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1 Sammenfatning 

Nærværende rapport omfatter en indledende litteraturafsøgning om cykelturisme med hovedvægten 

lagt på de seneste år. Geografisk er der lagt vægt på publikationer fra Danmark og Tyskland.     

Der er mulighed for at uddrage yderligere informationer af relevans for cykelturismen i Danmark fra 

eksisterende datasæt, herunder primært Turistundersøgelsen fra VisitDenmark, sekundært 

Transportvaneundersøgelsen. Her tænkes ikke på yderligere cykel-spørgsmål men derimod yderligere 

krydstabuleringer og videregående analyser af sammenhængene mellem cykelturisterne (identificeret 

ud fra cykling som hhv. motiv, aktivitet og ferieform) og de øvrige spørgsmål i Turistundersøgelserne 

fra VisitDenmark. Der kan foretages yderligere analyser indenfor den enkelte udgave af 

Turistundersøgelserne. Desuden kan der foretages sammenligninger over tid mellem de enkelte 

turistundersøgelser (2004-2008-2011-2014-2017) mht. udviklingen i cyklingens betydning eller vægt 

for ferieturisterne i Danmark iflg. nævnte type undersøgelse. I den forbindelse kan svarene vægtes 

med antallet af registrerede overnatninger pr. landsdel. Turistundersøgelsernes styrke er dog i første 

række, at man ud fra disse kan belyse cykelturisternes karakteristika, herunder forbrug, andre motiver 

og aktiviteter, overnatningspræferencer frem for udviklingen i omfanget af cykelturismen (antal og 

volumen) over tid. Hvad angår sidstnævnte kan Turistundersøgelserne dårligt stå alene. 

Det er indikeres, hvorledes cykel-transporttællinger kan analyses. Sådanne resultater kan benyttes til 

at afklare, i hvilken grad der på givne cykelstrækninger primært er tale om studie-/arbejdscykling 

eller cykling med ferie eller rekreation som formål. Svingninger i cykeltrafikken pr. hverdag/weekend, 

pr. dag pr. ugedag, pr. dag pr. måned eller sum pr. måned, pr. dag pr. ugenummer eller sum pr. uge 

samt pr. time i døgnet (kan) vises. Hvis der foreligger cykeltællinger for en årrække kan disse benyttes 

som indikatorer for udviklingen i cyklingens omfang og dens forskellige formål jf. de førnævnte 

svingninger.  

Ud over de automatiske eller manuelle cykel-trafiktællinger registreres antallet af overførte cykler pr. 

år og pr. måned på både indenlandske færgeruter i Danmark og internationale færgeruter til/fra 

Danmark. Ud fra disse tal er det muligt at belyse såvel nuværende omfang af cykeloverførsler og 

udviklingen over tid fra år til år samt sæsonudsving mellem månederne indenfor fx det seneste år. 

Vejret har stor betydning for omfanget af cykling som aktivitet, herunder som ferieaktivitet. Det 

samme gælder overnatninger på campingpladser og til dels i lejet feriehus. Sæsonen i cykling – som 

indikeret ved antallet af cykler på færgeruterne - følger ret nøje sæsonen i camping- og feriehus-

overnatningerne i Danmark. Dog ligger påske og efterårsferien udenfor den egentlige cykelferie-

sæson. Ved interviews af danske/norske/svenske cykelturister er juli den mest oplagte måned, mens 

august er mest oplagt for tyske/hollandske/polske cykelturister.  

Definition og afgrænsning af cykelturismen er en særlig problematik. Cykling omfatter (a) cykling med 

overnatning borte fra hjemmet, (b) cykling med rekreativt formål uden overnatning og (c) cykling 

uden overnatning med andre formål. Gruppe (a) omfatter (a1) cykelturister, som overnatter mere end 

et sted på deres Danmarksferie – til tider kaldet nomadiske cykelturister, og (a2) cykelturister, som 

overnatter alle nætter samme sted. Gruppe (b) kan underinddeles i (b1) dem, der cykler udenfor 

nærområdet og (b2) dem, der cykler med rekreativt formål i nærområdet. Der kan endvidere sondres 

mellem på den ene side danske/udenlandske cykelturister og på den anden side overnattende/endags 
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cykelturister, altså 2*2 = 4 typer af cykelturister. De fleste overnattende cykelturister i Danmark 

overnatter samme sted alle nætter, hvilket kan hænge sammen med feriehusenes store betydning som 

overnatningsprodukt i Danmark, idet disse typisk lejes for en hel uge ad gangen. De mere ydmyge 

overnatningssteder (så som shelters, primitive campingpladser og små B&B steder, der måske typisk 

benyttes af nomadiske cykelturister, går muligvis i nogen grad under radaren i Turistundersøgelserne, 

bortset fra vandrerhjem og de autoriserede campingpladser.   

I praksis må man definere og afgrænse cykelturismen ud fra de forhåndenværende spørgsmål i hhv. 

Turistundersøgelsen og Transportvaneundersøgelsen. Turistundersøgelsen fokuserer udelukkende på 

de overnattende turister, hvoraf nogle har cykling som motiv og/eller cykler i varierende grad. Hvis 

man har tre spørgsmål, som kan bruges til at sige noget om cyklingens betydning for den enkelte 

respondent i Turistundersøgelsen (cykling som motiv; grad af cykling af lange ture; grad af cykling af 

korte ture), hvilke af de 3 spørgsmål kan så bruges til at afgøre, om der er tale om en cykelturist eller 

ikke? Det er muligt at definere et cykelindeks, hvor alle 3 indikatorer for cyklingens betydning for den 

enkelte turist (respondent) indgår. Dette kan være frugtbart, hvis man vil undersøge sammenhængen 

mellem graden af cykling og andre aspekter af Danmarksferien. Cykling betyder mere eller mindre for 

de turister, som har cykling som motiv og/eller cykling som aktivitet. Det er umuligt at give et generelt 

svar på, hvornår cykling betyder så tilpas meget for en given turist, at der er tale om en cykelturist. Det 

kommer an på sammenhængen, og der er snarere tale om en gradinddeling af cyklingens betydning 

end enten/eller. Men cykling kan siges at betyde relativt meget for den halvdel af cykelturisterne, som 

scorer min. 50% af max. på et cykelindeks, som er et vægtet gennemsnit af de forskellige cykel-

turisme-indikatorer, og man kan godt vælge at definere dem (altså den øverste halvdel) som en 

kategori. 

Cykling er generelt ét blandt flere motiver og aktiviteter. Historisk set (2004-2008-2011-2014) har 

20-24-26-22% eller ca. 23% af ferieturisterne angivet cykling som motiv, og gennemsnitligt har de 

nævnt 6,3-6,5-8,3-11,8 eller 8,2 motiver. Selv om ca. 23% af de kommercielt overnattende ferieturister 

har (eller har haft) cykling som motiv til deres Danmarksferie, er cykling altså blot ét blandt omkring 8 

forskellige motiver. Sidstnævnte er et af de aspekter, man må holde sig for øje, hvis man vil fordele en 

fast sum for turismens økonomiske betydning mellem forskellige motiver/aktiviteter som 

konkurrerer om ferieturisternes tid og penge. Turistundersøgelsen giver input til alle aspekter af 

cykelturismen bortset fra fx ”type af cykel til rejsen” og ”brug af og vurdering af eksisterende 

cykelruter”. Dog kan man gå ud fra, at cykelturisterne har benyttet de cykelveje, cykelstier og 

cykelruter, som findes på eller i nærheden af den destination, hvor overnatningen finder sted. Jo oftere 

turisterne cykler lange ture, jo oftere overnatter de mere end ét sted under Danmarksferien. 

Fremadrettet fra 2017 udgår opdelingen i korte og lange ture fra Turistundersøgelsen, men til 

gengæld vil der være en kategori, som hedder ”cykelferie”. I et evt. cykelindeks vil ”cykelferie” erstatte 

”lange cykelture over 10 km”.  

Det er svært at pege på, hvilke nye undersøgelser, der er brug for, før eksisterende data i højere grad 

er udnyttet. Antal og volumen af cykelturister må for de overnattende cykelturisters vedkommende 

tage udgangspunkt i Turistundersøgelserne og den rolle, som cykling iflg. disse spiller i det samlede 

feriebillede, altså cykling i forhold til andre motiver og aktiviteter. Opholdslængde og 

overnatningsformer determinerer i vid udstrækning cykelturisternes døgnforbrug. De rekreative 

cyklisters volumen er stor, men disse endagsturisters forbrug pr. dag ligger på et meget lavere niveau 

end for de overnattende cykelturister. Internationale undersøgelser indikerer, at det kan være 1/5 af 

de overnattende cykelturisters forbrug. Modsat er deres volumen i udflugtsdage à fx min. 2 timer (og 

med et givet gennemsnitligt antal udflugtstimer) formentlig meget større end de overnattende 

cykelturisters persondøgn. At sætte tal på volumen og forbrug kan godt kræve nye undersøgelser med 
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mindre man vil støtte sig til internationale undersøgelser som udgangspunkt for danske estimater, 

naturligvis suppleret med cykeltællinger og Transportvaneundersøgelsen m.v.   

Der kan med forskellige niveauer af budget gennemføres yderligere undersøgelser:  

Uden ny dataindsamling (scenarie 1):  

 Yderligere omtale af eksisterende litteratur og eksisterende rapporter 
 Yderligere analyse af færgestatistikker med særligt henblik på cykler 
 Yderligere analyser af seneste og evt. tidligere års Turistundersøgelser fra VisitDenmark 
 Analyse af data fra Transportvaneundersøgelsen med særligt henblik på cykling 
 Analyse af data fra eksisterende cykeltællinger, seneste år og tidligere år 

Med ny dataindsamling (scenarie 2 – som ovenfor plus):  

 Evt. tilkøb af ekstra spørgsmål om cykelturisme på Turistundersøgelsen for 2017. Dette 
anbefales ikke umiddelbart, idet de eksisterende spørgsmål som udgangspunkt anses for 

ganske dækkende, men som alternativ til nye dedikerede cykel-turismeundersøgelser er det en 

mulighed 
 Evt. opstilling af nye cykeltællere. Dette forudsætter, at data fra relevante eksisterende tællere 

først er analyseret og at man derefter konkluderer, at der er behov for yderligere målesteder.  
 Stopinterviews, afrejseinterviews, interviews på overnatningsstederne: Nye surveys. Formålet 

med disse kan bl.a. være at finde sammenhængen mellem de automatiske tællinger samt 

færgestatistikkerne og cyklisternes karakteristika med vægt på juli og august  
 Evt. interviews med nøglepersoner indenfor feltet cykelturisme (personligt/telefonisk/e-

mail/web). Der er tidligere blevet gennemført fokusgruppe-interviews med tyske 

cykelturister, men man kan også komme videre med kendskabet til feltet cykelturisme ved at 

trække på og sammenstille eksperternes viden 
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2 Indledning 

Opdrag: Analysedesign til indsamling af viden om cykelturister  

Opgaven er at lave et analysedesign for, hvordan indsamling af viden om cykelturister i Danmark kan 

foregå.  

Opgaven består af:   

Del A: Udarbejdelse af kortfattet desk research – overblik over eksisterende 

undersøgelser  

Analysedesignet bør tage afsæt i erfaringer og viden fra eksisterende danske undersøgelser af relevans 

for cykelturisme samt etablerede udenlandske undersøgelser af cykelturismens omfang og betydning. 

Ved anbefaling af analysedesign bør det overvejes, om og i givet fald hvordan eksisterende danske 

undersøgelser kan suppleres med indsamling af nye data om cykelturister.  

