på grøn omstilling, må der også efter 
2020 forventes statslige cykelpuljer til kommunale 
projekter, der fremmer cyklismen. 

 
Det har erfaringsmæssigt stor betydning at kunne 
dokumentere et plangrundlag, der er politisk for- 
ankret. Det skal cykelhandlingsplanen sikre. 

 

Elcyklen øger potentialet 

Flere og flere investerer i en elcykel. I dag har knap 
10% en elcykel og ny undersøgelse fra Vejdirekto- 
ratet viser, at yderligere 10% overvejer at købe en 
elcykel. Det er ikke underligt, for en elcykel gør 
det muligt for flere at cykle - og at cykle længere. I 
en landkommune som Vesthimmerland med store 
afstande gør elcyklen det derfor muligt for flere at 
cykle. Når først man har investeret i en elcykel er 
der en klar tendens til, at man bruger bilen mindre 
både til arbejde og i fritiden. 

Elcyklen giver frihed og øger livskvaliteten 
Størstedelen fortæller, at det afgørende ved 
elcyklen er følelsen af frihed. Uanset om terræ- 
net er bakket, om det blæser eller man selv har 
fysiske begrænsninger, så kan man nemt komme 
omkring. Det gør, at rigtig mange oplever en 
øget livskvalitet med elcyklen. 

 

Samme erfaringer har man fra et forsøg i Aal- 
borg, hvor bilpendlere fik stillet en elcykel til rå- 
dighed, som erstattede den daglige tur til arbej- 
de - typisk 10-15 km. 95% synes det var en god 
eller meget god oplevelse. Halvdelen oplevede 
samtidig, at de var kommet i bedre form og kom 
mere ud i naturen. Over 80% har efterfølgende 
købt eller overvejer at købe en elcykel. 

 

Erfaringerne med elcykler giver således anledning til 
i højere grad end i dag at indtænke cykelinfrastruk- 
tur og gode cykelforhold i den grønne omstilling af 
persontransporten. 

 

 

FN’s verdensmål 

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål og hele 169 
delmål – som handler om at løse mange af 
klodens største problemer og skabe en bæ- 
redygtig verden inden 2030. 

 

Cyklen kan være med til at løse flere af FN’s 
17 verdensmål. Det drejer sig bl.a. om: 
• Sundhed og trivsel 
• Bæredygtige byer og samfund 
• Klimaindsats 
• Bæredygtig energi 

Hvorfor fremme cyklisme? 
 

• Forskning dokumenterer, at de som benyt- 
ter sig af cyklen som transportmiddel, har 
signifikant lavere BMI, blodtryk og fedt- 
procent. De, der cykler jævnligt, har lavere 
risiko for at udvikle hjerte-kar sygdomme 
og diabates 

• Aktiv transport gennem grønne områder 
forbedrer den mentale sundhed 

• Cyklen giver frihed 
• Cyklen er en billig transporform og for alle 
• At cykle forbedrer børns indlæring 
• Cykeltrafik forbedrer luftkvaliteten og 

modvirker klimaændringer 
• Cyklisme afhjælper trængsel på vejene 
• Flere på cykel sparer samfundet udgifter 

til sundhedsvæsenet 
• Cyklister booster økonomien 
• Cykling giver mindre slid på vejene 
• Cykling understøtter et godt byliv 
• Cykling inkluderer og skaber sammenhæng 
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Status 
- eksisterende cykelforhold og brugerundersøgelser 

 

 

Der er i dag adskillige kilometer asfalteret 
cykelsti i Vesthimmerland Kommune og 
flere attraktive, skiltede cykelruter. 

Vesthimmerlands Kommune modtager lø- 
bende ønsker om flere cykelstier. Samtidig 
viser brugerundersøgelse, at der er et stort 
ønske om bedre drift- og vedligeholdelse 
af de eksisterende stier. 

 
Eksisterende cykelstier 
Cykelstinettet i Vesthimmerland består af et del- 
vist sammenhængende net af stier langs veje og 
selvstændige stier (stier i eget tracé). De anlagte 
cykelstier er fordelt som: 
• Forbindelser internt i og omkring de større byer, 

primært Aars og de tre områdebyer 
• Delstrækninger i flere af de mindre byer 
• Adgange til hovedbyer eller naturområder i det 

åbne land 
 

De fleste cykelstier i kommunen er anlagt som 
enkeltrettede cykelstier i hver sin vejside adskilt fra 
kørebanen eller som cykelbaner afmærket som en 
del af kørebanen. Der er herudover dobbeltrettede 
stier, både i eget trace, som f.eks. Himmerlandsstien, 
og langs kørebaner. Himmerlandsstien er det læng- 
ste sammenhængende stiforløb i Vesthimmerland 
(ca. 40 km) og forbinder bl.a. de tre største byer 
Løgstør, Aars og Aalestrup. Himmerlandsstien er 
anlagt på den tidligere banestrækning Viborg-Løg- 
stør og blev indviet i 2006. Udenfor byerne er 
forbindelsen primært anlagt som natursti med 
stenmelsbelægning. 

 

På kortet side 7 ses det eksisterende cykelstinet i 
Vesthimmerlands Kommune. Som det fremgår er 
cykelstinettet mest udbygget omkring Aars og de 
tre områdebyer Farsø, Løgstør og Aalestrup. 

 

Skiltede cykelruter 
Vesthimmerlands Kommune har et veludbygget net 
af skiltede cykelruter i kommunen, der dels følger 

selvstændige stier, dels 
svagt befærdede mark- 
og skovveje og lande- og 
lokalveje. De skiltede ruter byder på varierende 
underlag lige fra traditionel, asfaltereret cykelsti 
til grusveje og naturstier med stenmelsbelægning. 

 

Der er 5 skiltede nationale og regionale cykelruter: 
• Limfjordsruten (12) 
• Ertebølleruten (36) 
• Hvalpsundruten (29) 
• Vilstedruten (38) 
• Himmerlandsstien (35) 

 

Den nationale Limfjordsrute (12) deler, på stræk- 
ningen mellem Hvalpsund og Løgstør, forløb med 
Ertebølleruten (36). Hvalpsundruten (29) er en 
52 km lang, varierende cykelrute mellem Hvalp- 
sund og Sebbersund. Vilstedruten (38) er 28 km 
og forbinder Rønbjerg med Himmerlandsstien. 
Himmerlandstien (rute 35) har som den eneste et 
selvstændigt stiforløb. 

 

Mellem Farsø og Strandby er der etableret en 
lokal cykelrute, Plantagestien (118), der fortrinsvej 
følger små asfaltveje med lidt trafik og grusveje. 
Vest for Farsø i Uhrehøj Plantage finder man et 
mountainbike-spor på knap 14 km gennem et 
varieret terræn med grusveje og skov. De skiltede 
cykelruter fremgår af kortet på side 7 sammen med 
det eksisterende cykelstinet. 

Ønske om flere cykelstier! 
Vesthimmerland modtager jævnligt ønsker om nye 
cykelstier. Kommunen har samlet ønsker siden 2008 
og listen udgør i dag 45 forslag til nye cykelstier 
med en samlet længde på 95,6 km. Strækningerne 
indgår som en del af grundlaget for fastlæggelse 
af et overordnet, sammenhængende cykelrutenet 
som grundlag for den fremtidige planlægning og 
realisering af cykelstier (lokale stier undtaget). Alle 
strækninger er vurderet i forhold til fem paramen- 
tre: uheld, tryghed, færdselsbehov, sammenhæng 
i rutenettet og eksisterende faciliteter. 
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Eksisterende cykelstier 
(Kilde: Vesthimmerland Kommunes stiregistering 

 

Eksisterende asfalterede cykelstier sammen med skiltede nationale, regionale og lokale cykelruter i Vesthimmerlands Kommune.  
Ruternes forløb varierer fra selvstændige cykelstier og naturstier til cykling ad landeveje og svagt befærdede lokalveje. 
Underlaget varierer mellem asfalt, grus og stenmelsbelægning. 
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National cyklistundersøgelse 
2016 og 2018 

I 2016 deltog 35 kommuner i den første 
samlede måling af cyklisters tilfredshed 
med de kommunale cykelforhold og i 2018 
deltog 32 kommuner. 

 

Følgende forhold er blevet afdækket: 

• Generel tilfredshed med at være cyklist i 
kommunen 

• Tilfredshed med omfang af cykelstinettet 
• Tilfredshed med muligheden for at komme 

frem i trafikken som cyklist 
• Tilfredshed med vedligeholdelse af cykel- 

stier og cykelbaner i forhold til belægning 
• Tilfredshed med vedligeholdelse af cykel- 

stier og cykelbaner i forhold til fejning, 
snerydning og saltning 

• Tilfredshed med antallet af cykelpar- 
keringspladser 

• Tilfredshed med muligheden for at kombi- 
nere cykel og offentlig transport 

• Tryghed ved at færdes i trafikken på cykel 
i forhold til risiko for at blive udsat for 
overfald og vold 

• Tryghed ved at færdes som cyklist i forhold 
til andre cyklister, trafikuheld mv. 

• Oplevelse af gener i trafikken 
 

Undersøgelsens resultater fremstilles ved 
to kvalitetstal; kommuneindeks og tilfreds- 
hedsandel. 

Brugerundersøgelse afdækker 
tilfredsheden i Vesthimmerland 
Vesthimmerlands Kommune har, sammen med 
mere end 30 andre kommuner, deltaget i den 
nationale cyklistundersøgelse i 2016 og 2018. 
Undersøgelsen giver et godt indblik i borger- 
nes vurdering af cykelforholdene i de enkelte 
kommuner. 

 

Der er ikke sket væsentlige forskydninger af 
resultaterne for Vesthimmerlands Kommune fra 
2016 til 2018. 

 

a. Generel tilfredshed med cykelforholdene 
Helt overordnet viser den samlede undersøgelse, 
at 73% generelt er tilfredse eller meget tilfredse 
med at være cyklist. Dykkes der ned i tallene for 
Vesthimmerland Kommune er tallet 69% og såle- 
des 4 procentpoints under gennemsnittet. Furesø 
Kommune har den højeste tilfredshedsprocent 
på 87%. 

 

b. Omfang af cykelstinettet 
På landsplan er den gennemsnitlige tilfredshed 
med omfanget af cykelstinettet 71% og måske 
ikke overraskende højest i Københavns Kommu- 
ne (93%). 