Eksisterende undersøgelser:  

 Det tyske cyklistforbund ADFC udgiver årligt en cykelrejseanalyse, som rummer mange gode 

informationer om cykelturisme og cykelturister. http://cykelturisme.dk/ydelser/viden/ 

 VisitDenmarks Turistundersøgelse og brandmåling 

 Undersøgelse fra Tyskland ”Brandburg Radverkehrsanalyse” - vedhæftet 

 Cykeltællinger. Vejdirektoratet (VD) har 100 permanente cykeltællinger, dog tælles der ikke 

specifikt på cykelturister. Kommuner har også permanente cykeltællinger. Der tælles kun 

specifikt på Vestkystruten – national cykelrute ved 3 tællinger og 1 tælling på N9 (del af Kbh. – 

Berlin ruten). Vejdirektoratet har lavet en rapport om ”Statistik om Cykeltrafik”. På side 57 er 

situationen om registrering af cykelturister og rekreative cyklister beskrevet. 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attach

ments/891/CYKELSTATISTIK%20RAPPORT-marts_2016.pdf 

 Transportvaneundersøgelsen (TU) – kan sige noget om antal km og antal ture for danske 

rekreative cyklister (endagsture, motionsture mv). Transportvaneundersøgelsen er en såkaldt 

O-D undersøgelse, hvor et stort antal personer bliver spurgt til start- og slut adresser samt 

formål med alle deres ture i løbet af én dag. Dokumentation af Transportvaneundersøgelsens 

spørgeskema ses her: 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwjquYrHrpnQAhUEGCwKHe51DlIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.modelcente

r.transport.dtu.dk%2F-

%2Fmedia%2FCentre%2FModelcenter%2Ftu%2FSporgeskema_dokumentation2015.ashx&us

g=AFQjCNHBaDpgQ1k1ds8VwIgqHN_cn-LLcQ&sig2=LRTLSfG6VKQ8cZbXizX_Cw  

 Powered by Cycling: Panorama stod for en række stopinterviews, som blev gennemført ved de 

opsatte tællestationer. Spørgsmålene er vedhæftet.  

 Anbefalinger fra Panorama: 

http://www.visiteastdenmark.dk/sites/default/files/asp/visiteastdenmark/Diverse/Rapport

er/panorama_72dpi_enkeltsidet.pdf  

http://cykelturisme.dk/ydelser/viden/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/891/CYKELSTATISTIK%20RAPPORT-marts_2016.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/891/CYKELSTATISTIK%20RAPPORT-marts_2016.pdf
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquYrHrpnQAhUEGCwKHe51DlIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.modelcenter.transport.dtu.dk%2F-%2Fmedia%2FCentre%2FModelcenter%2Ftu%2FSporgeskema_dokumentation2015.ashx&usg=AFQjCNHBaDpgQ1k1ds8VwIgqHN_cn-LLcQ&sig2=LRTLSfG6VKQ8cZbXizX_Cw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquYrHrpnQAhUEGCwKHe51DlIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.modelcenter.transport.dtu.dk%2F-%2Fmedia%2FCentre%2FModelcenter%2Ftu%2FSporgeskema_dokumentation2015.ashx&usg=AFQjCNHBaDpgQ1k1ds8VwIgqHN_cn-LLcQ&sig2=LRTLSfG6VKQ8cZbXizX_Cw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquYrHrpnQAhUEGCwKHe51DlIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.modelcenter.transport.dtu.dk%2F-%2Fmedia%2FCentre%2FModelcenter%2Ftu%2FSporgeskema_dokumentation2015.ashx&usg=AFQjCNHBaDpgQ1k1ds8VwIgqHN_cn-LLcQ&sig2=LRTLSfG6VKQ8cZbXizX_Cw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquYrHrpnQAhUEGCwKHe51DlIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.modelcenter.transport.dtu.dk%2F-%2Fmedia%2FCentre%2FModelcenter%2Ftu%2FSporgeskema_dokumentation2015.ashx&usg=AFQjCNHBaDpgQ1k1ds8VwIgqHN_cn-LLcQ&sig2=LRTLSfG6VKQ8cZbXizX_Cw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquYrHrpnQAhUEGCwKHe51DlIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.modelcenter.transport.dtu.dk%2F-%2Fmedia%2FCentre%2FModelcenter%2Ftu%2FSporgeskema_dokumentation2015.ashx&usg=AFQjCNHBaDpgQ1k1ds8VwIgqHN_cn-LLcQ&sig2=LRTLSfG6VKQ8cZbXizX_Cw
http://www.visiteastdenmark.dk/sites/default/files/asp/visiteastdenmark/Diverse/Rapporter/panorama_72dpi_enkeltsidet.pdf
http://www.visiteastdenmark.dk/sites/default/files/asp/visiteastdenmark/Diverse/Rapporter/panorama_72dpi_enkeltsidet.pdf
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Del B: Analysedesign  

Formålet med analysen er at opstille et overordnet mål med alle delanalyser under ét. Der opstilles 

desuden specifikke delmål for hver delundersøgelse.  

HVEM skal vi vide noget om? 

 Danske cykelturister 

 Udenlandske cykelturister i Danmark. Det anerkendes, at dækning af udenlandske turister på 

samme niveau som danske kan være en udfordring, men der ønskes forslag til, hvordan de 

udenlandske cykelturister kan håndteres/inddrages i dataindsamlingen 

 

HVAD vil vi gerne vide noget om? 

 Antallet og volumen af cykelturister i Danmark 

 Definition af cykelturisme, herunder forskellige typer cykelturister. Tag gerne afsæt i 

definitionen i rapporten ”Cykelturisme – Årsrapport fra Ekspertgruppen for Cykelturisme”, 

juni 2016 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/cykelturisme2016/Do

cuments/Cykelturisme%20årsrapport_2016_web.pdf. Find derudover inspiration fra ADFCs 

analyse og Brandburg undersøgelse. Spørgsmålet er, om der skal arbejdes videre ud fra den 

eksisterende definition (som tager udgangspunkt i VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014), 

eller om der skal udarbejdes en ”ny” og mere dækkende definition. VisitDenmark deler gerne 

spørgeskemaet for Turistundersøgelsen 2017 

 Typer af cykelturister i Danmark (bud på hvordan cykelturister opdeles i kategorier). 

Inspiration fra ADFCs analyse og Brandburg undersøgelse + inddeling i rapporten 

”Cykelturisme – Årsrapport fra Ekspertgruppen for Cykelturisme”, juni 2016 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/cykelturisme2016/Do

cuments/Cykelturisme%20årsrapport_2016_web.pdf 

 Cykelturismens økonomiske betydning for de områder, der er mål for cykelturister - og for 

Danmark (fx baseret på cykelturisters forbrug på ’cykelrejser’) 

 Socio-demografi for cykelturisterne 

 Motiver for at cykle og valg af ruter, her kan der evt. hentes inspiration fra projektet 

Bikeability, hvor der var fokus på hverdagscykling, men sammenlignelighed vil være fin  

 Informationssøgning før, under og efter rejsen 

 Rejsemønster, varighed, transport til/fra ferien  

 Type af cykel til rejsen 

 Brug af overnatningssteder og vurdering af disse 

 Brug af og vurdering af eksisterende cykelruter 

 

Metode til dataindsamling 

Analysedesignet skal beskrive metoder til, hvordan der kan indsamles viden om cykelturister i 

Danmark. Herunder hvordan en analyse kan gennemføres ved fx: 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/cykelturisme2016/Documents/Cykelturisme%20årsrapport_2016_web.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/cykelturisme2016/Documents/Cykelturisme%20årsrapport_2016_web.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/cykelturisme2016/Documents/Cykelturisme%20årsrapport_2016_web.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/cykelturisme2016/Documents/Cykelturisme%20årsrapport_2016_web.pdf
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 Face-to-face interviews 

 Indsamling af data ved hjælp af spørgeskema til et internetpanel, hvor mange skal spørges i en 

sådan undersøgelse?  

 Cykeltællinger på udvalgte cykelruter 

 Stopinterviews ved udpegede steder, hvor der i forvejen laves cykeltællinger (maskinelt), for 

at kunne sige noget om typen, segmentet af cyklister lige det sted  

 Andre måder at indsamle data på om cykelturister (inspiration fra de metoder, der blev brugt i 

Bikeability projektet) 

 

Ved de forskellige metoder til dataindsamling skal gives et bud på:  

 Hvor mange der skal spørges for at få den viden om cykelturister man ønsker 

 Hvor man skal gennemføre undersøgelsen 

 Hvad og hvordan dataindsamlingen bør foregå alt efter, hvilke data der skal indsamles 

 
Hvis det eksempelvis foreslås, at der laves stopinterviews ved cykeltællestationer eller ved 

overnatningssteder skal det afklares, hvor og hvor mange steder man skal stå ift. at skulle placere sig 

strategisk for at kunne skalere indsamlet viden op til at kunne sige noget på landsplan.  

 

Krav til metoden 

Metoden bør lægge op til at sikre en langsigtet sammenlignelighed i de indsamlede data.  

Metoden bør være simpel og kunne gennemføres for få midler for at sikre en kontinuerlig indsamling 

af data.  

Der bør lægges op til, at dele af analysen kan gennemføres hvert år. Giv en vurdering af, hvad der er 

realistisk at indsamle hvert år og hvordan. Hvilke dele kan med fordel indsamles hvert andet eller 

tredje år. 

En skalerbar tilgang 

Vi ønsker at få et bud på, hvor meget forskellige metoder til dataindsamling koster. Opstil 2-3 

scenarier for, hvilke analyser der kan gennemføres for forskellige budgetter.  
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3 Del A, desk research: Eksisterende rapporter og datasæt 

 

3.1 Afdækning af eksisterende rapporter om cykelturisme 

Oplistning af rapporter og undersøgelser om cykelturisme og kort omtale af de vigtigste: 

 Danske 

 Tyske 

 Svenske 

 Andre europæiske 

 Akademiske artikler og konferencepapers om cykelturisme 

 

Korte kommentarer til udvalgte rapporter og tidligere undersøgelser: I en efterfølgende undersøgelse 

vil det være relevant at gennemgå litteraturen (rapporter, artikler m.m.) om eller med relation til 

cykelturismen i ind- og udland. Dette bør ske i semi-struktureret form med visse standardoplysninger 

samt et resumé. Man vil fx ud fra litteraturen kunne afdække forskellige måder, hvorpå man kan 

definere og segmentere cykelturister. Der kan også være indikationer for de forskellige segmenters 

størrelse i de forskellige foreliggende undersøgelser og rapporter. Sidst i nærværende rapport er 

indsat en litteraturliste, som kan være et af flere udgangspunkter for en litteraturgennemgang. Andre 

indgangsvinkler kan være kildehenvisningerne i de nyere rapporter. Ideelt set kan man skabe overblik 

over den eksisterende viden som cykelturisme – og hvor hullerne i vor viden er.   

3.2 Eksisterende datasæt og løbende indsamling af data af relevans for 

cykelturisme 

I dette afsnit omtales mulighederne for yderligere analyser baseret på Turistundersøgelsen fra 

VisitDenmark (2014), den kommende udgave for 2017 – samt evt. sammenligning med tidligere 

versioner af Turistundersøgelsen fra hhv. 2011, 2008 og 2004.  

Formålet med nærværende afsnit er at henlede opmærksomheden på mulighederne for at fremdrage 

yderligere informationer af relevans for cykelturismen fra turistundersøgelserne.  

3.2.1 Turistundersøgelsen fra VisitDenmark, 2014 – evt. 2011, 2008, 2004 – og på sigt 

2017 

Der er inddraget resultater fra 2014-versionen af Turistundersøgelsen1 fra Visitdenmark om 

cykelturisme i rapporten ”Cykelturisme” fra juni 2016, side 6-12. Det skønnes dog, at der er mulighed 

for yderligere udnyttelse af dette datasæt til belysning af cykelturismen. Undersøgelsen kan (efter 

yderligere databearbejdning) anvendes til at belyse cykelturisternes forbrug sammenlignet med andre 

turister. Frem for at henregne 100% af forbruget til cykling for de cyklende turister kan det overvejes 

at fordele forbruget forholdsmæssigt på forskellige aktiviteter subsidiært forskellige motiver. For hvis 

man først laver en undersøgelse om vandring, så en undersøgelse om cykling, og så en undersøgelse 

om øvrige udendørs aktiviteter, vil forbruget for hver af disse felter summere til langt mere end 100%. 