 

I Vesthimmerlands Kommune er tallet 57%. Til- 
fredsheden blandt de adspurgte i Vesthimmer- 
lands Kommune er faldet fra 2016 til 2018 og 
blandt undersøgelsens laveste i 2018. 

 

c. Fremkommelighed 
81% angiver på landsplan at være tilfredse 
med fremkommeligheden for cyklister. Tilfreds- 
heden er størst i Albertslund Kommune (91%). 
Vesthimmerland følger med 81% landsgennem- 
snittet. 

 

d. Vedligeholdelse 
God vedligeholdelse af stier prioreres meget højt 
blandt cyklister. Det er derfor et paradoks, at det 
samtidig er det område, hvor tilfredsheden er 
lavest i undersøgelsen.Den gennemsnitlige andel 
af tilfredse på landsplan er 53% og 55% i forhold 
til henholdsvis vedligeholdelse af belægning og 
fejning, snerydning og saltning. Hvad angår fejning 
og vintervedligeholdelse ligger Vesthimmerlands 
Kommune helt i bund med 42%, men også for 
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almindelig vedligeholdelse af belægninger er til- 
fredsheden meget lavt både relativt og i absolutte 
tal. Kun 42% er tilfredse. 

 

e. Cykelparkering 
Udfordringen med at sikre tilstrækkeligt med 
pladser til cykelparkering er særligt fremtrædende 
i tætbefolkede kommuner med mange daglige 
cykelbrugere. Vesthimmerland ligger med en 
tilfredshedsprocent på 82 i top 5. 

 

f. Kombination med offentlig transport 
Muligheden for at kombinere cyklen med offentlig 
transport kan i nogen situationer give stor mening. 
71% er på landsplan tilfredse med muligheden for 
at kombinere cykel og offentlig transport. 

 

Tilfredsheden er 63% i Vesthimmerlands Kommune 
og markant under landsgennemsnittet. Det skyldes 
sandsynligvis lige så meget udbuddet af offentlig 
transport som forholdene for cyklister. 

 

g. Tryghed i trafikken 
Trygheden i trafikken er relativ høj. Hvad angår 
trygheden i forhold til andre cyklister og risiko- 
en for trafikuheld føler tre ud af fire sig trygge. 
I forhold til den oplevede trafiksikkerhed følger 
Vesthimmerland landsgennemsnittet. 

 

h. Gener i trafikken 
På landsplan er det kun 22%, der ikke oplever gener 

i trafikken, mens tallet for Vesthimmerland er 28%. 
Der tre gener, der dominerer i Vesthimmerlands 
Kommune er: 
• Bilister (28%) 
• Dårlig vedligeholdelse af cykelstier og veje (18%) 
• Manglende cykelstier (18%). 

 

Undersøgelsen udpeger to oplagte indsatsområder 
Undersøgelsens resultater udstiller to oplagte 
indsatsområder for den fremtidige indsats. 

 

Tilfredsheden er således særlig lav hvad angår 
• Driftsforhold 
• Omfanget af cykelstinettet 

 

Erfaringsmæssigt er driftsforhold og cykelstier 
samtidig to områder, cyklister prioriterer særlig 
højt og det er derfor oplagt at sætte på fokus på 
disse områder. 

 

Som landkommune med store afstande og begræn- 
set økonomi stiller det samtidig krav til prioritering 
og nytænkning af løsninger, der kan optimere 
værdien af indsatsen. 

 

Undersøgelsen kan ses på kommunens hjemmeside. 

 

 

 
Tilfredshedsgrad i Vesthimmerlands Kommune sammenlignet med gennemsnittet på landsplan og Region Nordjylland. 

Andel af tilfredse/meget tilfredse (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
Er du generelt tilfreds eller utilfreds med at være cyklist i kommunen? 

Omfang af cykelstinettet 

Fremkommeligheden som cyklist 

Vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner ift. forhold til belægning (er 

belægningen god og jævn at cykle på) 

Vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner ift. fejning, snerydning og saltning 

Antallet af cykelparkeringspladser i kommunen 

Muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport 

Tryghed ift. risikoen for at blive udsat for overfald og vold 

Tryghed ift. trafikuheld mv. 
 
 

Vesthimmerland Region Nordjylland Danmark Kilde: Den Nationale Cyklistundersøgelse 2018 
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Sammenhæng med andre planer 
Cykelhandlingsplanen udmønter både strategiske mål og konkrete 
byudviklingsplaner 

 
 

 

Cykelhandlingsplanen skal ses i sammen- 
hæng med kommunens øvrige planer og 
politikker. En realisering af cykelhandlings- 
planen vil være en konkret udmøntning 
af flere af kommunens øvrige planer og 
strategier. 

 
Der er mange planer og strategier som på den 
ene eller anden måde har berøring med cyk- 
lisme. Følgende planer har særlig relation til 
cykelhandlingsplanen: 

 

• Visionsbeskrivelsen for Vesthimmerlands 
Kommune 

• Kommuneplan 2017 
• Sundhedspolitik 2016 - 2020 
• Plan- og bæredygtighedsstrategi 2018 
• Cyklistundersøgelse i Vesthimmerlands Kommu- 

ne, 2016 og 2018 
• Trafiksikkerhedsplan 2015-18 

• Landdistriktspolitik 2015 
• Byudviklingsplaner for Aars og de tre hovedbyer 

Løgstør, Farsø og Aalestrup 
• Turistpolitik og turistpolitisk redegørelse 

 

I visionen for Vesthimmerlands Kommune er en 
central del at understøtte det gode liv, hvor sund- 
hed, natur, nærhed og ægthed er højt prioriteret. 

 
Kommuneplan 2017 definerer retningslinierne 
for stinettet 
Kommuneplan 2017 fastlægges de overordnede 
rammer for den fysiske udvikling i Vesthimmerlands 
Kommune de kommende 12 år og definerer bl.a. 
retningslinier for stinettet. Gennem en udbygning 
af stinettet er formålet at forbedre cyklisters og 
andre lette trafikanters sikkerhed, tryghed, sundhed 
og rekreation. 

 

Cykelhandlingsplanens mål og indsatsområder vil 
blive indarbejdet ved revision af kommuneplanen. 

 

Cykelhandlingsplanen har sammenhæng med mange af kommunens øvrige planer og strategier, et udsnit ses herunder. 

AARS 
BYMIDTEPLA N 

Kunsten at skabe byen sammen 
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Den gældende kommuneplan fastlægger tre mål 
for cykelområdet: 
• At øge andelen af borgere (over 16 år), som cykler 

mindst 1 gang i ugen. 
• At øge andelen af cyklister, der er tilfredse eller 

meget tilfredse med omfanget af cykelstinettet 
i kommunen. 

• At nedbringe andelen af cyklister, der er utilfredse 
eller meget utilfredse med vedligeholdelsen af 
cykelstier / -baner. 

 
Af kommuneplanens retningslinier fremgår, at 
cyklisternes tryghed og sikkerhed i trafikken bør 
fremmes gennem specielle cyklisttiltag. 

 

Det fremgår desuden af den gældende kommune- 
plan, at der bør sikres en god sammenhæng mellem 
de skiltede cykelruter og cykelstinettet. 

 

Skolevejsundersøgelse fra 2019 giver indblik i 
børns trafikale adfærd 
Vesthimmerlands Kommune har i foråret 2019 
gennemført skolevejsanalyser på samtlige folke-, 
fri- og privatskoler i kommunen. Knap 2.600 ele- 
ver har deltaget i undersøgelsen, svarende til en 
imponerende svarprocent på 65. 

 
I analyserne er elevernes rute til og fra skole og 
fritidsaktiviteter kortlagt sammen med elevernes 
primære transportmiddel og brug af hjem. Eleverne 
har samtidig udpeget strækninger eller punkter, 
hvor de føler sig utrygge i trafikken. 

 

Den samlede besvarelse på skolevejsanalysen bru- 
ges til at målrette eventuelle kampagner og tiltag 
på elevernes skolevej. Vejtekniske tiltag prioriteres i 
kommunens trafiksikkerhedsplan. Viden om børne- 
nes valg af skolerute indgår i cykelhandlingsplanen. 

 
 

Trafiksikkerhedsplan 2015-18 

Med udgangspunkt i kommunens trafiksikkerheds- 
plan fra 2015 har Vesthimmerlands Kommune 
igennem en årrække arbejdet på at forbedre tra- 
fiksikkerheden med særlig fokus på bl.a. skoleveje 
og lette trafikanter. 

 

Cykelhandlingsplanen tager udgangspunkt i denne 
indsats, hvor der både arbejdes med den faktiske 
trafiksikkerhed og den oplevede trafiksikkerhed 

Politiregistrerede dræbte og tilskadekomne cyklister i 
Vesthimmerlands Kommune 2005-2019. 

 

”Tryghed kan have den positive effekt, at noget 
transport flyttes fra passiv bil eller bus over på 
cyklisme. En stigning i den oplevede trafiksikkerhed 
på cykel er både til gavn for sundhed, mobilitet og 
samfundsøkonomien.” 
Trafiksikkerhedsplan 2015-2018, Vesthimmerlands Kommune 

 

 
(tryghed). I forhold til at få flere til at cykle har det 
stor betydning, at trafiksikkerheden opleves som 
høj. Heldigvis registrerer politiet relativt få cyklister, 
der kommer til skade i trafikken. 

 

Årligt er der i gennemsnit 6-7 uheld med cykli- 
ster, der rapporteres af politiet i Vesthimmer- 
lands Kommune. Cyklister har i perioden 2005 
– 2019 været involveret i 102 uheld i Vesthim- 
merlands Kommune ligeligt fordelt på kryds og 
strækningsuheld. Der er dog et stort mørketal i 
antallet af uheld, som politiet ikke får kendskab 
til. Det reelle tal er derfor højere, ikke mindst i 
forhold til de mindre alvorlige uheld. 

 

Trafiksikkerhedsplanen indeholder en række 
projekter, der relaterer sig til cyklisternes fak- 
tiske og oplevede trafiksikkerhed bl.a. diverse 
hastighedsdæmpninger, stibelysning og etable- 
ring af blå cykelfelter. Hertil kommer at hensyn 
til trafiksikkerhed altid indtænkes i kommunens 
vejprojekter. I forhold til de enkelte vejprojekter 
vægtes hensynet til trafiksikkerheden altid højt i 
kommunens vejprojekter. 
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Vision og mål 
Flere og mere tilfredse cyklister 

 
 
 
 

Vision 

Vesthimmerlands Kommune ønsker at 
fremme cyklismen i hele Kommunen. Flere 
skal opdage de fordele, der er ved at bruge 
cyklen i hverdagen. I byernes trafik, hvor 
man kan glide forbi bilkøerne, og i de 
naturskønne områder, der byder på nye 
oplevelser fra cykel-sadlen – og daglig 
motion. 

 

Vesthimmerlands Kommune skal være kendt som 
et godt sted at leve og arbejde. Byrådet ønsker at 
skabe optimale rammer for et godt liv - for alle. 

 

Det gode liv forudsætter, at alle har adgang til 
mobilitet og mulighed for at komme fra A til B. I 
Vesthimmerland er det ikke alle, der har adgang til 
bil eller bus, men langt de fleste har adgang til en 
cykel. Ønsket om bæredygtig mobilitet og cyklisme 
skal også ses i denne kontekst. 

 

Visionen er at gøre cyklen til det foretrukne trans- 
portmiddel til hverdagens mange korte ture og 

gøre Vesthimmerlands Kommune kendt som en 
spændende cykeldestination for turister. 

 
Visionen er et vigtigt element i den grønne om- 
stilling, der er højt prioriteret i Vesthimmerlands 
Kommune og vil samtidig skabe værdi for både 
borger, erhvervsliv og samfund. 

 

At flere vælger cyklen fremfor andre transportmid- 
ler gavner fællesskabet i form af bedre fremkom- 
melighed, mindre belastning på miljøet samt bedre 
sundhed. For den enkelte trafikant er cyklen også et 
attraktivt transportmiddel. På mange ture er cyklen 
den hurtigste måde at komme rundt på og man 
skal ikke bruge tid på at finde en parkeringsplads. 

 

Cyklen er et økonomisk attraktivt transportmiddel, 
som de fleste har råd til. Som cyklist kan man 
samtidig glæde sig over at leve længere og med 
flere sunde leveår. 

 

Med dette udgangspunkt ønsker Vesthimmerlands 
Kommune at fortsætte med at investere i cyklisme. 

 

I den perfekte cykelkommune er der cyklister fra 
 
 
 

 

Rekreativ cykelforbindelse rundt om Vilsted Sø. Søen blev gendannet i 2005. 
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alle aldre. Når det fungerer for de yngste og for 
de ældste, fungerer det nemlig for alle cyklister. 
Og det er vigtigt med glade og trygge cyklister, for 
glade cyklister cykler mere. 

 

Flere skal vælge cyklen 

Cykelhandlingsplanen skal medvirke til at flere 
vælger at cykle. En større andel af trafikken i 
kommunen skal foregå på cykel. Målet er, at især 
nogle af de kortere bilture erstattes af cykelture. 

 
Børn er en særlig prioriteret målgruppe. At børn 
er selvtransporterende har positiv indvirkning på 
indlæring, sundhed og miljø. Sunde transportvaner 
skabes ofte som barn og understreger, at der er 
god grund til at have fokus på børn og sikre at 
flere blive selvtransporterende. 

 
Målet stiller krav til en forbedret monitorering 
i form af tællingerne mv. Der er kun foretaget 
ganske få cykeltællinger i Vesthimmerland. 

 

Tilfredsheden skal øges 

Flere cyklister forudsætter, at flere ”inviteres” til 
at tage cyklen. 

 

Det skal være både let, sikkert og trygt. Om det 
er cykelentusiasten, skoleeleven eller borgeren, 
der sjældent cykler eller foretrækker elcykel, så 
skal de alle opleve, at cyklen er attraktiv for dem. 

 

Vesthimmerlands Kommune måler cyklisternes 
tilfredshed på ni forskellige parametre ved at indgå 
i Den Nationale Cyklistundersøgelse. 

 
Det er et mål, at tilfredsheden stiger på tre ud- 
valgte parametre: 

 

A) Generel tilfredshed 
B) Drift 
C) Omfang af stinettet 

 

Mål og monitorering er præciseret i skemaet til 
højre. 

 

Målsætninger 
 

FLERE CYKLISTER 
Byrådet vil arbejde for at øge antallet af cy- 
kelture og andelen af borgere, der cykler. 

 

Delmål A 
Antallet af cykelture i Vesthimmerland skal 
øges med 10% i perioden 2021-2025. 

 

Delmål B 
Andelen af borgere over 16 år, der cykler 
mindst en gang ugen, skal øges i perioden 
2021-2025. 

 

Monitorering 
A: Der etableres et cykelindeks baseret på 
tællinger fra 5 faste tællesteder. 
Tælletidspunkter: Årlige tællinger maj og 
okt. 
B: Udtræk fra Transportvaneundersøgelse (DTU) 

 
 

MERE TILFREDSE CYKLISTER 
Byrådet vil arbejde for at øge tilfredsheden 
med cykelforholdene i Vesthimmerlands 
Kommune 

 

Delmål A 
75% er   tilfredse   med   Vesthimmerlands 
Kommune som cykelkommune 

 

Delmål B 
50% er tilfredse med vedligeholdelsen af 
cykelstier og cykelbaner 

 
 

Delmål C 
75% tilfredse med omfanget af cykelstinet- 
tet 

 

Monitorering 
Deltagelse i Den Nationale Cyklistundersø- 
gelse 2022 og 2024 
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Indsatsområder 
At få flere til at cykle kræver en flerstrenget indsats 

 
 
 

Vesthimmerlands Kommune har et erklæ- 
ret mål om, at en større del af trafikken i 
kommunen skal foregå på cykel. Det er 
ikke nogen let opgave. 

I de senere år er har mange danske kommuner gjort 
en betydelig indsats for at forbedre cyklisternes 
forhold, og alligevel er udviklingen i antallet af 
cyklister mange steder stagnerende eller ligefrem 
faldende. Denne udvikling understreger, at det er en 
ambitiøs målsætning at få flere til at cykle. Skal det 
lykkes, forudsætter det initiativer på flere fronter. 
For at forbedre cyklisters forhold er det samtidig 
helt afgørende, at cykelhandlingsplanens initiativer 
indtænkes i den øvrige trafikplanlægning. 

 

Der er udpeget syv indsatsområder, som skal have 
særlig fokus for at nå målet. Indsatsområderne 
kombinerer traditionelle løsninger med nye løsnin- 
ger. Det er ikke nok at anlægge en ny cykelsti - der 
er behov for en flerstrenget indsats for at fremme 
cyklismen blandt skolebørn og voksne - og samtidig 
tiltrække flere cykelturister til kommunen. Den 
overordnede tankegang med udpegning af flere 
indsatsområder er at få mest værdi pr. investeret kr. 

Hovedindsatsen er at sikre et 
sammenhængende cykelrutenet - 
i praksis 

Cykelhandlingsplanens hovedindsats er at fastlæg- 
ge et sammenhængende, overordnet cykelrutenet, 
som fremtidigt prioriteringsgrundlag. Det udpegede 
hovedrutenet udgør grundlaget for stinettets 
fremtidige standard og udbygning. Et sammen- 
hængende cykelrutenet med gode cykelfaciliteter 
er forudsætningen for at kunne tilbyde gode, sikre 
og fremkommelige korridorer for cykeltrafikken – 
uanset cyklistens alder og erfaringsniveau. 

 

Andre indsatsområder skal 
supplere hovedindsatsen 

Gennem investeringer kan en realisering af projek- 
ter indenfor de forskellige indsatsområder være 
med til at både fastholde og tiltrække nye cyklister. 
De overordnede indsatsområder er ikke priorite- 
ret indbyrdes og skal detaljeres og budgetteres 
yderligere. Ved gennemgang af de enkelte ind- 
satsområder er der fremhævet de mest centrale 
indsatser. Der henvises i øvrigt til handlingsplanen 
bagerst i planen. 

 

 

Det er i Aalestrup man finder Danmarks Cykelmuseum. Det er det eneste museum i Norden, der detaljeret behandler 
cyklernes tekniske udvikling. Væltepeteren ved indgangen til byen markerer dette. 
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Indsatsområder 

Der er udpeget 7 indsatsområder, der kan løfte vision og mål for området. Den helt centrale ind- 
sats for de kommende år vil være at skabe et sammenhængende cykelrutenet. Indsats 1 under- 
støttes af 6 andre indsatsområder, der samlet vurderes at ville løfte ambitionerne. 

 
 

Indsats 1 
Et sammenhængende cykelrutenet 
Cykelhandlingsplanens hovedindsats er at få fastlagt et sammenhængende cykelrutenet som 
grundlag for fremtidige infrastrukturelle indsatser. Hovedrutenettet klassificeres i primære og 
sekundære cykelruter. 

 

Indsats 2 
Styrkelse af rygraden i cykelrutenettet - opgradering af Himmerlandsstien til rekreativ, supercykelsti 
Med cykelhandlingsplanen introduceres kommunens første supercykelsti, der nytænker og udvi- 
der cykelinfrastrukturen i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Indsats 3 
Drift og vedligehold 
Brugerundersøgelser viser, at cyklister prioriterer kørekomforten meget højt. Det er ikke rart at 
cykle på ujævne stier, og dårligt vedligeholdte stier øger desuden risikoen for punkteringer og i 
værste fald uheld. 

 

Indsats 4 
Børn på cykel 
Vaner skabes som barn. Der rettes derfor en særlig indsats mod at få flere skolebørn til at cykle 

 

Indsats 5 
Adfærd og kommunikation 
Erfaringen viser, at anlæg af flere cykelstier ikke alene får flere til at cykle. Information, dialog 
og adfærdskampagner er lige så vigtigt i arbejdet med at ændre på transportvaner - så vi ek- 
sempelvis lader bilen står og i stedet tager cyklen. 

 

Indsats 6 
Cykelturisme 
Cykling er ikke bare godt for helbredet og godt for sjælen. Cykling er også godt for turismen i 
kommunen. 

 

Indsats 7 
Mobilitet til alle 
Ikke alle har adgang til bil, men alle har behov for mobilitet, behov for at komme fra a til b. Ud- 
vikling og forsøg med mobilitetshubs med fokus på cyklisme skal ses i denne kontekst, men har 
potentielt en række andre positive effekter. 
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INDSATS 1 
Et sammenhængende cykelrutenet 

 
 

Cykelhandlingsplanen fastlægger et sam- 
menhængende cykelrutenet som grundlag 
for fremtidige infrastrukturelle indsatser. 