                                                             
1 http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/turistundersogelsen.  

http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/turistundersogelsen
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Ud over spørgsmål om forbrug og herunder opdeling på forbrugskomponenter, er der i 

Turistundersøgelsen mange relevante demografiske spørgsmål. Hertil kommer bl.a. overnatningsform, 

informationssøgningsadfærd o. lign. Endelig er der et vigtigt spørgsmål i relation til forskellige former 

for cykelturisme, nemlig spørgsmålet, hvorvidt alle overnatninger på ”denne ferie” finder sted samme 

sted eller ikke.  

Der kan ud fra disse forskellige data dannes fx 3-4 segmenter + ikke-cyklister:  

Ikke-cyklister (1); De, der cykler lidt (2); De, der cykler medium (3). De, der cykler ganske meget (4). 

De, der cykler rigtig meget (5). Hertil kommer evt. opdelingen i (A) dem, der overnatter samme sted 

alle nætter, og (B) dem, der ikke overnatter samme sted alle nætter. Hertil kommer, om cykling er et 

motiv eller ikke. Det bliver samlet op til 5*2*2=20 mulige segmenter. Hertil kommer 

overnatningsformer, måske 5-6 forskellige, samt nationalitet, fx danskere/udlændinge; 

danskere/tysk-talende/øvrige=engelsk-talende. Det kan være relevant at danne blot få segmenter.  

Hvad angår belysning af cykelturisternes forbrug og adfærd sammenlignet med de øvrige turister kan 

forskellige analyseteknikker bringes i anvendelse – og selvfølgelig kan man også lave tabeller og 

grafer, som sammenligner forskellige segmenter af cykelturister – og sammenligner cykelturister og 

øvrige turister. Aspekter som forbrug, informationssøgning, motiver, aktiviteter, overnatningsformer, 

overnatning samme sted alle nætter eller ikke, tilfredshed, intension om at komme tilbage til 

destinationen og intension om at anbefale (cykel-)destinationen til andre. De mulige analyser omfatter 

sammenligning af gennemsnit for to grupper (t-tests), parvise sammenhænge mellem fx graden af 

cykling og diverse andre aspekter (korrelationsanalyser) samt regressionsanalyser (fx hvilke aspekter 

fører til større eller mindre forbrug).   

Det er også muligt ud fra rækken af turistundersøgelser at undersøge, om der er nogen 

udviklingstendenser i retning af mere eller mindre cykling blandt turisterne i Danmark som helhed og 

i de forskellige landsdele (og for forskellige overnatningsformer). Der bør i så fald foretages en form 

for vægtning indenfor hvert af de op til 4 eller 5 datasæt for at sikre sammenligneligheden over tid. Fx 

kan der vægtes i forhold til det samlede antal registrerede overnatninger pr. landsdel og evt. desuden 

en vægtning, som tager højde for overnatningsform. Sidstnævnte vil dog sandsynligvis føre til for små 

segmenter. Alternativt kan de registrerede overnatninger opdeles i nationalitet 

(danskere/udlændinge) for at sikre repræsentativitet mht. den faktor – såfremt den faktor har en 

væsentlig indflydelse på forbrug og adfærd blandt cykelturister. Turistundersøgelserne kan således 

med den rette vægtning være en udmærket kilde til at følge trends i cykelturismens omfang i Danmark 

over tid (2004-2008-2011-2014-2017).  Nedenfor indikeres som illustration resultater fra 2004 (den 

tidligste) Turistundersøgelse. Siden kan der foretages sammenligninger med senere undersøgelser. 

Turister, som cykler lidt, og turister, som cykler meget, holder væsentlig længere ferier i Denmark end 

de turister, som slet ikke cykler. Begge grupper af cyklister bruger mere på indkøb af mad i butikkerne 

end de, der ikke cykler. I Tabel 1 er gennemsnittet på alle forbrugskomponenter m.v. sat til indeks 100. 

Man kan altså således se, hvorledes cykelturisterne (de, der cykler meget eller lidt) adskiller sig fra de 

turister, der ikke cykler. Efterfølgende kan der foretages en sammenligning mellem de forskellig års 

turistundersøgelser mht. forbrugsmønster, opholdslængde mm. En foreløbig analyse af 2014-

undersøgelsen tyder på, at forskellene mellem cykelturister og øvrige turister er de samme som i 

2004.  
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Tabel 1 Eksempel fra en ældre Turistundersøgelse (2004) på forbrug blandt ferieturister som enten ikke 
cykler, cykler lidt eller cykler meget på deres ferie i Danmark 

 

Kilde: Analyse foretaget af CRT baseret på Turistundersøgelsen fra VisitDenmark version 2004.  

Note: Der er ikke foretaget nogen vægtning med de faktiske overnatningstal.  

 

Forbrugsmæssigt ligner de to grupper af turister, som cykler, hinanden meget. Det samme gælder 

opholdslængden, som dog er lidt længere blandt de turister, som cykler meget. For begge grupper af 

cyklende turister gælder, at deres opholdslængde er væsentligt længere end for de turister, som ikke 

cykler. De to grupper af cykelturister (dem, der cykler lidt og dem, der cykler meget) adskiller sig klart 

fra øvrige turister mht. forbrugskomponenter. Cykelturister bruger mere på indkøb af mad og andre 

fornødenheder i detailhandelen. Derimod bruger de mindre på alt andet med undtagelse af, at de 

turister, der cykler meget, bruger marginalt mere på sportsudstyr end de øvrige. Cykelturisterne (de to 

grupper) bruger mindre på overnatningen end øvrige turister, mindre på restaurantbesøg samt 

mindre på benzin. Samlet set ligger døgnforbruget blandt begge grupper af cykelturister lavere end 

blandt de øvrige turister. Dette opvejes dog af, at opholdslængden er relativ lang blandt turister, som 

cykler (lidt) og cykelturisterne (som cykler meget), hvorved det samlede forbrug pr. ferie er mindst 

det samme blandt cykelturister som blandt de øvrige ferieturister (de forretningsrejsende er ikke 

inkluderet i Tabel 1). De i Tabel 1 nævnte tal er ikke vægtede med de faktiske overnatningstal på 

danskere/udlændinge og overnatningsform, hvorfor det faktiske døgnforbrug for både cyklister og 

øvrige kan være anderledes (lavere) end vist i Tabel 1. En foreløbig analyse (t-tests, dvs. 

sammenligning af gennemsnit) af forbrug blandt de, som har cykling som motiv vs. de, der ikke har 

cykling som motiv, viser det samme mønster som i Tabel 1. Dvs. de cykel-motiverede bruger mindre 

på de fleste udgiftsposter og i alt pr. døgn. Især bruger de markant mindre (161 kr. mindre, svarende 

til 40% mindre) på restaurantbesøg pr. døgn end de øvrige turister. Til gengæld bruger de lidt mere 

(30 kr. mere, svarende til 21% mere) på indkøb af fødevarer i forretninger. Pga. længere ophold 

bruger rejsegrupperne med de cykelmotiverede turister lidt mere (255 kr. mere, svarende til 6% 

mere) på hele indkvarteringen i Danmark.  

2008: Fra Turistundersøgelsen 2008 konkluderes bl.a. følgende, jf. ”Cykelturismens økonomiske 

betydning for Danmark 2008” af Ditte Møller Munch fra Aktiv Danmark: ”Cykelgæster har generelt et 

lavere døgnforbrug sammenlignet med andre turister. Nordmænd skiller sig ud ved at have et højt 

døgnforbrug på 516 kr. Da cykelgæsterne generelt opholder sig længere tid i landet, forbruger de flere 

penge sammenlignet med turister, der ikke er på cykelferie. ” Dette stemmer altså overens med det i 

Tabel 1 nævnte resultat fra den tilsvarende undersøgelser fra 2004. Møller Munch nævner et 

Grad af 

cykling, 

skala 1-5

Antal over-

natninger

Mad, 

detail-

handel

Drikke-

varer / 

tobak, 

detail-

handel

Restau-

rant

Forlys-

telses-

parker

Lokal 

transport Tøj, sko

Elektro-

nik, 

sports-

udstyr

Ure, 

smykker

Andre 

goder Benzin

Overnat-

nings-

udgifter, 

hotel o. 

lign.

Døgn-

forbrug i 

alt

Pr. 

person 

pr. ferie, 

DKK

Antal 

besva-

relser 

(2004)
1: Nul 6,9 46 22 124 27 8 36 7 7 43 81 361 763 5258 5802

2-3: Lidt 11,0 54 15 63 20 7 24 7 2 20 46 231 489 5369 1137

4-5: Meget 12,1 55 14 55 18 6 25 8 2 27 43 215 467 5645 1004

Alle 8,2 49 20 107 26 8 33 7 5 38 71 322 687 5323 7943

1: Nul 84 94 107 116 107 106 110 101 124 112 115 112 111 99

2-3: Lidt 133 109 75 58 79 93 74 99 37 52 65 72 71 101

4-5: Meget 147 112 69 51 69 80 75 113 35 70 61 67 68 106

Alle=100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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døgnforbrug blandt danske og tyske cykelturister (hard og soft core) på omkring 340 kr. Pga. en 

forskellig vægtning m.v. kan man ikke direkte sammenligne dette niveau med det i Tabel 1 nævnte for 

2004. Møller Munk peger dog på, at der var et fald i cykelturisternes omsætning i Danmark fra 2004 til 

2008. I nævnte kilde anføres det, at ”VisitDenmark i praksis definerer cykelturister som turister, der 

angiver motivet ’mulighed for at cykle’, og som reelt cykler under ferieopholdet”. Dette gælder for 

perioden 2004-2008. ”Hard core cykelturister” er defineret som dem, der svarede 4 eller 5 på 1-5 

skalaen på spørgsmålet om cykling som aktivitet, mens ”soft core cykelturister” er dem, som svarede i 

den lave ende, 2 eller 3 på 1-5 skalaen. Der var i Aktiv Danmark et særligt fokus på ”hard core 

cykelturister” da disse vurderedes at udgøre kerne målgruppen i forhold produktudvikling og 

markedsføring. I 2004 og 2008-undersøgelserne var der foruden spørgsmålet om cykling som motiv 

(og cykel som transportmiddel til destinationen) kun ét spørgsmål om cykling som aktivitet – i 

modsætning til 2014-undersøgelsen, hvor der var en opdeling i korte og lange cykelture som aktivitet.  

2011: VisitDenmark Analyse ved Louise Skovbo Petersen skrev i 2013 publikationen ”Cykelturister i 

Danmark” baseret på Turistundersøgelsen fra 2011. Publikationen baserer sig på 7.554 ferieturister i 

Danmark interviewet på de kommercielle overnatningssteder. I alt 2.021 cykler mere eller mindre – 

korte eller lange ture. Der var størst andel af cyklende turister blandt tyskere og hollændere. Følgende 

citeres om døgnforbrug og opholdslængde fra nævnte publikation: ”Døgnforbrug: En typisk dansk 

cykelturist bruger 392 kr. i døgnet på mad, overnatning og oplevelser m.m. Dette er lidt mindre end de 

455 kr., som en typisk udenlandsk cykelturist i gennemsnit bruger pr. døgn. Opholdslængde: En typisk 

udenlandsk cykelturist lægger i gennemsnit hovedet på puden cirka 10 gange i løbet af sit ophold i 

Danmark, hvorimod en dansk cykelturist i gennemsnit har 11 overnatninger i løbet af sin ferie. ” Hvor 

meget øvrige turister bruger pr. døgn og hvor lang deres opholdslængde er, fremgår ikke. Men 

andetsteds2 står der i 2011-undersøgelsen på side 34 at læse, at danske overnattende turister i 

Danmark havde et døgnforbrug på 424 kr., mens de tilsvarende udenlandske havde et døgnforbrug på 

534 kr. Altså var døgnforbruget for overnattende cykelturister i Danmark i 2011 lidt lavere end for de 

øvrige turister (eller for turister i alt). Opholdslængden for cykelturister og øvrige overnattende 

turister fremgår ikke.  

Ganske som forbruget blandt endagsturister af gode grunde er lavere end blandt overnattende turister 

(292 kr. for danske endags- vs. 424 kr. for overnattende danske turister og 380 kr. for udenlandske 

endags- vs. 534 kr. for overnattende udenlandske turister), på samme måde vil forbruget blandt 

endags-udflugts-cyklende være noget (formentlig væsentligt) lavere end blandt overnattende turister, 

som cykler. Dette skyldes flere ting: 1. Endags-udflugts-cyklende turister er langt overvejende 

danskere (som generelt bruger mindre end udlændinge). 2. Udflugts-cyklende bruger formentlig 

relativt lidt tid og få penge på indkøb sammenlignet med andre endags-besøgende. 3. Der er ingen 

udgifter til overnatning. 4. Aftenspisning foregår nok typisk hjemme, frokost måske ligeså. Der kan 

være grund til at undersøge forbrug og andre forhold omkring udflugts-cyklisterne, hvilket det 

forlyder, at Dansk Cykelturisme med støtte fra Friluftsrådet er i færd med.  

I 2011-undersøgelsen var der for første gang en opdeling af cykling som aktivitet i lange (min. 10 km) 

og korte cykelture.  Denne opdeling af aktiviteten cykling (i korte og lange cykelture) indgik også i 

                                                             
2 http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-
files/Analyser/2013/turismens_oekonomiske_betydning_i_danmark_2011_revideret_udgave.pdf.  

http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2013/turismens_oekonomiske_betydning_i_danmark_2011_revideret_udgave.pdf
http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2013/turismens_oekonomiske_betydning_i_danmark_2011_revideret_udgave.pdf
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2014-undersøgelsen, men opdelingen af aktiviteten cykling i ”længere cykelture over 10 km” og ”korte 

cykelture” bortfalder i VisitDenmarks Turistundersøgelse for 2017. Det er beklageligt, dels fordi 

sammenligneligheden mellem de enkelte turistundersøgelser forringes, og dels er der en gradsforskel 

mellem det at cykle korte vs. lange ture, som man ikke får frem, når opdelingen droppes. 

2014: Fra den seneste Turistundersøgelse fra VisitDenmark kan der som baggrundsviden henvises til 

afsnit 2 side 6-12 i publikationen ”Cykelturisme” fra Ekspertgruppen c/o Vejdirektoratet. Med denne 

baggrund (som dog ikke omfatter udsagn om opholdslængde og døgnforbrug) indikeres nedenfor 

disse oplysninger fra 2014-undersøgelsen.  

2017: Der foreligger spørgeskema for Turistundersøgelsen 2017. Stort set alle spørgsmål er af 

relevans for cykelturisme eller for sammenligning af cykelturisme med øvrige former for turisme. Det 

samme gælder for 2014-undersøgelsen og tidligere undersøgelser. Resultaterne for den kommende 

2017-undersøgelse vil først foreligge hen imod 2018. De spørgsmål, som er specielt relevante for 

netop cykelturismen, og som tillader en sondring mellem cykelturister (som cykler lidt eller meget) og 

øvrige turister, er:  

 Hvor ofte der cykles korte ture (måske skulle ordene ”korte ture” slettes)   

 Om man er på cykelferie 

 Om man overnatter samme sted alle nætter eller ikke 

 

De generelle spørgsmål af relevans for cykelturisme er: Overnatningsform; køn; alder; nationalitet; 

destination (fx landsdel); motiver; aktiviteter; forbrug og forbrugskomponenter pr. døgn og pr. person 

pr. ferie og pr. rejsegruppe pr. ferie; informationssøgning; tidligere besøg på destinationen; tilfredshed 

med ferien, tilfredshed med overnatningsfaciliteterne.  

Figur 1 Andelen af turister, som overnatter flere forskellige steder, stiger jo turisterne cykler lange ture 

 

Kilde: Baseret på data fra Turistundersøgelsen fra VisitDenmark (2014).  

Note: Den vandrette går fra 1 (cykler slet ikke lange ture) til 5 (cykler meget ofte lange ture). 
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Figur 1 viser, at der kun er knap 15% af ferieturisterne i Danmark, som overnatter mere end et sted, 

blandt de turister, som slet ikke cykler lange ture (1 på skala fra 1-5). Derimod er der hele 37% af de 

turister, som cykler lange ture meget ofte (5 på skala fra 1-5), som overnatter mere end et sted. De 

cykelturister, som overnatter flere forskellige steder, kaldes til tider nomadiske cykelturister.    

Der indgår 9.446 besvarelser fra ”rene ferieturister” i Turistundersøgelsen fra 2014, hvor 83% slet 

ikke cykler lange ture (1) mens resten (17%) cykler lange ture mere eller mindre (2’erne 5%, 3’erne 

6%, 4’erne 3% og 5’erne 3%).  ”2”+”3”=11%; ”4”+”5”= 6% af de 9.446 respondenter. ”Overnatning 

andet sted også” kan være udenfor DK. 

Når datasæt fra Turistundersøgelsen fra 2017 foreligger, er det også muligt at analysere det datasæt 

med særligt henblik på cykelturisme, men indtil da kan de tidligere undersøgelser fint bruges. Der er 

hele tre spørgsmål i Turistundersøgelsen fra 2014, som handler om cykling, nemlig 1. ”cykling som 

motiv” for valg af feriedestination, 2. i hvilken udstrækning (på en skala fra 1-5) turisterne cykler lange 

ture på min. 10 km, og 3. i hvilken udstrækning turisterne (på en skala fra 1-5) cykler korte ture på 

under 10 km. Hvilket af de tre spørgsmål, der bedst identificerer cykel-turisterne, er ikke let at 

besvare. Spørgsmålet omkring de ”lange ture” er vel nok det vigtigste af de 3 spørgsmål og er også det 

spørgsmål, der er anvendt i tidligere analyser.  

 

Der er dog noget (regressionsanalyser) som tyder på, at det er bedre at benytte en kombination af de 

tre spørgsmål til at afgøre, i hvilken grad, en given respondent er en cykelturist. Til det brug kunne 

man fx vægte ”lange cykelture” med 50%, cykling som motiv med 25% og ”korte cykelture” med 25%. 

Derefter kodes 1-5 skalaerne om til 0-4 skalaer og divideres med 4, således at det bliver til en skala 

med 0, 0,25, 0,5, 0,75 og 1. Svarene vedr. ”lange cykelture” vægtes med 0,5, korte cykelture med 0,25 

og cykling som motiv med 0,25. Maximum på cykelskalaen bliver således 1 og minimum bliver 0. 

Dermed er der dannet en form for cykel-indeks. Anvendes denne fremgangsmåde bliver resultatet, at 

de turister, som slet ikke cykler og ikke har cykling som motiv, udgør 70% af ferieturisterne. Omvendt 

er der 30%, som enten cykler eller som har cykling som motiv eller begge dele eller alle tre dele i 

større eller mindre grad. Indeks 6-25 (intervallet 0,06-0,25) repræsenterer 10% af ferieturisterne i 

Danmark, indeks 31-50 andre 10%, mens de, der scorer 56-100 på cykelturismeindekset 

repræsenterer de sidste 10%.  Fx var der 145 ud af 9.446 respondenter, som havde cykling som motiv 

og som både cyklede lange og korte ture meget ofte. De respondenter, som scorer mindst 50% på 

cykelindekset er markeret med gul og grøn i Tabel 3. Disse udgør i alt 1138/9446=12% af 

besvarelserne.3  

                                                             
3 Hvordan kan respondenter opnå min. 0,50 (50% af max) på cykelindekset? En mulighed er at have cykling som 
motiv OG cykle korte ture meget ofte (5 på 1-5 skala): Det giver en score på cykelindekset på 0,50. En anden 
mulighed for score på min. 0,50 på cykelindekset er at have cykling som motiv (som giver 0,25) plus min. 3 på 1-
5 skalaen for cykling af lange ture (som giver yderligere 0,5*0,5=0,25): Dette giver også en score på 
cykelindekset på 0,50. En tredje mulighed er, hvis man ikke har cykling som motiv, men alligevel cykler lange 
ture mindst ”ind i mellem” (3 eller mere på 1-5 skalaen) giver det også en score på min. 0,50 (50% af max.) på 
cykelindekset. Endelig kan man score 0,50 på cykelindekset ved at score 4 på de lange ture og 3 på de korte ture 
uden at have cykling som motiv: 0,75*0,5 + 0,5*0,25=0,50. Se de gule og grønne markeringer i Tabel 3. 
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Når spørgsmålet om de lange ture som aktivitet (desværre) bortfalder i 2017-undersøgelsen er det 

klart, at et evt. cykleindeks må dannes på anden vis end i dette eksempel fra 2014-undersøgelsen. 

Derfor må spørgsmålet om ”cykelferie” som ferietype erstatte spørgsmålet om de lange cykelture i 

cykelindekset. 

 

Tabel 2 Cykelindeks (0,00-1,00) baseret på 3 faktorer (1) cykling som motiv – vægt 25% (2) graden af 
cykling af lange ture – vægt 50% - og (3) graden af cykling af korte ture – vægt 25%.  

 

 

 

Kilde: Egen analyse baseret på Turistundersøgelsen fra VisitDenmark (2014).  

 

Vil man opgøre, hvor stor en andel, som scorer mindst 50% på cykelindekset, udgør de 3,9% + 8,6% + 

1,5% = 14,0% af besvarelserne blandt ferieturisterne. Der er 100% - 70,3% = 29,7%, som enten har 

cykling som motiv eller som cykler korte eller lange cykelture under deres ferie i mindst beskeden 

grad. Knapt halvdelen af turisterne med cykling som motiv eller cykling som aktivitet når altså en 

score på mindst 50% på ”cykelindekset”. Cykelturister kan bl.a. defineres som de turister, der enten 

cykler korte ture mindst en smule eller lange ture mindst en smule (definition 1a) eller indsnævret til 

4 eller 5 for de korte cykelture og 3 eller 4 eller 5 på de lange cykelture (definition 1b). En alternativ 

definition af cykelturister kunne følge cykelindekset, altså en vægtet gennemsnit af fx 3 skalaer; 

cykling som motiv (vægt 25%), korte cykelture (vægt 25%), lange cykelture (vægt 50%) – eller 

fremadrettet cykling som motiv (vægt 25%), cykling af ture (vægt 25%), cykelferie som ferieform 

(50%). De turister, for hvem cykling betyder relativt meget, kunne være den halvdel, som scorer min. 

50% af max på cykelindekset (definition 2), jf. Tabel 3.  

 

Interval

Antal (n) Procent
,00 6640 70,3

,06 111 1,2

,13 136 1,4

,19 115 1,2

,25 579 6,1

,31 75 ,8

,38 275 2,9

,44 190 2,0

,50 367 3,9

,56 79 ,8

,63 254 2,7

,69 112 1,2

,75 157 1,7

,81 127 1,3

,88 66 ,7

,94 18 ,2

1,00 145 1,5

Total 9446 100,0

Interval Antal (n) Procent
,00 6640 70,3
,06-,25 941 10,0
,31-,44 540 5,7

0,5 367 3,9
,56-,94 813 8,6
1,00 145 1,5

I alt 9446 100,0

Interval Antal (n) Procent
,00 6640 70
,06-,25 941 10
,31-,5 907 10

0,56-1 958 10

I alt 9446 100
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Tabel 3 Definering af cykelturister som turister efter hvor meget cykling fylder som motiv og som 
aktivitet – på et cykelindeks på en skala fra 0 til 1 (fx mindst 50% af maksimum, definition 2) 

 

 

 
Kilde: Egen analyse baseret på Turistundersøgelsen fra VisitDenmark (2014).  