 
Bedre cykelforhold og flere attraktive cykelstier kan 
få flere til at cykle. Den langsigtede målsætning er 
at etableret et sammenhængende, velfungerende 
cykelrutenet i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Som planlægningsgrundlag fastlægger cykel- 
handlingsplanen et hovedrutenet, der samler de 
vigtigste cykelforbindelser. Flere strækninger har 
allerede i dag gode cykelfaciliteter i form af f.eks. 
cykelsti, mens der langs andre dele af hovedru- 
tenettet i dag mangler cykelfaciliteter (primært 
cykelsti eller cykelbane). Det fastlagte hovedrutenet 
lægges til grund for prioritering af forbedringer af 
cykelrutenettet. 

 

Cykelhandlingsplanens indsats i forhold til at skabe 
et sammenhængende cykelrutenet omfatter dels 
forbedringer af det eksisterende rutenet, hvor der 
mangler cykelfaciliteter (”missing links”) og dels 
anlæg af nogle få helt nye ruter. 

 

Udpegning af hovedrutenet 

Udpegning af hovedrutenettet tager 
udgangspunkt i det eksisterende cykelstinet, 

men omfatter en række ruter, hvor der i dag 
mangler cykelfaciliteter. Fremadrettet vil 
opgradering af stinettet ske med udgangspunkt i 
hovedrutenettet og følgende mål: 

• Sikre bedre forbindelser i kommunens egnsho- 
vedby Aars og de 3 områdebyer Farsø, Løgstør 
og Aalestrup 

• Forbedre forbindelser fra opland til hovedbyer 
• Sikre plads til cyklister på strækninger i by og 

åbent land 
• Synliggøre og forbedre sammenhæng mellem 

eksisterende ruter 
• Understøtte attraktive ruter for turister 
• Udvikling af kommunens første supercykelsti 

 

Hovedrutenettet omfatter ikke helt lokale ruter 
– f.eks. lokale stier, som er anlagt i nyere boligområ- 
der, og som primært benyttes af områdets beboere. 

 

Krav til indretning af det 
overordnede rutenet 
Cykelhandlingsplanen omhandler det overordnede 
cykelrutenet og er opdelt i primære og sekundære 
ruter. En opdeling i to kategorier skal ses som en 
overordnet prioritering ift. snerydning, fejning, 
vedligehold og etablering af cykelfaciliteter. 

 

Til ruterne er opsat principkrav, som udtrykker mål 
for den ønskede standard på ruten. Den eksakte 

 

 

Krav til hovedrutenettet 

Hovedrutenettet er udpeget således, at det opfylder tre primære betjeningskrav: 

• forbinder større boligområder med cykeltrafikkens vigtigste rejsemål (skoler, kultur- og 
uddannelsesinstitutioner, større erhvervsområder, sportsanlæg og trafikterminaler) 

• forbinder de enkelte bysamfund 
• giver adgang til særlige natur- og rekreative områder 

 

Hovedrutenettet omfatter ikke lokale ruter - f.eks. lokale stier i boligområder, som primært benyttes 
af områdets beboere. Cykelhandlingsplanens indsats dækker således alene det overordnede 
cykelrutenet. 
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Løgstør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aars 
 
 

Mtb-spor 

 
 

 

Farsø 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aalestrup 

 
 
 

 
Primære ruter 

Sekundære ruter 

Eksisterende cykelstier 

 
 

Samlet hovedrutenet for cyklister i Vesthimmerlands Kommune vist sammen eksisterende cykelstier. Forslag til nye primære 
og sekundære ruter er helt nye fysiske forbindelser. 
Kilde: Vesthimmerlands Kommunes stiregistrering. 

 

Hovedrutenettet sikres i kommuneplanen 
 

Hovedrutenettet indarbejdes i kommuneplanen, 
der sikrer forbindelserne og at udbygninger lø- 
bende vurderes i lokalplaner, der geografisk be- 
rører hovedrutenettet. 

 

Det udpegede, overordnede cykelrutenet udgør 
en del af kommuneplanens trafikale hovedstruk- 
tur. Dele af hovedrutenettet vil skulle planlægges 
nøjere, især hvad angår helt nye fysiske forbin- 
delser. Desuden vil cykelhandlingsplanens hove- 
drutenet løbende skulle udvides til at omfatte 
evt. nye byvækstområder. 



20  

løsning skal altid tilpasses de lokale forhold. Prin- 
cipkravene er således - principielle. 

 

Primære hovedruter 
De primære hovedruter er centrale ruter i og om- 
kring de største byer. Det er ruter, der skal være 
kendetegnet ved et højt serviceniveau. Ruternes 
indretning fokuserer på at skabe gode betingelser 
for cykelture til arbejde og skole: 

 

• Direkte ruter 
• Fokus på fremkommelighed 
• Der tilstræbes cykelsti langs vej eller stier i eget 

trace 
• Ved nyanlæg af tilstræbes følgende minimums- 

krav til bredder: 2,5 meter for dobbeltrettet 
cykelsti, 3 meter ved dobbeltrettet fællessti, 
1,5 meter ved enkeltrettet cykelsti (1,8 meter 
i byerne) 

• Lav bilhastighed og begrænset biltrafik ved 
shared space 

• Skiltning af ruter 
• Servicefaciliteter (f.eks. pumpe og værktøjs- 

stander) 
• Fokus på cyklisters sikkerhed og tryghed 
• Belysning 
• Prioritering af drift og vedligehold, herunder 

snerydning 
 

Drift og vedligehold er generelt noget af det, cykli- 
sterne vægter højt både i forhold til kørekomfort, 
og når de skal vælge transportmiddel. 

Sekundære hovedruter 
• Der tilstræbes cykelsti eller -bane 
• Fokus på cyklisters sikkerhed og tryghed 
• Varierende indretning: cykelsti/cykelbane/ 

fartdæmpede veje (fx 2 minus 1 – veje) 
• Jævn, cykelvenlig belægning – varierende fra 

asfalt til stenmel 
 

Overordnede rekreative ruter 
I Vesthimmerlands Kommune løber både nationale, 
regionale og lokale cykelruter, der alle er etableret 
med fokus på at give cyklisten en naturoplevelse. 
De vigtigste ruter indgår i det overordnede hove- 
drutenet. Forløb varierer fra stier i eget tracé ofte 
anlagt i stenmel, cykelrute ad lokalveje til cykelsti/ 
cykelbane langs veje. Der arbejdes med følgende 
principkrav: 
• Jævn, cykelvenlig belægning (asfalt eller stenmel) 
• Fokus på trafiksikkerhed og tryghed 
• Varierende forløb afhængig af lokale forhold 
• Skiltning af ruter 
• Servicefaciliteter 

 
Enkelte af ruterne har både særlige rekreative 
og trafikale kvaliteter som pendlerruter og er 
klassificerete som primære ruter. Dette er særligt 
tilfældet for Himmerlandsstien. Opsætning af 
servicefaciliteter prioriteres særligt de ruter, der 
kombinerer trafikale/rekreative formål. Udover 
pumpe, værktøjsstandere etc. kan overvejes ella- 
destandere som en service til cykelturister. 

 

  

Enhedspriser 

• 1,5 meter bred, enkeltrettet cykelsti i åbent 
land – ca. 1-2 mio. kr. pr. km. 

• 1,8 meter bred cykelsti i by i begge sider 
– ca. 3-4 mio. kr. pr. km. 

• Cykelbaner i begge sider af eksisterende 
vej – ca. 0,25 mio. kr. pr. km. 

• 2 minus 1 vej i åbent land – ca. 0,5 mio. 
kr. pr. km. 

• Traditionel belysning langs sti – ca. 0,6 mio. 
kr. pr. km. 

 

Prisoverslagene er excl. arealerhvervelse. 

Stityper 

Cykelfaciliteter kan have forskellig karakter 
og standard. Egentlige cykelstier adskilt fra 
kørebane giver cyklisterne størst tryghed: 

 

• Stier i eget tracé 
• Cykelstier langs veje 
• Cykelbaner/brede kantbaner 
• Cykelruter ad lokalveje 
• Cykelruter ad fartdæmpede trafikveje 
• Skiltet cykelgade, hvor cyklister har fortrins- 

ret på kørebanen. Bilerne skal færdes på 
cyklernes præmisser (30 km zone) 
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Himmerlandsgade - byens hovedgade. 

Prioritering 
Der er foretaget en klassificering af hovedrutenettet, 
som grundlag for indretning og prioritering af den 
enkelte strækning. 

 

Den præcise prioritering sker på baggrund af særskilt 
proriteringsmodel med afsæt i cykelhandlingspla- 
nens hovedrutenet og principper. Den konkrete 
stiløsning vil tager udgangspunkt i kravspecifika- 
tionerne og i de lokale forhold med henblik på at 
optimere effekten pr. investeret krone. 

 

Det udpegede hovedrutenet fremgår af side 17. 
 

Forbedringer på eksisterende 
hovedrutenet og forslag til nye 
forbindelser 
Indretningen af det fastlagte hovedrutenet skal 
flere steder forbedres med bedre cykelfaciliteter. 
Andre steder er der samtidig behov at etablere 
nye forbindelser for at skabe bedre sammenhæng 
i det overordnede cykelrutene. 

 

På de følgende sider gennemgås rutenettet – 
opdelt på forskellige dele af kommunen – og der 
udpeges strækninger, hvor der er størst behov for 
forbedringer. Gennemgangen af det eksisterende 
rutenet omfatter de vigtigste trafikale og rekreative 
cykelruter. 

 

Himmerlandsstien som fremtidens supercykelsti 
Himmerlandsstien udgør rygraden af cykelrutenet- 
tet. Via den gamle banesti forbinder den Løgstør 
med Aars og Aalestrup i syd. Forbindelsen rummer 

et stort potentiale som kommende supercykelsti og 
bæredygtig transportkorridor. 

 

Opgradering af Himmerlandsstien uddybes under 
indsatsområde 2. 

 

Aars 
 

Kommunens hovedby med knap 8.500 indbyg- 
gere og en by, der fortsat forventes at vokse de 
kommende år. Der er i 2020 udarbejdet en by- 
midteplan for Aars ”Kunsten at skabe byen sam- 
men”, som pt. er i offentlig høring. En af planens 
seks rammer, der er styrende for udviklingen af 
Aars bymidte, er ”Attraktive forbindelser og trafik. 
Her indgår bl.a. bedre infrastruktur for de bløde 
trafikanter i Aars. Ved at forbedre forholdene 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Himmerlandsstien v. Hornum. Linierne symboliserer 
den nedlagte jernbane, der i 2006 blev erstattet af 
Himmerlandsstien. 