 

 

A04. Cykle  korte cykelture

1-->0 2-->0.25 3-->0.5 4-->0.75 5-->1

1-->0 M27. Cykle 0=nej 0,00 0,13 0,25 0,38 0,50

1=ja 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75

2-->0.25 M27. Cykle 0=nej 0,06 0,19 0,31 0,44 0,56

1=ja 0,31 0,44 0,56 0,69 0,81

3-->0.5 M27. Cykle 0=nej 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63

1=ja 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88

4-->0.75 M27. Cykle 0=nej 0,19 0,31 0,44 0,56 0,69

1=ja 0,44 0,56 0,69 0,81 0,94

5-->1 M27. Cykle 0=nej 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75

1=ja 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00

A03. Cykle  længere cykleture af min. 10 km

Definition 2 Definition 2 Definition 2 Definition 2

A04. Cykle  korte cykelture

1-->0 2-->0.25 3-->0.5 4-->0.75 5-->1 I alt

1-->0 M27. Cykle 0=nej 6640 18 17 13 4 6692
1=ja 511 23 117 25 19 695

2-->0.25 M27. Cykle 0=nej 111 46 3 2 1 163
1=ja 52 54 7 9 4 126

3-->0.5 M27. Cykle 0=nej 118 32 89 12 4 255
1=ja 148 183 189 46 30 596

4-->0.75 M27. Cykle 0=nej 69 20 37 35 4 165
1=ja 97 36 99 123 18 373

5-->1 M27. Cykle 0=nej 19 2 12 14 46 93
1=ja 39 22 46 36 145 288

I alt 7804 436 616 315 275 9446

A03. Cykle  længere cykleture af min. 10 km

Scorer over 50% på cykelindex 58 341 288 271

Scorer 50% på cykelindex 39 129 12

Scorer min. 50% på cykelindex 39 58 470 300 271

Cykelturister, snæver def. 1138 1099 1041 571 271

Cykelturister, snæver def. 12,0% 11,6% 11,0% 6,0% 2,9%
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Tabel 4 Udviklingen i cykling som motiv og cykling som aktivitet og den gennemsnitlige score på 
cykelindekset over tid 2004-2008-2011-2014 

 
Kilde: Egen analyse baseret på Turistundersøgelserne fra VisitDenmark (2004-2008-2011-2014).  

 

Vægten af de enkelte cykelspørgsmål i cykelindekset i Tabel 4 kan justeres. Vægten for de enkelte 

landsdele skal helst være konstant for at undgå virkningen af forskydninger i, hvor mange 

respondenter der indgår for de enkelte år. Fx kan de registrerede overnatninger pr. landsdel for et af 

de senest tilgængelige år anvendes som vægte for, hvor meget de enkelte landsdeles gennemsnit tæller 

i landsgennemsnittet. I Tabel 4 er der dog tale om simple landsgennemsnit for cykling som motiv, 

cykling som aktivitet og dermed i indekset. Det ser ud til, at cykling havde stigende betydning for 

ferieturister i Danmark for 2004-2008 mens der ser ud til at have været et fald fra 2011-2014, jf. Tabel 

4. Det er vanskeligt at sammenligne 2008 og 2011 da spørgsmålene ændrede sig, men 

landsgennemsnittet for cykling som motiv steg fra 2008 til 2011. Det vil ligeledes blive vanskeligt at 

påvise udviklingen i cyklingens betydning for turister (danske og udenlandske) i Danmark fra 2014 til 

2017, idet de cykelrelaterede spørgsmål ændrer sig igen. Cykling som motiv fortsætter dog som 

spørgsmål i 2017 og er det eneste uændrede cykel-spørgsmål over alle år 2004-2017.  

 

Man kan vha. regressionsanalyse afprøve, i hvilken grad man kan forklare cykelintensiteten, altså 

scoren på cykel-indekset med en række sæt af forklarende variable så som ”motiver”, ”aktiviteter” og 

”informationssøgning”. I den forbindelse giver det nogle mere solide resultater, hvis man benytter 

cykelindekset som den afhængige variable frem for at benytte fx ”cykling af lange ture” som den 

afhængige variabel.  

 

Aktiviteter, som forklarer (eller trækker i retning af) en HØJ score på cykelindekset er:  

 A05. Dyrke sport og motion (t=16,1);  

 A25. Tage på udflugter i naturen (t=13,7);  

Vægt Vægt Vægt Vægt Vægt Vægt Vægt

Cyling, Cykle Cykle Cykle Cykel- Vægt

Vægt motiv lange korte generelt ferie i alt

2004 33% 67% 100%

2008 33% 67% 100%

2011 25% 50% 25% 100%

2014 25% 50% 25% 100%

2017 25% 25% 50% 100%

Score Score Score Score Score Score Score

Cyling, Cykle Cykle Cykle Cykel- Cykel

Score motiv lange korte generelt ferie Indeks

2004 20% 17% n.a. 18%

2008 24% 16% n.a. 19%

2011 26% 11% 15% n.a. 16%

2014 22% 10% 14% n.a. 14%

2017 ? ? ?

Gn.snit 23% 17%
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 A09. Bade i hav eller sø (t=12,7);  

 A01. Længere vandreture af min. 5 km (t=12,1);  

 A07. Lave egen mad (t=7,0);  

 A18. Ride (t=6,1);  

 A13. Tage på lystfiskeri (t=6,0);  

 A22. Besøge historiske attraktioner, bygninger og monumenter (t=4,0);  

 A16. Dykke (t=3,5);  

 A29. Opleve steder som turister normalt ikke oplever (t=2,4);  

 A30. Møde lokalbefolkningen (t=2,1).  

 

Aktiviteter, som forklarer (eller trækker i retning af) en LAV score på cykelindekset:  

 A17. Surfe (t=-6,4);  

 A08. Være aktiv sammen med eller lege med børnene (t=-5,4);  

 A31. Gå i byen (natteliv) (t=-4,5);  

 A11. Spille golf (t=-2,9).  

 

Andre aktiviteter end cykling forklarer i alt ca. 22% af variationen i cykelindekset. Andre aktiviteter 

end cykling kan derimod kun forklare i alt ca. 16% af variationen i graden af ”cykling af lange ture”. 

Andre motiver end cykling forklarer i alt ca. 14% af variationen i cykelindekset. Andre motiver end 

cykling kan derimod kun forklare i alt ca. 7% af variationen i graden af ”cykling af lange ture.” Både når 

det gælder motiver og aktiviteter er det altså lettere at forklare variationen i cykelindekset end 

variationen i enkelt-variablen ”cykling af lange cykelture”, fordi førstnævnte er mere nuanceret. 

Hvordan vægtningen i et cykel-indeks bør være, kan diskuteres. I første omgang er der forsøgt med 

vægten 25%-50%-25% for cykling som motiv, cykling af lange ture og cykling af korte ture, idet de 

lange ture formodes cyklet af dem, man kunne betragte som de primære cykelturister. Man kan godt 

forsøge sig med andre variable end aktiviteter og/eller motiver så som ”overnatning mere end ét sted” 

under ferien i Danmark og overnatningsform (ikke-hotel/feriecenter vs. hotel/feriecenter, kodet som 

0-1 dummy) eller døgnforbrug, opholdslængde m.v. Kandidater til at forklare variationen i 

cykelindekset, altså kandidater til at karakterisere cykelturisterne (her scoren på cykelindekset) kan 

findes vha. diverse analyser, som parvise korrelationer mellem cykelindekset og øvrige variable. Det er 

også meningsfuldt at analysere nærmere på døgnforbruget og det samlede forbrug for hele ferien og 

de enkelte forbrugskomponenter for cykelturister sammenlignet med andre turister.  

 

Ovennævnte resultater fra regressionsanalyser på motiver og aktiviteter – som forklaringer på 

variationerne i cykelindekset - svarer til at spørge: For hvilke motiver og hvilke aktiviteter er der 

størst forskel på cykelturister og øvrige turister. I rapporten Cykelturisme fra juni 2016 er der således 

på side 10 én figur for motiver og en anden figur for aktiviteter blandt cykel-turister og øvrige turister. 

Men der er forskel på at spørge ”Hvilke aktiviteter udfører cykelturister ofte?” og så at spørge ”Hvilke 

aktiviteter udfører cykelturister signifikant mere eller signifikant mindre end andre turister?”. Begge 

dele kan være interessant og kan være med til at give et samlet billede af cykelturisterne – og hvordan 

de er forskellige (eller ligner) andre ferieturister eller andre kyst- og naturturister.   
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På den ene side er definitionen af cykelturister, som ”de turister som i større eller mindre grad cykler 

korte eller lange ture (2-3-4-5 på en skala fra 1-5 med 5 som max.) ” klar nok. Definitionen er dog 

ganske bred – og fokuserer således ikke alene på de turister, der cykler lange ture på deres ferie. På 

den anden side tæller den ikke de turister med, som havde cykling som ét blandt flere motiver til at 

vælge den pågældende danske destination med mindre de rent faktisk cykler under deres ferie i 

Danmark. Hvis man definerer et ”cykelindeks” for turister i Danmark, har man mulighed for at 

graduere, hvor meget cykling fylder mentalt (altså som motiv) og fysisk (altså som graden af cykling af 

korte eller lange ture under ferien).  

 

Et cykelindeks (bestående af cykling som motiv og cykling som aktivitet i form af hhv. korte og lange 

ture) giver et mere nuanceret mål for vigtigheden af cykling under ferien end blot det ene af de tre 

indikatorer. Indekset giver en fin mulighed for at finde sammenhænge mellem cykling og andre 

aspekter af ferien i Danmark. Desuden giver cykelindekset mulighed for at danne grupper eller 

segmenter, fx dem, som scorer mindst 50% på cykelindekset, dem, der scorer mere end nul og mindre 

end 50% og dem, for hvem cykling under ferien er helt fraværende både som motiv og aktivitet. 

Cykelturist-entusiasterne (de, der cykler lange ture på min. 10 km meget ofte (5 på 1-5 skalaen)) er en 

særlig men lille gruppe, som kan underkastes særlig analyse. Det fremgår af den venstre side af Tabel 

3, at denne gruppe udgør 275 ud af 9446 besvarelser svarende til knapt 3% af ferieturisterne. Det 

fremgik i øvrigt af Figur 1, at 37% af denne gruppe, som cykler lange ture meget ofte (5 på 1-5 

skalaen), overnatter flere forskellige steder. Hvis man fokuserer på dem, som enten svarede 3, 4 eller 5 

på 1-5 skalaen for lange cykelture, når man op på 275+315+616=1206 ud af 9446 besvarelser, dvs. 

13% af ferieturisterne i Danmark.   

 

3.2.2 Cykeltrafik-tællinger 

En række steder i landet foretages der cykeltællinger. Ved automatiske tællinger med sensorer er det 

klart, at det ikke umiddelbart er muligt at sondre mellem cykling med forskellig formål. Dog indikerer 

tidspunktet for tællingen på året, ugen og dagen en hel del om, hvad formålet med cyklingen på det 

givne tidspunkt er. Hvis formålet med cyklingen er arbejde, vil man forvente et lavpunkt i 

sommerferien, mens man ville forvente en højsæson i cyklingen i sommerferien i typiske ferieområder 

(udenfor storbyerne). Det er klart, at der i Københavns Kommune hovedsageligt eller næsten 

udelukkende vil være tale om lokale beboere, som cykler, mens nationalitetsfordelingen blandt 

cyklisterne i sommerhusområder vil ligne nationalitetsfordelingen blandt sommerhusbrugerne, der 

både kan være ejere (danskere) og lejere (danskere og udlændinge). For at illustrere, hvorledes det er 

muligt at analysere og illustrere svingninger i cykelintensiteten, anvendes i det følgende data fra 

Københavns Kommune, der er en udpræget arbejds- og studiekommune, jf. Figur 2, Figur 3 og Figur 4, 

der viser svingninger i cykelintensiteten hen over døgnet, ugens dage og årets måneder. Data er 

indsamlet af Københavns Kommune over en periode på hele 10 år med i alt over 92000 målerdage 

med 24 målinger pr. målerdag. Så der er tale om et omfattende datamateriale.  
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Figur 2 Eksempel på analyse af cykeltrafik pr. time på hverdage og i weekender i Københavns Kommune 
(2005-2014) 

 

  

Kilde: Analyse foretaget af CRT på basis af offentliggjorte data fra Københavns Kommune (92090 

målerdage). 
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Figur 3 Eksempel på analyse af cykeltrafik pr. dag pr. uge i et typisk arbejdscyklings-område: Københavns 
Kommune (2005-2014) 

 

Kilde: Analyse foretaget af CRT på basis af offentliggjorte data fra Københavns Kommune (92090 

målerdage). 