 

Aars Ringvej. 
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Østerbrogade. 

for cyklister og gøre det lidt mere besværligt at 
køre i bil til fordel for bymiljøet, er tilgangen at 
gøre det nemmere for borgerne at prioritere det 
mere sunde og bæredygtige transportvalg. Nogle 
af virkemidlerne er: 

 

• Flere og bedre cykelstier i Aars 
• Dele- og bycykler 
• Forsøg med cykelgader som branding 
• Hastighedsdæmpning og shared space 

Byplanen forventes endelig vedtaget ultimo 2020. 

Det overordnede cykelrutenet følger dels det 
overordnede vejnet og forløber dels i eget tracè 
(Hvalpsundstien og Himmerlandsstien). Rute- 
nettet er defineret, så det forbinder opland og 
boligområder med bymidte, idræts- og uddan- 
nelsesinsitioner som Erhverskolerne Aars, Øster- 
marksskolen og Aars Skole, Vesthimmerlands 
Gymnasium og Messecenter Vesthimmerland. 
Der er i dag cykelsti på en stor del af hovedrute- 
nettet. Byens hovedgade - Himmerlandsgade har 
i dag beskedne cykelfaciliteter, der bør forbed- 
res. Det kan oplagt ske i sammenhæng med 
realisering af den kommende bymidteplan. 

 

Indsatser 
• Cykelsti på Gislumvej fra den sydlige del af Aars 

til bymidten figurerer på top 10 listen i den 
eksisterende stiprioriteringsliste. 

 

Cykelhandlingsplanens forslag 
• Opgradering af cykelsti på den gamle Hvalpsund- 

bane mellem Støberivej og Himmerlandsstien 
• Nordre Boulevard mellem Himmerlandsstien og 

Løvsangervej. 
• Adgang til Himmerlandsstien fra Søndre Boule- 

vard. Sti på Søndre Boulevareden frem til stibro 
(fra Gislumvej) 

• Etablering af sammenhængende cykelbelægning 
på hovedgaden. Der er i dag missing links flere ste- 
der bla. på den østlige del af Himmerlandsgade. 

• Etablering af cykelfaciliteter og delebycykelord- 
ning ved Vesthimmerlands Gymnasium, Aars 
Skole og busterminalen (se også bymidteplan) 

Løgstør 
 

Områdeby med knap 4.000 indbyggere beliggende 
14 km nord for Aars. Der er i 2018 udarbejdet og 
vedtaget en udviklingsplan for byen ”Det nye Løg- 
stør”, der indeholder en række ideer og forslag til, 
hvordan byen skal udvikle sig. Planen er koordineret 
med cykelhandlingsplanen. 

 

Det udpegede hovedrutenet i Løgstør følger vejra- 
dialer og Frederik VII’s Kanal (nationale cykelrute 
12) ind til bymidte og havnefronten. Den primære 
rute ad Himmerlandsstien forlænges helt ned til 
Havnefronten i Løgstør. 

 

Indsatser 
Der foreslås en helt ny tværgående cykelrute rundt 
om Løgstør i byens sydlige udkant, der strækker 
sig mellem Himmerlandsstien i øst til Frederik 
VII’s Kanal i vest. Der er et missing link mellem 
Sønderport og Tinghøjvej for at fuldene en fysisk 
forbindelse.Strækningen langs havnefronten 
(Havnevej, Kanalvejen og Fischersgade) er uden 
cykelfaciliteter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fischersgade langs Frederik 
VII’s kanal. 
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Søndergade, hovedgaden i Farsø. 

Himmerlandsstien bør forlænges over banearealet 
frem til havnefronten, så der skabes en mere åben 
og direkte forbindelse fra Himmerlandsstien til 
Limfjorden og havnefronten. Projektet er også 
omtalt i byudviklingsplan. 

 

Der er cykelstier på bl.a. Sønderport, som giver 
adgang til Løgstør Skole - og Kultur og Idrætscentret 
og tilstødende lokale stier. 

 

• Cykelsti på Aalborgvej i den østlige del af byen 
figurerer på top 10 listen i den eksisterende 
stiprioriteringsliste. 

 

Aalestrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Områdeby og tidligere stationsby med knap 2.800 
indbyggere. Der er i 2012 udarbejdet en udviklings- 
plan for byen ”Aalestrup - byen på kanten af åen”. 
Planen er koordineret med cykelhandlingsplanen. 

 

Flere strækninger i Aalestrup, der indgår i hove- 
drutenettet har ingen cykelfaciliteter i dag. 

 
Himmerlandsstien fungerer som byens stimæssige 
rygrad på tværs og sikrer bl.a. adgang til stationen. 
I forhold til at sikre cykelmæssig adgang til en 
betydelig del af byens detailhandel, mangler der 
i dag cykelstier på Testrupvej. Himmerlandsstien 
krydser Testrupvej. Der er gode cykelstier på bl.a. 
Vestergade, som giver adgang til Aalestrup skole 
(0.-6.kl.) og idrætscentret. 

 

Adgangen til Aalestrup Realskole (7.-9.kl) og by- 
midten i øvrigt kan forbedres med cykelfaciliteter 
på den østlige del af Borgergade frem til skolen. 

I tråd med udviklingsplanen for Aalestrup indgår 
forsætning af Himmerlandsstien, der sikrer at 
stien får kontakt til byen foran stationsbygningen. 
Formålet er dels at sikre at de mange der benytter 
stien føres ind til centrum af Aalestrup og samtidig 
øge kvalitetet af de gamle banearealer. 

 
 

Farsø 
 

 

Områdeby og tidligere stationsby med knap 
3.400 indbyggere. Der er i 2012 udarbejdet en 
udviklingsplan for byen ”Sund og grøn byudvikling 
- udviklingsplan for Farsø”, som er koordineret med 
denne plan. 

 

Indsatser 
En del af de generelle betragtninger fra processen 
med udviklingsplanen var, at der er behov for at 
forbedre eksisterende stisystem. 

 

Flere strækninger i Farsø, der indgår i hovedrute- 
nettet har ingen cykelfaciliteter i dag. 

 

Udviklingsplanen indeholder bl.a. forslag om cy- 
kelsti på strækninger der indgår i det udpegede, 
overordnede cykelrutenet (Røjbækvej, Fredbjergvej 
(Trend) og Svovldrupvej(Himmerlandsstien). Siden 
planen blev udarbejdet, er det etableret cykelsti/ 
cykelbaner på Stationsvej, som indgår i hovedru- 
tenettet. Stationsvej giver sammen med interne 
stier adgang til Farsø Skole og sportsanlæg. 

 

En delstrækning af Holmevej (knap 300 meter), 
som  indgår  i  det  overordnede  cykelrutenet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testrupvej indgår i det primære hovedrutenet og er i dag 
helt uden cykelfaciliteter i Aalestrup. 
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Holmevej i Farsø. 

figurerer også på top 10 listen i den eksisterende 
stiprioriteringsliste. 

 

Oplandet 

Der er udpeget et sammenhængende 
hovedrutenet udenfor de 4 hovedbyer, der har 
til formål at forbinde de enkelte bysamfund 
med de større byer og give adgang til nogle 
af de mange natur- og rekretive områder som 
Vesthimmerland tilbyder kommunens borgere 
og besøgende. Strukturen er sammentænkt 
med eksisterende rekreative cykelruter - ikke 
mindst dem som samtidig besidder kvaliteter 
som trafikal forbindelse til og fra arbejde, skole 
eller fritidsformål.Flere strækninger er i dag 

uden cykelfaciliteter og der er både behov for 
en klar prioritering af brug af differerentierede 
løsninger afhængig af de lokale forhold. 
Der er flere strækninger i den eksisterende 
stiprioriteringsliste, der indgår i hovedrutenettet 
og hvor der derfor er behov for en forbedring af 
cykelforholdene med stifaciliteter (den eksakte 
løsning vil afvente en nærmere gennemgang). 
Det drejer sig om følgende strækninger: 

 
• Viborgvej (Trend) - etableres i 2021 
• Løgstørvej (Trend) 
• Aalborgvej 
• Løgstørvej 
• Testrupvej mellem Aalestrup og Testrup 
• Den nordlige del af Hornumvej udenfor Farsø. 

Cykelsti forventes anlagt i 2021, 
• Svoldrupvej sydøst for Farsø 

 

To prioriterede cykelruter 
Cykelhandlingsplanen udpeger samtidig to nye 
højklassede og sammenhængende cykelruter. 
Det drejer sig om fjordruten mellem Løgstør og 
Gedsted (Lovns Bredning), som følger nationale og 
regionale cykelruter og Himmerlandsstien mellem 
Løgstør, Aars og Aalestrup. Sidstnævnte har et helt 
særligt potentale og behandles selvstændigt under 
indsatsområde 2. Indsatsen på Fjordruten skal ses i 

 

 

  

Viborgvej indgår i det nationale cykelrutenet og byder 
ved Trend cykelturisten på smuk udsigt til Limfjorden. 
Der anlægges cykelstier på denne strækning i 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testrupvej nord for Aalestrup. 
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Løgstør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aars 

 
 
 
 
 

Farsø 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aalestrup 

 
 
 
 

Udpeget hovedrutenet 

Prioriteret strækning 

 
 

en sammenhæng, men med diffentierede løsninger 
afhængig af de lokale forhold. Rutens anvendelse 
som rekreativ forbindelse for bl.a. cykelturister 
skal indtænkes. 

 

Servicefaciliteter skal understøtte brugen 
Der indgår flere oplevelsesrige cykelruter i det 
overordnede cykelrutenet, der årligt bringer mange 
langturscyklister til området. Rekreativ cykling og 
cykelturisme er et prioriteret indsatsområde hos 
både turisterhverv og Vesthimmerlands Kommune. 

 

I samarbejde med Visit Vesthimmerland søges 
etableret ”servicestation” til cyklister og gående 
med cykelstander, luftpumpe, elladestation, cykel- 
stativer, bænk og infostandere om lokalområdet. 

 

Oplagte placeringer kunne f.eks. være ved: 
 

• Den nationale cykelrute 12 ved Trend og Løgstør 
samt Himmerlandsstien v. Aars 

 

Lokalitet og det nærmere indhold afklares i dialog 
med Visit Vesthimmerland. 

De højest prioriterede strækninger fra stiprioriteringsliste 
vist sammen med det udpegede, overordnede cykelrutenet. 
Alle prioriterede strækninger indgår i hovedrutenettet. 

 

 
 
 
 

 

Servicefaciliteter på hovedrutenettet 

Servicefaciliteter gør det både lettere og lidt sjovere at være cyklist. Høj kvalitet hele vejen rundt 
er fundamentet for at tiltrække nye og fastholde eksisterende brugere. I en samlet indsats for at 
synliggøre attraktive cykelforbindelser inkluderes servicefunktioner. Her tænkes på tilbud langs 
ruten, der især bidrager til bedre oplevelse, komfort, genkendelighed og identitet. 

 

Vesthimmerlands Kommune vil arbejde for at etablere elementer langs dele af det udpegede 
hovedrutenet, hvor der i dag er gode cykelfaciliteter. Elementerne har fokus på at understøtte 
både oplevelse og komfort. 

 

• Detailplan for indsatsen (hvor, hvad og evt. samarbejdspartnere). 
• Udpegning af knudepunkter, hvor cyklisterne skal tilbydes servicefaciliteter 
• Komfortelementer: Cykelpumpe, vandposter, cykelparkering, ladestandere, værktøjsstandere, 

bænke, infostander 
• Infrastrukturelementer: Fodhvilere, shunts m.m. 

 

Omkostninger til indsatser langs hovedrutenettet skønnes årligt at beløbe sig til 50.000 kr. årligt. 
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Indsats 2 
Styrkelse af rygraden i cykelrutenettet 
- Opgradering af Himmerlandsstien til rekreativ supercykelsti 

 
 

Med cykelhandlingsplanen introduceres 
kommunens første Supercykelsti, der ny- 
tænker og udvider cykelinfrastrukturen i 
Vesthimmerlands Kommune. 

Himmerlandsstien udgør på mange måder den 
infrastrukturelle rygrad for de bløde trafikanter og 
forbinder på smukkeste vis Løgstør med Aars og 
Aalestrup. Via Himmerlandsstien kan man cykle 
helt ind i centrum af de største byer i kommunen 
via en banesti, der har haft mange år til at udvikle 
frodige grønne lunde, som man cykler igennem. 

 

Nedlagte jernbaner har generelt et potentiale 
som rygrad i et nationalt net af supercykelstier og 
mobilitetskorridorer. De mange nedlagte baner har 
et særligt potentiale for ikke bare til at skabe mere 
cykling, bedre mobilitet og mere feriecykling, men 
også for at løfte folkesundheden. 

 

Himmerlandsstien er en del af dette net og kan 
med en række indsatser transformeres til en at- 
traktiv forbindelse for en meget stor brugergruppe! 

Med Himmerlandsstien kan der udvikles en unik, 
rekreativ Supercykelsti, der udnytter linieføring og 
omgivelser til at skabe en forbindelse, der vil være 
lige attraktiv for turisten, der vil se nærmere på de 
Himmerlandske heder som for hverdagscyklisten, 
der på sin elcykel er på vej fra sit hjem i Hornum 
til sin arbejdsplads i Aars. 

 

En opgradering af Himmerlandsstien ses som et 
demonstrationsprojekt for den grønne omstilling 
i Vesthimmerlands Kommune og en bæredygtig 
transportkorridor med stort potentiale. Him- 
merlandsstiens forløb igennem byerne er i dag 
asfaltereret, mens belægningen mellem byerne 
primært er grusstier/stenmel i en varierende stand 
og standard. 

 
Hærvejen følger mellem Løgstør og Aars Himmer- 
landsstien. Udvikling af Himmerlandsstien skal 
derfor også ses i sammenhæng med udviklings- 
projektet for Hærvejen og den foranalyse der er 
udarbejdet. 

 

Himmerlandsstien har et varierende og oplevelsesrigt forløb, der forbinder flere kommunens større bysamfund og rummer 
et stort potentiale både som rekreativ forbindelse og transportkorridor for hverdagscyklister. 
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Løgstør 

Vindblæs 

Hornum 

Aars 

Farsø 

Østrup 

Østerbølle 
Aalestrup 

Viborg 

Strategi og indsats 
Ruten følger eksisterende forløb af Himmerlandsstien. I den videre projektafklaring er der 
særlig fokus på: 

• Tværprofil og tracering (herunder forlængelse frem til havnefronten i Løgstør) 
• Belægning 
• Drift og vedligehold 
• Krydsninger med øvrige trafik 
• Etablering af servicefaciliteter langs ruten 
• Skitning og henvisning fra tilstødende stier 
• Formidling og markedsføring 
• Potentialeafklaring som generel transportkorridor for bæredygtig mobilitet 
Der afsættes kr. 50.000 til projektafklaring og belysning af muligheder for medfinansiering. 
Projektet koordineres med udviklingsprojekt for Hærvejen. 

Himmerlandsstien mangler at blive ført helt igennem 
fra Bredgade til Havnefronten via Limfjordsvej og 
Havnegade. Se også udviklingsplan for Løgstør. 
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INDSATS 3 
Drift og vedligehold 

 

 

Ujævne og dårligt vedligeholdte cykelstier 
er et væsentligt kritikpunkt i kommunens 
brugerundersøgelser. Hvis cyklister i kom- 
munen skal have en god oplevelse og ikke 
vælge cyklen fra, er det nødvendigt at øge 
driftsbudgettet. 

 
Høj kvalitet er fundamentet for at få flere til at 
cykle. Det gælder ikke mindt i forhold til drift og 
vedligehold, som sikrer at cyklisterne har en jævn 
og god overflade at cykle på. En styrket indsats 
for at sikre en god drift og vedligeholdelse af 
hovedrutenettet har derfor høj prioritet. 

 

Driftsbudgettet for kommunens stier er i dag på 
20.000 kr. årligt. Det svarer dog ikke til de faktiske 
udgifter, der er forbundet med driften af stierne 
i kommunen. Gennemsnitligt er der de seneste 
tre år brugt knap 100.000 kr. årligt på drift. Dertil 
kommer driftsudgifter til Himmerlandsstien, som 
i gennemsnit de seneste tre år har beløbet sig til 
190.800 kr., i alt knap 300.000 kr. om året. 

 

Udover at øge driftsbudgettet, skal der sættes 
fokus at prioritere indsatsen bedst muligt. Drift 
og vedligehold af kommunens stier skal således 
afstemmes det prioriterede hovedrutenet. 

 
På det primære hovedrutenet skal cyklisterne 
tilgodeses med jævne og velplejede belægninger, 
der renholdes hele året. Hovedruter i Aars og de 
3 hovedbyer, hvor der er flest cyklister prioriteres 
højest. Cykelhandlingsplanens klassifikation af 
hovedrutenettet indarbejdes i den fremtidige 
vedligeholdelse. Der gennemføres stiinspektion af 
stier på det overordnede cykelrutenet. Resultaterne 
opsamles i handlingskatalog. 

Strategi og indsats 

Vesthimmerlands Kommune vil arbejde for 
at få afstemt vedligeholdelsen af hovedru- 
tenettet med de eksisterende stiklasser, og 
generelt at få forbedret såvel tilsyn som drift 
og vedligeholdelse. 
Der gennemføres følgende tiltag i priorite- 
ret rækkefølge: 

 
1. Der gennemføres en cykelstiinspektion af 
stier på hovedrutenettet (se vejledning) 
2. Retningslinier for drift og vedligehold re- 
videres og skærpes ift. nyt driftsbudget. Nye 
retningslinier skal forholde sig til kvantitati- 
ve og kvalitative normer for fornyelse af slid- 
lag, renholdelse og vintervedligehold 

 

Midler til indsatsen 
Omkostninger til en forbedret drift og vedli- 
geholdelse af cykelrutenettet skønnes årligt 
at beløbe sig til 1,0 mio. kr., hvor 0,5 mio. kr. 
forventes anvendt til Himmerlandsstien. 

 

Omkostninger til forbedring af belysning 
langs hovedrutenettet skønnes årligt at 
beløbe sig til 0,1 mio. kroner. 
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Mørket er over os! 
 

I Danmark cykler pendlere og skolebørn i mørke i ca. tre måneder om året. Dårligt vedligeholdte 
stier er ikke bare et irritationsmoment for cyklister - det er også farligt, ikke mindst når det er mørkt. 

 
Med dette indsatsområde er det målet at sikre en god stand og drift af det prioriterede cykelrutenet 
og særligt de primære stier, som skal gøre det mere attraktivt at cykle hele året. 
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INDSATS 4 
Børn på cykel 

Sunde vaner skabes som barn. Der rettes 
derfor en særlig indsats mod at få flere 
skolebørn til at cykle. 

Flere undersøgelser viser, at færre børn cykler end 
tidligere. Tal fra Trygfonden og Rådet for Sikker 
Trafik viser, at hver tredje skolebarn mellem 5 og 
8 år fragtes til skolen af forældrene. 

 

Samtidig lever børn et mere stillesiddende liv end 
tidligere. Det har stor og negativ betydning for 
børns sundhed, trivsel og læring. Cyklens betydning 
som adgang til daglig bevægelse er derfor ikke 
blevet mindre. For barnet er cyklen samtidig en 
kilde til frihed og oplevelser. 

 
Skolerne spiller en vigtig rolle for børns bevægelse 
og kan med fordel tænke cyklen ind i de krav til 
45 minutters bevægelse, der ligger i folkeskolen. 
En god cykelskole er en skole, hvor børn så vidt 

 
 
 
 

 
muligt cykler til og fra skole, og hvor cyklen er en 
integreret del af elevernes hverdag. Der er mange 
gode eksempler på skoler, der har arbejdet målret- 
tet med at blive gode cykelskoler f.eks. med hjælp 
fra Dansk Skolecykling. 

De fleste skoler har Cyklistprøve i 6. klasse, og der 
er meget læring i trafiksikkerhed, hvordan man ge- 
nerelt begår sig trafikken og tager hensyn til andre. 
I flere kommuner er der etableret cykellegebaner 
i tilknytning til skoler med rigtig gode erfaringer. 