 

Figur 4 Eksempel på analyse af cykeltrafik pr. dag pr. måned i et typisk arbejdscyklings-område: 
Københavns Kommune (2005-2014) 

 

Kilde: Analyse foretaget af CRT på basis af offentliggjorte data fra Københavns Kommune (92090 

målerdage). 

Et tilsvarende billede over fordelingen af den daglige cykelintensitet pr. dag kan udledes af fakta ark 

om cykeltrafik i Danmark iflg. Transportvaneundersøgelsen (DTU, 2014), jf. Figur 5. Der er visse 
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forskelle mellem Figur 4 og Figur 5, men som man måtte forvente ligner de hinanden ganske meget, 

hvilket understøtter pålideligheden af begge kilder. Der er korrigeret for antal dage pr. måned.  

Figur 5 Indeks for antal cyklede km pr. person pr. dag pr. måned pr. måned i hele DK (2012-2014) 

 

Kilde: Baseret på Transportvaneundersøgelsen (DTU, 2014). Indeks 100=1,64 km/person/dag.  

 

Figur 6 Eksempel på analyse af cykeltrafik pr. uge-nr. i et typisk arbejds-cyklings-område: Københavns 
Kommune (2005-2014) 

 

Kilde: Analyse foretaget af CRT på basis af offentliggjorte data fra Københavns Kommune (92090 

målerdage). 
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Figur 7 Eksempel på cykelintensiteten i et typisk ferieområde: Holmsland Klitvej (2013) 

 

Kilde: Tællerdata for sommeren 2013. Panoramaprojektet. www.cyklistforbundet.dk.  

Note: Enheden på den lodrette akse er antal passager af cykler pr. uge (begge retninger i alt). 

Mens der er lavsæson for cykling i Københavns Kommune i uge 29, så er der modsvarende højsæson for cykling ved Blåvand i 

for cykling ved Blåvand i Esbjerg Kommune i uge 29, jf. Figur 6 og Figur 7. Det er klart, at der for cykeltrafiktællinger i 
udprægede ferieområder med et flertal af danske cykelturister må forventes en markant top i eller omkring uge 29 i stil med det, 

man ser i Figur 7. Hvis der er et flertal af tyske cykel-turister i et givet ferieområde, så må der forventes en senere top, idet 
tyskernes ferieperiode topper i uge 34, jf.  

Figur 9.   

Gennemsnitstemperaturen pr. måned (2001-2010) forklarer 63% af variationen i antal cyklede km pr. 

person pr. dag i hele Danmark (baseret på DTU 2014 sammenholdt med temperaturer iflg. DMI). Hvis 

juli måned udelades, forklarer temperaturen (~vejret) hele 75% af variationen i cykling pr. måned. 

Netop juli måned er naturligvis den vigtigste måned for cykelferie. Hvor meget, der cykles pr. dag i juli 

måned hænger givetvis også sammen med temperaturen (vejret). Det må i særdeleshed gælde cykling 

ifm. ferie og fritid. Hvis eller når man ønsker at fremme cykelturismen og dagsudflugter på cykel, er 

det nødvendigt at overveje, hvordan man kan sikre gode cykeludflugts- og gode cykelferie-oplevelser 

på trods af dage med dårligt vejr.  

Det fremgår af Figur 6, at københavnerne midt på sommeren cykler mindst i uge 29, men at sæsonen for cykling ved Blåvand 

for cykling ved Blåvand topper i uge 29. Tilsvarende fremgår det af Figur 8, at danskernes foretrukne ferieuge (når det gælder 
ophold i lejet feriehus i Danmark) netop er i uge 29. Faldet i cykelintensiteten i København i og omkring uge 29 skyldes altså 
sommerferien og viser samtidig, at cykling i København hovedsageligt er arbejdsrelateret. De, der cykler ved Holmsland Klitvej, jf. 

Figur 7 er altså tilsyneladende overvejende danskere (med top i uge 29), idet sæsonen for tyskere på ferie i dansk sommerhus 
topper så sent som i uge 34, jf.  

Figur 9 højre del eller kurven for tyskere i venstre del af  

Figur 9. Det fremgår dog også af resumé af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Gallup for 

Panoramaprojektet i sommeren 2014, at der er dobbelt så mange danskere som tyskere blandt 

respondenterne (n=403). 
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Figur 8 Danskernes feriesæsoner i sommerhuse I Danmark (2014) 

 

 

Figur 9 Antal udlejede feriehuse i Danmark pr. uge i 2014 til danskere, tyskere og i alt 
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Figur 10 Indeks for antal talte cykler pr. dag pr. måned i København, indeks for middeltemperaturen pr. 
måned 2001-2010 og indeks for antal udlejede feriehuse i Danmark pr. uge i 2014 til danskere 

 

Kilder figur 8, 9 og 10: Cykeltællinger fra Københavns kommune, temperaturer iflg. DMI, udlejede 

feriehuse iflg. Danmark Statistik. Hertil kommer egne beregning af indekser.  

Note: Årsgennemsnit for de 3 viste indekser er 100.  

Der er ingen målbar sammenhæng (korrelation) mellem indeks for antal lejede feriehusuger blandt 

danskere på ferie i Danmark og intensiteten af cykling i København bortset fra, at der er et dyk i 

(arbejds-)cykelintensiteten i storbyen i juli måned samtidig med, at danskernes ferie i feriehus topper 

i juli. Den månedlige gennemsnitstemperatur er derimod en meget god forklaringsfaktor for antal 

cyklister pr. dag i København (r² = 0.59, altså en forklaringsgrad på 59%). Den månedlige 

gennemsnitstemperatur er desuden en ganske god forklaringsfaktor for antal udlejede feriehuse i 

Danmark til danskere (r² = 0.41, altså en forklaringsgrad på 41%). Indeks for de nævnte faktorer 

fremgår af Figur 10.    

I Københavns Kommune har der i perioden 2005-2014 været i alt (mindst) 13 forskellige cykel-tælle-

stationer jf. Figur 11. Tilsvarende tællinger findes for en række andre kommuner, dog formentlig kun 

med op til nogle få cykel-tælle-stationer pr. kommune.  
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Figur 11 Eksempel på analyse af cykeltrafik pr. dag pr. år i Københavns Kommune (2005-2014) 

 

Kilde: Baseret på data fra Københavns Kommune.  

Note: Gadenavnene angiver tællerens placering. Enheden er antal passager pr. dag pr. år. 

 

Figur 12 Cykeltællinger kan anvendes til at indikere udvikling over tid: Fx udvalgte målesteder i Kbh. 

 

Kilde: Beregninger foretaget af CRT baseret på data fra Københavns Kommune.  

Note: Baseret på årsgennemsnit for Torvegade, Vigerslev Allé og Åboulevarden under ét. I alt indgår 

16179 målerdage (udvalgte år, udvalgte målersteder) ud af de i alt 92090 tilgængelige målerdage 

(17,6%). 

For at kunne fastslå, om der er nogen stigning eller noget fald over tid pr. geografisk område eller i 

København/storbyer og det øvrige Danmark (kystområder) er det nødvendigt, at der for en årrække 

er tællinger fra de samme cykel-tællestationer – og at det derfra er muligt at aggregere op til ideelt set 

100
107

112

127
134

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2013 2014



 

30 
 

det nationale niveau. For årene 2007-2009 og 2013-2014 var der for tre af cykel-tællestederne i 

Københavns Kommune nogenlunde ”fuldt hus” hvad angår tælledage. I sådan tilfælde giver det mening 

af indikere en udvikling over tid baseret på disse, jf. Figur 12. Befolkningsudviklingen med en særlig 

stor vækst i de store byer, specielt København, kan være en del af forklaringen på, at cykling evt. er 

steget i netop København og evt. andre større byer. Da befolkningsvæksten var på ca. 14% indikerer 

Figur 12 altså en vækst i cykelintensiteten i al fald på de pågældende målesteder (på 34% over de 7 

år), som ligger væsentligt over befolkningsvæksten (svarende til ca. 3 procentpoint p.a.). Det kan 

derfor være (som her allerede skitseret) relevant at undersøge, om cykling i København, andre 

storbyer og i det øvrige Danmark (Vandkantsdanmark) er steget mere eller mindre end folketallet. 

Uanset om cykling kun er steget i takt med folketallet, kan der alligevel være flere gode grunde til at 

forbedre vilkårene for cyklister generelt og specielt cykel-turister og rekreative cyklister. Når 

folketallet stiger, giver det i sig selv anledning til at foretage ikke blot vedligeholdelse, men også 

forbedringer for cyklisterne. Cykling er en væsentlig aktivitet blandt turister, ikke mindst for turister i 

Danmark. Cykling er et væsentlig element i begrebet ”outdoor turisme”, der er et betydeligt 

satsningsområde for dansk turisme. Hertil kommer, at cykling er en sund aktivitet i overensstemmelse 

med en generel trend i vores nabolande med fokus på sunde og aktive ferie- og fritidsaktiviteter. De 

fleste udenlandske kystferieturister i Danmark, også cykelturisterne, kommer fra nabolandene. 

3.2.3 Færgestatistikker – pr. måned og år pr. rute 

Hvad angår statistik om cykler på indenrigs- og udenrigs færgeruter4, kan følgende være relevant for 

at indkredse hvilke færgeruter der har en høj andel af eller et stort antal cykelturister:  

 Antal overførte cykler i alt pr. år (1) 

 Antal passagerer i alt pr. år (2) 

 Andelen af cykler i forhold til antallet af passagerer i alt pr. år (3) 

 Antal overførte cykler i alt i juli måned (4) 

 Antal passagerer i alt i juli måned (5) 

 Andelen af cykler i forhold til antallet af passagerer i juli måned (6) 

 Andelen af årets cykler, som overføres i juli måned (7) 

Det kan på lørdage i juli og august være relevant at observere følgende ved færgeankomster (eller 

færgeafgange):  

 Antal cykler pr. bil (ovenpå eller bagpå) 

 Antal passagerer pr. bil 

 Nationalitets-bogstav på bilen 

 Evt. forbogstaver på tyske, svenske, norske, polske biler 

For udvalgte destinationer kan det være relevant at undersøge: 

 Hvor man kan leje cykler 

 Hvor mange cykler, der er til udlejning 

                                                             
4 Statistikbanken.dk – Transport – Persontransport – tabellerne SKIB33 og SKIB34, Indenrigs og udenrigs 
færgetransport efter færgerute og enhed.  
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 Sæson for cykeludlejning 

 Udtalelser fra cykeludlejningsfirmaerne mht. cykel-udlejningsdage (i alt eller pr. cykel pr. 

år) 

Der er således en række indikatorer for cykelturismens omfang på øer baseret på, hvor mange cykler, 

som overføres:  

 Antal cykler pr. år pr. rute 

 Antal cykler i juli måned pr. år pr. rute 

 Cyklernes andel af alle passagerer – hele året og i juli måned pr. rute 

 Antal passagerer i juli måned i forhold til antal passagerer hele året pr. rute (da en del 

turister medbringer deres egne cykler bag på bilerne 

 Antal passagerer pr. personbil (indikerer, hvornår der er hele familier i bilerne) 

 

Figur 13 Procent af årets overnatninger i camping+feriehus (X) forklarer 96% af variationen i antallet af 
cykler på færgeruterne i samt til/fra Danmark (2015) 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. 

Note: Den vandrette akse, X-aksen er camping+feriehusovernatninger pr. måned i procent af 

årstotalen, og Y-aksen er antal overførte cykler på færgeruterne pr. måned i procent af årstotalen.  

 

Hvis man ser campingovernatningerne og feriehusovernatningerne under ét og fordeler dem 

procentvis pr. måned, kan man forklare 96% af variationen i antallet af cykler på alle færgeruter 

indenfor samt til/fra Danmark (ligeledes fordelt procentvis pr. måned). Om man anvender procenter 

eller de absolutte tal gør ingen forskel for forklaringsgraden. Hvis man alene bruger 

campingovernatningerne som forklaringsfaktor, bliver forklaringsgraden r2 lidt lavere (95%), mens 

feriehusovernatninger alene kan forklare en noget mindre andel af variationen i antallet af cykler på 

færgeruterne (godt 90%).  
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Tabel 5 Procentvis fordeling af campingovernatninger, feriehusovernatninger og antallet overførte cykler 
på færgeruterne pr. måned (2015) 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. 

Figur 14 Procent af årets overnatninger i camping+feriehus procent af antallet af cykler på færgeruterne 
i samt til/fra Danmark år måned (2015) 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik.  

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. 

Figur 14 viser i lighed med Figur 13 og Tabel 5 en snæver sammenhæng mellem de registrerede 

turistovernatninger (her afgrænset til camping og lejet feriehus) og antallet af overførte cykler på 

færgeruterne til de danskes øer – og hovedlandet. Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. 

Måned Camping

Ferie-

huse

Camping + 

feriehuse

Cykler, 

færge

1 1% 2% 2% 1%

2 1% 2% 2% 1%

3 2% 4% 3% 2%

4 8% 7% 7% 4%

5 12% 8% 10% 9%

4 13% 10% 11% 14%

7 34% 23% 27% 31%

8 20% 19% 19% 24%

9 7% 8% 8% 7%

10 3% 11% 8% 4%

11 1% 3% 2% 2%

12 1% 4% 3% 2%

I alt 100% 100% 100% 100%
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Figur 14 indikerer, at hverken påsken eller efterårsferien er særligt populære blandt cykelturisterne, 

idet disse ferieperioder (i hhv. april og oktober) ikke giver sig udslag i noget hop i kurven for cykler på 

færgerne (i modsætning til på campingpladserne og i de lejede feriehuse). I langt de fleste tilfælde har 

cykelturister og turister, som cykler mere eller mindre under deres ferie slet ikke behov for en 

færgeoverfart. Og desuden skal der kun løses billet for de cykler på færgerne, som ikke transporteres 

på biler. Antallet af cykler på færgerne, for hvilke der er løst billet, indikerer dog formentlig ganske 

nøje forløbet af cykel-turist-sæsonen. I januar-februar-marts samt i november og december er 

cykelturismen sandsynligvis nærmest lig nul. Når der alligevel overføres cykler på færgerne i disse 

”vintermåneder”, skyldes det nok nærmere, at der er beboere, som benytter deres cykel til 

uddannelse/arbejde hele året rundt.     

 

Figur 15 Andelen af cykler i forhold til antallet af passager på danske indenrigsruter 2000-2015, hele året 
og juli måned 

 

Kilde: Beregninger foretaget af CRT baseret på data fra Danmarks Statistik.  

 

Kan den svingende andel af cykler i forhold til samtlige passagerer på indenrigsfærgeruterne skyldes 

svingninger i temperaturen i juli måned mellem de enkelte år? Ja, til dels, idet temperaturen i juli kan 
forklare 62% i variationen i julis andel af hele årets cyklister (r2=0.62), baseret på perioden 2006-

2015. Mens campingovernatninger og cyklister på camping påvirkes meget af det indeværende års 

(måneds) vejr, så bookes feriehuse en rum tid forud for feriens begyndelse. Derfor kan man sige, at det 

hovedsageligt er antallet af cyklister på dagsture og cyklister på camping-ferie, som påvirkes af det 

aktuelle vejr fx i juli måned. Derimod er de øvrige overnatningsformer, herunder 

feriehusovernatninger og cyklister på ferie i sommerhus i mindre grad påvirket af det indeværende 

års vejr. For feriehusgæster og cyklister på ferie i feriehus kan ”det indeværende års vejr” derimod 

have betydning for antallet af næste års gæster i feriehuse, herunder cyklister i feriehuse.5  

                                                             
5 Det fører for vidt at bevise nævnte udsagn her, men det kan efterprøves. 
http://www.crt.dk/media/24649/P_Temperature_and_destination_choice.pdf, fx. slide 23 af 30, men data her er 

http://www.crt.dk/media/24649/P_Temperature_and_destination_choice.pdf
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Figur 16 Om der er en høj eller lav andel af cykler i forhold til antallet af passager på danske 
indenrigsruter 2006-2015 kan til dels forklares ved gennemsnitstemperaturen i juli måned (r2=0.62) 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik og DMI.  

 

Figur 17 Antal ankomne cyklister (cykler) på indenrigsruter 2000-2015, hele året og juli måned 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik (dvs. antal overførte cykler / 2).   

 

                                                             
dog internationale. Der foreligger også et draft paper om ”Impact of weather on tourism demand in Denmark” fra 
CHM/CRT, som dog ikke er publiceret.  
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Tabel 6 Antal overførte cykler (t/r) på danske indenrigs-færgeruter og antal ANKOMNE cyklister (cykler, 
én retning) på indenrigsruter 2000-2015, hele året og juli måned 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik. 

Note: Antal ankomne cyklister=antal overførte cykler/2.  

 

Det fremgår af Tabel 6, at juli måned over en årrække tegner sig for ca. 1/3 af hele årets antal 

overførte cykler. Mange af færgeruterne er øer, hvorfor det kan være relevant at anføre, hvor mange 

cyklister, der ankommer med alle indenrigsfærgeruter pr. år og i juli måned.  

De indenrigsfærgeruter, hvor cyklister i juli måned udgør den største andel af årets overførte cykler, 

fremgår af Figur 15. Ruten til Femø topper listen efterfulgt af Tunø, Ærø og Anholt.  

 

Figur 18 Andel af årets overførte cykler, som overføres i juli måned på danske indenrigsfærgeruter (2015) 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik.  

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gn.snit

Cykler, hele året 169410 178018 176803 188709 172068 166104 174423 150339 163748 176877 165524 155966 146701 161716 178561 164668 168102,2

Cykler, juli 58995 66957 59629 65612 52003 49156 61658 43014 55892 57239 58644 51490 45457 57920 61505 50994 56010

35% 38% 34% 35% 30% 30% 35% 29% 34% 32% 35% 33% 31% 36% 34% 31% 33%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gn.snit

Cykler, hele året, ANKOMNE 84705 89009 88402 94355 86034 83052 87212 75170 81874 88439 82762 77983 73351 80858 89281 82334 84051

Cykler, juli, ANKOMNE 29498 33479 29815 32806 26002 24578 30829 21507 27946 28620 29322 25745 22729 28960 30753 25497 28005

35% 38% 34% 35% 30% 30% 35% 29% 34% 32% 35% 33% 31% 36% 34% 31% 33%
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Figur 19 Andel af årets overførte cykler, som overføres i juli måned på danske udenrigsfærgeruter (2015) 

 

 

Figur 20 Indenrigsfærgeruter i Danmark, hvor cyklister udgør mindst 10% af passagererne i juli (2015) 

 

 

De udenrigsfærgeruter, hvor cyklister i juli i forhold til passagerer i juli udgør den højeste andel, er de 

tre ruter til/fra Bornholm efterfulgt af ruten Sylt-Rømø. Blandt udenrigsruterne er det kun på disse 

fire ruter, at andelen af cyklister i forhold passagerer i alt i juli måned overstiger 1%: Nexø-Polen med 
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7,1%; Rønne-Sassnitz med 4,4%; Havneby-List med 3,5%; Rønne-Ystad med 1,1%. Ruten mellem Nexø 

og Polen medtager ikke biler.  

Hvad er så den bedste indikator for, hvilke færgeruter, der er særligt yndede blandt cykelturister? Hvis 

der skulle laves en spørgeskemaundersøgelse, hvor ville det så være opportunt at ”fange” 

cykelturisterne? På baggrund af ovenstående tal vil det være ved hjemrejsen fra øerne i juli måned på 

indenrigsruterne (samt på ruterne mod Norge og Sverige) eller ved hjemrejsen fra øerne i august 

måned på udenrigsruterne til Tyskland og Polen. Herudover er det oplagt at ”fange” cykelturister på 

overnatningsstederne eller langs de populæreste cykelruter. De rigtige cykelturister cykler med 

bagage og vil derfor være let genkendelige. Herudover kan det være vanskeligt at sondre mellem 

”arbejdscyklister” og turister på cykeltur til og fra deres overnatningssted. Dog kan man regne med, at 

turister på cykeltur mest sandsynligt cykler mindst to sammen, mens det selvfølgelig kan forekomme, 

at en enerejsende turist på cykeltur (uden bagage) er på cykeltur fra sit overnatningssted. Ved 

stopinterviews må prioriteringen mellem flere forskellige cyklister være som følger: 1. cyklister med 

bagage (uanset om de cykler flere sammen eller enkeltvis); 2. cyklister uden bagage i grupper på 

mindst to personer; 3. cyklister uden bagage – mellem kl. 10 og 14, samt 4. øvrige cyklister uden 

bagage i myldretiderne (før kl. 10 og efter kl. 14).     

Indenrigsfærgeruterne har generelt en væsentlig højere andel af cykler i forhold til antallet af 

passagerer end udenrigsruterne. På de indenrigsruter, hvor der er flest passagerer, overføres der 

generelt også flest cykler. Hvis man skal ”fange” cykelturister i større antal, skal der være et betydeligt 

antal i absolutte tal. Da der typisk er tale om øer, er det let at vide, i hvilke af havnene, det er mest 

relevant at lave interviews blandt de hjemrejsende cyklister/turister på cykeltur/cykelturister. 
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Tabel 7 Antal overførte cykler (t/r) på danske indenrigs-færgeruter og antal ANKOMNE cyklister (cykler, 
én retning) på indenrigsruter juli måned 2015 

Rute 

Afrejsende 
cyklister 
pr. dag i 
juli 2015 

Afrejsende 
cyklister 
juli 2015 

Antal 
overførte 
cykler i 
juli 2015 
(t/r) 

Hundested-Rørvig 87 2709 5417 

Svendborg-Ærøskøbing 63 1961 3922 

Hov-Samsø 59 1821 3641 

Fåborg-Avernakø-Lyø 51 1589 3178 

Rønne-Ystad (udenrigs) 46 1433 2866 

Stubbekøbing-Bogø 41 1273 2546 

Frederikshavn-Læsø 41 1268 2536 

Hals-Egense 38 1185 2370 

Aarø-Aarøsund 34 1055 2110 

Holbæk-Orø 34 1040 2080 

Frederikssund-Roskilde 34 1039 2078 

Havneby-List (udenrigs) 31 966 1932 

Kalundborg-Samsø 31 959 1918 

Grenaa-Anholt 27 846 1692 

Bøjden-Fynshav 25 786 1572 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik.  

Note: For ruten Holbæk-Orø er antallet af cyklister i juli 2015 et gennemsnit af tidligere år, da tallet for 

2015 ikke er oplyst.  

Ud over de i Tabel 7 nævnte ruter med mange cyklister i juli måned, er de indenrigsruter, som er 

nævnt i Figur 20 plus de tre udenrigsruter til/fra Bornholm (specielt ruten Polen-Nexø og ruten Sylt-

Rømø) også kandidater til at blive udvalgte havne til foretagelse af afrejsesurveys. På en kort rute som 

Sylt-Rømø eller andre relativt korte ruter er der endvidere mulighed for at lave interviews med 

cyklister om bord på færgen.  