 

Cykling skal leges ind 
Cyklistforbundet gennemfører cykelkampagner 
målrettet dagsinstitutioner og skoler (f.eks. ”Vi kan 
cykle!”, ”Alle børn Cykler”) og tilbyder en række 
services, der kan hjælpe og inspirere skolerne til, 
f.eks. via cykelleg, at gøre børnene trafiksikre. 

 

Indsatsen forudsætter samarbejde med de enkelte 
institutioner. 
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Indsatsen realiseres i et samarbejde på tværs af 
forvaltninger og i tæt dialog med de enkelte skoler. 

 

I Vesthimmerlands Kommune har alle skoler en 
bevægelsesstrategi 
I Vesthimmerlands Kommune er der et rigtig godt 
grundlag for, at skolerne medvirker til cykelhand- 
lingsplanens mål om flere børn på cykel. 

 

Vesthimmerlands Kommune er den eneste kommu- 
ne i Danmark, hvor alle skoler har udarbejdet en 
bevægelsesstrategi! Det er i høj grad noget, der kan 
bygges videre på i relation til cykelhandlingsplanen. 

 

Strategien er udarbejdet på foranledning af Skole- 
afdelingen og en analyse, som bl.a. viste problemer 
med overvægt og kropslig uro i specialklasserne. 

 

Bevægelsesstrategierne er lavet i tæt samarbejde 
med idrætskonsulenter fra DGI. Cykler og cykling 
er beskrevet i flere skolers indsatser bl.a. Ullits, 
Gedsted, Toppedalskolen og Aars skoler og her 
kan være god inspiration at hente for kommunens 
øvrige skoler. 

 
På Ullits Skole afholdes f.eks. bevægelsesevent og 
ligesom der er udpeget en ”Aktiv skolevej”, hvor 
eleverne enten cykler eller går til skole. 

 

På Gedsted Skole skal alle børn kunne bevæge sig 
rundt selvstændigt ligesom alle skal består Den lille 
Cyklistprøve samt Cyklistprøven. 

 

Bevægelsesstrategien på Aars Skole er ganske enkel 
– Alle elever skal selv transportere sig til og fra skole. 

 

De gode eksempler viser, at der både er inspiration 
og motivation at hente for hente for andre skoler. 

Strategi og indsats 

Der gennemføres følgende indsats i priorite- 
ret rækkefølge 

• Demonstrationsprojekt ”Bliv en god cy- 
kelskole” i samarbejde med en eller flere 
skoler 

• Udarbejdelse af trafikpolitik i samarbejde 
med skoler 

• Gennemførelse af skoletransport undersø- 
gelse på alle skoler, der afdækker skolebørns 
transportvaner (se transportlab.dk) 

• Etablering af cykellegebane i Aars 
 

Midler til indsatsen 
Omkostningerne til gennemførelse af oven- 
stående indsatser vil skønsmæssigt kunne 
gennemføres over en årrække for en årlig 
udgift på kr. 50.000. 

 
Fysiske foranstaltninger håndteres i andet 
regi. 
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INDSATS 5 
Adfærd og kommunikation 

 

Erfaringen viser, at anlæg af flere cykelstier 
ikke er garanti for at flere cykler! Infor- 
mation, dialog og adfærdskampagner 
skal understøtte indsatsen - både når det 
handler om at informere og om at påvirke 
vores valg - så vi f.eks. lader bilen stå og i 
stedet tager cyklen. 

 
Vesthimmerlands Kommune vil gøre en indsats 
for fortsat markedsføring af cykelforholdene i 
kommunen, som både er målrettet borgere og 
turister. Det skal være let at få information om både 
stinettet, cykelruter og de oplevelser, der venter. 
Udarbejdelse af cykelstikort er en lavthængende 
frugt med stor værdi for mange. 

 

Den generelle indsats med at styrke hovedrute- 
nettet både fysisk, og i forhold til drift, skal udover 
information også understøtte af kampagner, der har 
fokus på transportvaner - måske åbner vores øjne 
for alternativer. Der er gode erfaringer at hente 
andre steder fra og især Odense Kommune har 

gennemført en række spændende kampagner, ikke 
mindst i forhold til skolebørn. 

 

Vesthimmerlands Kommune lancerer i 2020 en 
kampagne, som skal gøre flere børn/unge i al- 
deren 9-15 år selvtransporterende. Kampagnen 
gennemføres i samarbejde med syv andre nordjyske 
kommuner. 

 

Det er planen, at kampagnen skal køre over tre 
år, hvor målgruppen for kampagnen er forældre 
til børn/unge i alderen 9-15 år. 

 
Argumenter som større frihed og ansvar, mere 
motion, øget indlæringsparathed er blot nogle af 
argumenterne. Kampagnen går ikke kun på cyklen 
som transportmiddel, men også muligheden for at 
tage bussen eller at gå bringes i spil i kampagnen. 

 

I forhold til voksne og ikke mindst pendlere, foreslås 
kampagner, hvor muligheden for at afprøve elcykler 
testes i samarbejde lokale med cykelhandlere. 

 

  

Strategi og indsats 
Der gennemføres følgende indsats i priorite- 
ret rækkefølge: 

 

• Deltagelse i regionale og landsdækkende 
kampagner 

• Udarbejdelse af cykelstikort 
• Lokale kampagner 
• Kampagner målrettet bilpendlere: F.eks 

forsøg med udlån af elcykler i samarbejde 
med cykelhandlere og lokale borgergruppe. 
(se indsats om mobilitetshub) 

 

Midler til indsatsen 
Omkostningerne til gennemførelse af oven- 
stående indsatser vil skønsmæssigt kunne 
gennemføres over en årrække for en årlig 
udgift på kr. 75.000 

Indvielse af cykelsti i Aalestrup. 
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INDSATS 6 
Cykelturisme 

Cykling er ikke bare godt for helbredet og 
godt for sjælen. Gode cykelforhold gavner 
også cykelturismen i kommunen. 

Cyklisme rummer et stort potentiale for turisme 
og derved indtjening, og alt tyder på, at der i de 
kommende år vil foregå en fortsat vækst inden 
for området. Betingelserne er til stede: stigende 
interesse for grøn turisme, miljøhensyn og klima 
samt stigende interesse for sundhed og aktiv ferie 
– og for en stadig stærkere fortælling om Danmark 
som cykelland. 

 
Tal fra Visitdanmark viser, at hver 4. turist i Danmark 
i dag er en cykelturist. Det er typisk tale om aktive 
turister, som vælger Danmark pga. naturen og 
kysterne. Fra 2014 til 2017 er der sket en stigning 
i cykelturismen i Danmark fra 1,5 mio. cykelturister 
i 2014 til 1,7 mio. cykelturister i 2017, heraf ca. 
300.000 i Nordjylland. I gennemsnit bruger en 
cykelturist 900 kr. pr. døgn til f.eks. overnatning, 
shopping og besøg af seværdigheder. 

 

Cykelturisme er således med til at skabe vækst 
i det lokale service- og turisterhverv og ifølge 
Ekspertgruppen for Cykelturisme er potentialet 
endnu større. En stor brugerundersøgelse fra Dansk 
Cykelturisme viser, at Nordjylland er danskernes 
foretrukning destination som cykelturist. Blandt 
vigtige besøgsmål nævnes Frederik d.7. kanal 
Løgstør, Vingården Glenholm Løgstør, Løgstør by 
og cykelmuseet i Aalestrup. Cykelturisten kommer 
vidt omkring og cykler i snit 29 km om dagen og 
216 km i løbet af en ferie. 

 

De fleste cykelturister bor på hotel, lejet hus eller 
campingplads/telt. Knap halvdelen har spist på 
restaurant undervejs. Generelt bruger kyst- og 
naturturisterne i Danmark i stigende grad naturen 
aktivt. 

 

En indsats med fokus på cykelturisme vil have 
afsmittende virkning på den øvrige cyklisme i 
kommunen. Indsatsen har sammenhæng med de 
øvrige indsatser, særligt indsats 1, 2, 3 og 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cykelturister på besøg i Løgstør. 

Strategi og indsats 
Der gennemføres følgende indsats i priori- 
teret rækkefølge: 

 
• Initativer nævnt i indsats 1, 2, 3 og 5 
• Gennemgang af vigtigste cykelruter ift. sik- 

kerhed/tryghed, oplevelsesværdi, service, 
komfort, skiltning 

• Projekt om udvikling og skiltning af nye 
lokale cykelruter, der kæder overnatnings- 
steder, seværdigheder og attraktioner 
sammen 

 

Midler til indsatsen 
Omkostningerne til gennemførelse af oven- 
stående vil skønsmæssigt kunne gennem- 
føres over en årrække for en årlig udgift på 
kr. 100.000 i samarbejde med VisitVesthim- 
merland og udviklingsprojekt for Hærvejen. 
Mulighed for at søge LAG-midler. 
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INDSATS 7 
Mobilitet til alle 

 
 
 
 

Ikke alle har adgang til bil, men alle har 
behov for mobilitet, behov for at kom- 
me fra a til b. Udvikling og forsøg med 
mobilitetshubs rummer flere spændende 
aspekter. 

 
Mobilitet spiller en central rolle i måden vi har 
indrettet vores samfund og vi har alle behov for 
mobilitet. Hvor trafik måles i køretøjer måles 
mobilitet i personer. Den personlige mobilitet fra 
a til b kan f.eks. ske til fods, på cykel, i bus eller i bil. 

 

I Vesthimmerlands Kommune betyder en kombi- 
nation af store afstande, lav befolkningstæthed 

og forholdsvis mange personbiler, at konventionel 
busdrift har svære vilkår, og i nogle tilfælde, ikke 
længere er den oplagte løsning. Det betyder, at der 
er steder og bysamfund, hvor der ikke er adgang 
til bus. 

 

Udvikles i samarbejde med lokalområdet og 
lokale ambassadører 
Forsøg med mobilitetshubs er særlig møntet på de 
steder, hvor mobilitetstilbudene er begrænset - især 
hvis man heller ikke har en bil. 

 

Ideen er at etablere et sted, hvor borgerne får 
adgang til forskellige typer af cykler, der kan til- 
fredsstille behovet for mobilitet og samtidig vi virke 
som en cykel-kampagne. 

 

Ideen er samtidig at ”uddanne” lokale ambassadø- 
rer for cykel-fællesskaber, der kan bidrage til også 
at gøre mobilitetshubet til et socialt mødested for 
byens borgere og gæster og de lokale ambassadører 
skal samtidig bidrage til aktivering af hubet med 
diverse cykelaktiviteter. 

 

Et mobilitetshub kan udformes på forskellig vis. I 
sammenhæng med cykelhandlingsplanen er tanken 
med et mobilitetshub, at det skal fungerer som et 
fysisk mødested med cykelfaciliteter og konkret 
giver adgang til lån af f.eks. elcykler. 

 

Koncept udvikles og afprøves i samarbejde med 
lokalråd. Bliver det en succes kan projektet flyttes 
eller udvides til andre byer. Projektet vil kommunalt 
være forankret i et samarbejde mellem Teknik og 
Økonomiforvaltninge og Sundhedsforvaltningen. 

 

Der henvises til side 36-37 for yderligere inspiration. 

Strategi og indsats 
Der gennemføres følgende indsats i priorite- 
ret rækkefølge: 

• Udvikling af koncept for mobilitetshub 
• Udpegning af forsøgsområder 
• Forsøg med 1-2 hubs 
• Evaluering (evt. i samarbejde med AAU) 
• Evt. opskalering 

 

Midler til indsatsen 
Omkostningerne til gennemførelse af oven- 
stående indsats vil skønsmæssigt kunne 
gennemføres for kr. 50-200.000 pr. hub af- 
hængig af koncept, omfang, sponsorater og 
fundraising. Skaleres efter behov med alm. 
cykler, ladcykler og elcykler samlet f.eks. i 
cykelbibliotek (container) med servicefaci- 
liteter som pumpe og værktøjsstander, lø- 
behjul, cykellegebane. Opsætning af bænke 
og andet byrumsinventar på udvalgt plads, 
hvor hub placeres. Evt. samarbejde med ud- 
bydere af deleordninger (Donkey R. og VOI). 
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Cykelbaner 

Afhængig af de lokale 
forhold kan cykelbaner 
nogle gange være en 
løsning, hvis der ikke 
kan findes penge til 
selvstændige cykelstier. 

 

Nogle steder steder kan 
kørebanen være bred nok 
til, at der kan afmærkes 
cykelbaner i hver side af 
vejen. Kan det ske uden 
at skulle udvide kørebane 
koster denne løsning 1/10 
af en cykelsti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På elcykel i Farsø. 

 
Samarbejde 
en afgørende 
forudsætning for 
planens realisering 

Cykelhandlingsplanen 
introducerer nogle visioner, der 
skal løftes i flok. Samarbejde 
på tværs af forvaltninger i 
kommunen og med brugerne 
er en afgørende forudsætning 
for at kunne realisere flere 
af planens indsatsområder. 
Sundhedsforvaltningen og 
Skoleforvaltningen   indgår 
i flere af indsatserne og 
forventes at afsætte de 
fornødne personressourcer. 
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HANDLINGPLAN 
 

 

Cykelhandlingsplanen udgør i de kom- 
mende år grundlaget for investeringer i 
cykelfremme i Vesthimmerlands Kommune. 

 
Tiltag og planlægning, der berører cykelhandlings- 
planens mål og indsatsområder, koordineres med 
cykelhandlingsplanen. 

 
Planen fastlægger samtidig principper for udbyg- 
ning af stinettet fordelt på by og landområder. Den 
gældende stiprioriteringsliste vil fortsat fungere 
som kommunens prioriteringsvæktøj tilpasset 
til det udpegede, klassificerede cykelrutenet og 
cykelhandlingsplanens principper. Tilsvarende inde- 
holder handlingsplanen anbefalinger til handlinger 
for øvrige indsatsområder på kort og længere sigt. 

 

De videre arbejde 
For de fleste tiltag i handlingsplanen, vil der skulle 
udarbejdes et detailprojekt som skal godkendes 
af Teknik og Miljøudvalget/Byrådet. En realisering 
af cykelhandlingsplanen rækker betydelig udover 
den 4 årige budgetperiode. Handlingsplan 2021- 
24 opsamler projekter svarende til budgettet for 
2020-23. 

Følgende indsatser er særligt vigtige i realiseringen 
af cykelhandlingsplanen og det fremadrettede ar- 
bejde, når konkrete projekter skal udmøntes fysisk. 

 

Fonde og tilskudsmuligheder 
I det videre planlægningsarbejde vil mulighederne 
for at søge cykelpuljer, fonde og andre tilskudsmu- 
ligheder være vigtige for at sikre kapital til realise- 
ringen af cykelhandlingsplanens projekter (diverse 
cykelpuljer, Real Dania, LAR-midler, etc.) 

 

Fokus på detaljen 
Løsningerne skal have en høj standard, der sikrer 
gode, velfungerende løsninger for cyklister. 

 

Lokalt engagement 
I det fremadrettede arbejde bør der ligeledes 
lægges vægt på at interesserede borgere, skoler, 
virksomheder, foreninger og interessenter inddra- 
ges i arbejdet med at realisere udviklingsplanens 
projekter. Det bør overvejes at etablere en føl- 
gegruppe, der kan aktiveres efter behov ligesom 
etablering mobilitetshub og aktiviteter målrettet 
børn kalder på inddragelse af lokalråd og skoler. 

 
 
 

  

Prioriteringsmetode 

Prioritering og detailprojektering af de en- 
kelte stiprojekter sker i dag ud fra en vurde- 
ring af fem parametre 

• Færdselbehov 
• Sammenhæng med øvrig stinet 
• Uheldsbillede 
• Utryghed 
• Eksisterende stifaciliteter 

 
Den gældende prioriteringsmodel tilpas- 
ses cykelhandlingsplanen og det udpegede, 
klassificerede hovedrutenet. 

Budget 2020-23 

Der er i budget 2020-23 for Vesthimmer- 
lands Kommune afsat 11 mio. kr. til en sam- 
let cykelstipulje. 

 
Hensigten med puljen er, at sikre større 
fleksibilitet og at budgetternes overholdes. 
Puljen administreres af Teknik- og Miljøud- 
valget efter indstilling fra administrationens 
side. 

 
 

Kilde: Budgetaftale 2020 
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Handlingsplan 2021-2024 
INDSATSOMRÅDER PROJEKTER REALISERING BELØB 

 

1 Et sammenhængen- 
de cykelrutenet 

 
Prioriteringsliste koordineres 

efter hovedrutenettet. 

Detailplan for servicefaciliteter 

 

 
2021-24 

 

 
12 mio. kr 

 

2 
Styrkelse af rygraden 

i cykelrutenettet 

Himmerlandsstien som 

rekreativ Supercykelsti 

Projektafklaring 

 
2021 

 
100.000. kr 

3 Drift og vedligehold 

 
 

Forbedret drift og vedligehold 

 
 

2021-24 

 
 

4 mio. kr. 

4 Børn på cykel 

 

Skoletransportundersøgelse 

og trafikpolitk, opstart demon- 

strationsprojekt ”Bliv en god 

cykelskole” 

 
 

 
2021-24 

 
 

0.3 mio. kr. 

 

5 
Adfærd og 

kommunikation 

Nationale kampagner, cykel- 

stikort og forsøg med udlån af 

elcykler 

 

2021-24 

 

0.4 mio. kr. 

6 Cykelturisme 

 
Gennemgang og forbedring af 
vigtigste besøgsruter. Koordi- 
neres med 1, 2, 3 og 5 

 
 

2021-24 

 
 

0.4 mio kr. 

7 Mobilitet til alle 

 
Test af CYKEL-HUB 

 

 
2021-22 

 
0.3 mio. kr 

Evt. fondsansøgning 

(Realdania) 

 

Forslag til rammebeløb for en 4 årig periode til udmøntning. Beløbet på flere af projekterne er grove skøn som skal 
præciseres nærmere. 



38  

Inspiration 
 
 

Denne handlingsplan indeholder en bred palette 
af indsatser, der skal forbedre Vesthimmerland 
som cykelkommune og gøre det til at endnu bedre 
sted at cykle. 

 

Gode, sikre sti- og krydsløsninger er fundamentet, 
der skal gøre cykling tilgængelig for den brede 
befolkning, men andre tiltag kan understøtte målet 
om at få flere op på cyklen og styrke cykelkulturen 
i Vesthimmerland. For Vesthimmerland Kommune 
kan der være inspiration at hente lige fra andre 
danske byer til den formodentlig bedste cykelby i 
verden Utrecht i Holland. For inspiration til gode 
sti- og krydsløsninger henvises til Vejreglerne og 
øvrige nedenstående links: 

 

• www.vejregler.lovportaler.dk 
• www.supercykelstier.dk 
• www.idekatalogforcykeltrafik.dk 
• www.vejdirektoratet.dk/tema/cykler-paa-vejene 
• www.cykeltrafikken.dk 
• www.cycling-embassy.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cykellegebane med cykelbibliotek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyklister undtaget for rødt i tkryds 
øger fremkommeligden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afmærket supercykelsti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 minus 1 veje kan være et alternativ til cykelstier 
og cykelbaner, hvis det kniber med plads og 
penge. Cyklisterne får prioriteret en del af 
pladsen, mens bilisterne i højere grad skal tage 
hensyn til cyklisterne. Der er gode erfaringer med 
disse veje i Danmark både på landet og i byerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dobbeltrettet cykelsti i eget trace, i åbent land. 

http://www.vejregler.lovportaler.dk/
http://www.supercykelstier.dk/
http://www.idekatalogforcykeltrafik.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/tema/cykler-paa-vejene
http://www.cykeltrafikken.dk/
http://www.cycling-embassy.dk/
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Lænestativ på supercykelsti. lyskryds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kør mæ’ bænk, Sønderborg 

Vejledning til gennemførelse af 
stiinspektion 

HÅNDBOG I CYKELSTIINSPEKTION 
VEJEN TIL EN BEDRE CYKELOPLEVELSE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cykelfaciliteter i rekreativt råde: 
Cykelstander med værktøj (ca. 20.000 kr.), pumpe (ca. 15.000 kr.), 
stativ med låsearm (ca. 5.000 kr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kampagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cykelgade fra Vejle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svingafmærkning, Stockholm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cykellegebane. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mobilitetshub i Vejle med 

overdækket parkering, 
el-løbehjul, pumpe og 

værkstøjsstander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bycykler fra Donkey Republic. 

 
 
 
 
 
 
 

Cykling  Uden 
Alder. 
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Noter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

Vesthimmerlands Kommune 
Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 

 

Telefon 99 66 70 00 
 

www.vesthimmerland.dk 
post@vesthimmerland.dk 

 

http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:post@vesthimmerland.dk
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