Man kunne forestille sig, at nogle rederier – måske primært på nogle af de mindre færgeruter – kunne 

være villige til at uddele og indsamle spørgeskemaer til cyklister med eller uden bagage. På 

overnatningssteder kunne man ligeledes forestille sig, at receptionisterne ville være villige til at 

uddele og indsamle spørgeskemaer til/fra de af deres gæster, som kommer med cykler, cykelhjelm etc. 

Der kunne i den forbindelse fokuseres på vandrerhjem eller campingpladser, især sådanne, som er 

beliggende langs hyppigt benyttede markerede/nummererede lokale, nationale eller internationale 

cykelruter. Et spørgeskema vil typisk foreligge i både en fysisk version og i en online-version. Dermed 

kan man spørge udflugtscyklisterne og cykelturisterne om de – når de kommer hjem – vil svare på et 

spørgeskema. Hvis de vil medvirke, får de tilsendt en e-mail med et link til online spørgeskemaet. 

Udlodning af en præmiechance kan fremme deltagelsen. Alternativt kan der være en lille gave til alle, 

som svarer på stedet. Cykeludlejere/cykelværksteder/cykelforretninger kunne også tænkes at være 

villige til at uddele/indsamle spørgeskemaer til/fra cykelturister – eller bede om e-mail adresser fra 

dem, der vil svare på spørgeskema online. Cykel-pakkerejsearrangører er også kandidater til at 
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uddele/indsamle spørgeskemaer.6 Endvidere er især sidstnævnte gruppe af aktører kandidater til 

personlige interviews (fx pr. telefon), altså ekspert-interviews.  Pakkerejser er dog p.t. markant 

mindre udbredte blandt cykelturister end blandt øvrige turister på ferie i Danmark jf. 

Turistundersøgelsen 2014 (4,5% vs. 20%). Dette er p.t. en af de mest (statistisk) signifikante forskelle 

mellem de to grupper af turister (t=-17, hvor grænsen for en signifikant forskel går ved en t-værdi på 

ca. |2|).  

 

3.2.4 Salgstal for cykler af forskellige typer, bestanden af cykler, brugen af cykler 

”Danske Cykelhandlere” har oplyst, at almindelige elcykler udgjorde ca. 6 % af det samlede salg af 

cykler i Danmark. Det svarer til godt 30.000 elcykler. ”7. Altså må det samlede salg af cykler i Danmark 

udgøre ca. 500.000 stk. (2015). Cyklistforbundet indikerer, at der er hele 4,5 millioner cyklister i 

Danmark.8  

Figur 21 Cyklers (og knallert-30’s) andel af persontransport pr. år (1990-2015) målt på person-km  

 

Kilde: Baseret på data fra Danmark Statistik (tabellen PKM1). 

 

Der er en stigning i andelen af cykelsalget for flere forskellige typer af cykler fra 2010 og frem, dog i 

første række mountainbikes. Elcyklers andel af salget lå iflg. Figur 22 på ca. 4%, altså noget under de 

førnævnte 6%. Over 80% af antallet af ture på elcykel cykles af kvinder maj 2014-december 2014 iflg. 

DTU Transport.  

                                                             
6 Fx http://www.visitlaesoe.dk/endagsture. Søg evt. også på Google på ”cykelpakkerejser”  Fx Biking 
Bornholm; Hærvejen; Sydfyn etc.   
7http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/Documents/Suppleringsnotat%20elcyk
ler%20til%20offentligg%C3%B8relse.pdf 
8 http://www.cyklistforbundet.dk/.  
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Figur 22 Salg af cykler i Danmark opdelt i typer; Danske cykelhandlere 

 

Kilde: 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/Documents/Viden%20om%20elcykler_v

ersion%202.pdf.  

 

Figur 23 Forbrug pr. husstand pr. år i faste priser på køb af cykler 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik, tabel FU51.  

Note: Der er muligvis tale om år 2000 priser, men det er svært at udrede fra kilden.  

Fra år 2000 til 2015 har der i faste priser generelt været tale om en stigende forbrug på posten ”køb af 

cykler” i de danske husstande.  
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Figur 24 Indeks for prisudviklingen på cykler, 2008-2016 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på prisindekser fra Danmark Statistik.  

 

Figur 23 indikerer, at priserne på cykler er faldet en smule i 2016 i forhold til 2015 og 2014 samt 

endog faldet en smule i forhold til udgangspunktet tilbage i 2008 – i løbende priser. I faste 2008-priser 

er priserne på cykler faktisk faldet 13% i forhold til udgangspunktet i 2008 og 12% i forhold til 2014.    

 

Figur 25 Indeks for cykler/knallert forretningers detailsalg, 2008-2016 vs. andet friluftsudstyr 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på detailhandelsindekser fra Danmark Statistik.  
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Det fremgår af Figur 25, at cykel- og knallertforretningssalget ligger rimeligt stabilt 2008-2016. 

Forbrugerprisindekset er steget mere end cykel-salget. Antallet af solgte cykler kan godt være det 

samme i 2016 som i 2015 og i 2014 selv om ”omsætningen” er faldet, idet priserne på cykler er faldet. 

Omsætningen for cykel- og knallertforretninger faldt dog fra indeks 131 i 2014 til indeks 113 i 2016, 

mens prisindekset for cykler faldt noget mindre i samme periode. Altså var der et fald i antallet af 

solgte cykler fra 2014 til 2016. Dette gælder dog salget af cykler m.v. fra cykelforretninger. Hertil 

kommer salg af cykler fx gennem store dagligvarekæder (Coop, Bilka/Dansk Supermarked)9.  

 

 

 

  

                                                             
9 http://newsbreak.dk/presse/coop-dk-3-dobler-salg-af-cykler/.  

http://newsbreak.dk/presse/coop-dk-3-dobler-salg-af-cykler/
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4 Del B. Mulige nye/yderligere undersøgelser 

 

4.1 Definition eller afgrænsning af cykelturisme og rekreativ cykling 

 
En tidligere tysk definition af cykelturisme og rekreativ cykling (cykelrejser) omfatter følgende:  

 Cykelferier (mere end 3 overnatninger) 

 Korte cykelferier (1 til 3 overnatninger) 

 Cykeludflugter (uden overnatninger, dog udenfor eget boligområde, af mindst 2 timers 

varighed)10 

 

Det tyske cyklistforbund ADFC synes at definere hhv. rekreative cyklister og cykelturister som følger:  

 De rekreative cyklister er cyklister på dagsture, hvor hovedformålet har været at cykle    

 Cykelturister er dem, for hvem cykling har været ét blandt flere motiver for ferier af mindst 3 

nætters varighed (indenfor de seneste 3 år)11 

 

I nærværende oplæg til analysedesign skal såvel cykelturister som rekreative cyklister på 

dagsudflugter være inkluderet. I al fald er det formodningen, der dog bør be- eller afkræftes inden 

egentlige eller yderligere analyser sættes i værk. I ovennævnte to tyske definitioner opdeler man efter 

antallet af overnatninger (0, 1-3, 4 eller flere – eller mindst 3). Udflugtscyklisterne er i den tidligste af 

de ovenfor nævnte definitioner defineret efter varigheden (min. 2 timer) og skal (skulle) foregå 

udenfor eget bopælsområde, mens disse afgrænsninger ikke indgår i den seneste (tyske) definition.  

I Tabel 8 er det indikeret, at cykelturister kan inddeles i 4 grupper: 1A. danske 1-dags cykelturister. 

1B. udenlandske 1-dags cykelturister. 2A. danske overnattende cykelturister. 2B. udenlandske 

overnattende cykelturister. Hvis man udreder volumen og forbrug for de fire typer (segmenter) kan 

dette danne grundlag for estimering af cykelturismens økonomiske betydning. Nomadiske 

cykelturister er en undergruppe af overnattende cykelturister.  

Tabel 8 Simpel segmenteringsmodel for cykelturister 

 A. Danskere B. Udlændinge 

1. 1-dags cykelturister 

(Udflugtscyklister) 

1A Antal dagsture (højt) og 

dagsforbrug (lavt) 

1B Antal dagsture (lavt) og 

dagsforbrug (lavt/medium) 

2. Overnattende cykelturister 2A Antal personnætter (højt) 

og døgnforbrug (medium) 

2B Antal personnætter (højt) 

og døgnforbrug (medium/højt) 

Kilde: Egen udvikling.  

 

                                                             
10 Radfahren und Tourismus - Ausgewählte Ergebnisse der Trendscope Marktstudie „Radreisen der 
Deutschen“.Astrid Koch, Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Fachtagung „Radverkehr als System“, 
04.12.2008. www.sh-business.de.  
11 2016 ADFC Bicycle Travel Analysis, ITB Berlin, jf. Også: www.adfc.de/presse/pressemitteilungen/adfc-
radreiseanalyse-11-prozent-mehr-radurlauber-  

http://www.adfc.de/presse/pressemitteilungen/adfc-radreiseanalyse-11-prozent-mehr-radurlauber-
http://www.adfc.de/presse/pressemitteilungen/adfc-radreiseanalyse-11-prozent-mehr-radurlauber-
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I rapporten ”Cykelturisme” fra Ekspertgruppen om emnet udgivet af Vejdirektoratet i juni 2016 

definerer man de (kommercielt) overnattende cykelturister ud fra to spørgsmål vedr. aktiviteter 

under Danmarksferien i Turistundersøgelsen fra VisitDenmark, nemlig om man mindst i nogen grad 

har cyklet ”korte ture på under 10 km” og/eller ”længere ture på min. 10 km”. Intensiteten måles for 

både korte og lange ture efter intensitet på en 5-punkts skala, hvor 5 er max. og 1 betyder, at 

aktiviteten ikke dyrkes under Danmarksferien. Der er altså 5*5=25 mulige svarkombinationer af de to 

spørgsmål, og det er kun i ét tilfælde ud af de 25, at turisten ikke er en cykelturist, nemlig hvis der så at 

sige er svaret ”nej, slet ikke” til begge spørgsmål. Der tages i denne definition ikke umiddelbart hensyn 

til, om cykling angives som ét blandt flere motiver til at vælge den aktuelle destination for 

Danmarksferien. Det er ikke fuldstændigt klart, om både korte og lange ture på cykel er inkluderet i 

definitionen, eller om der kræves cykling af lange ture i større eller mindre grad for at der er tale om 

en cykelturist. Fremadrettet kan dog vælges den definition eller afgrænsning, som er mest 

hensigtsmæssig i en given sammenhæng. Man skal dog være sikker på, at Turistundersøgelsen 2017 

indeholder det eller de for afgrænsningen nødvendige spørgsmål. Ved sammenligning af resultaterne 

fra flere forskellige Turistundersøgelser er det naturligvis vigtigt, at diverse udtræk og 

sammenligninger foretages med den samme definition og afgrænsning af feltet. Man kan dog 

”genkøre” udtræk, også fra tidligere turistundersøgelser, hvis det er relevant. 

Turistundersøgelsen fra VisitDenmark må grundet sin fortløbende karakter, sin tilgængelighed, sin 

meget omfattende størrelse - selv hvis man kun ser på de turister, som cykler på deres ferie samt 

muligheden for at sammenligne cykelturister og andre turister -  være et fundamentalt afsæt for 

beskrivelser og analyser af cykelturismen i Danmark. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at der laves 

supplerende undersøgelser, fx om de rekreative cyklister eller særundersøgelser med specifik fokus 

på cykelturister, som i tilfældet med Panorama-projektet. Selv om man en eller flere gange tidligere 

har afgrænset cykelturisterne på én bestemt måde, kan man godt nu vælge at definere eller afgrænse 

de overnattende cykelturister på en anden måde end tidligere, hvis det giver mere mening, idet 

datasættene fra Turistundersøgelserne (fra 2014, 2011, 2008, 2004) forefindes. Hertil kommer, at 

spørgeskema for 2017 forefindes (men det er pr. december 2016 ikke fuldstændigt fastlagt). Der var 

således på det tidspunkt fortsat mulighed for at få ekstra spørgsmål med.   

Spørgsmålet om cykling som motiv indgår i alle turistundersøgelser. Cykling som aktivitet er i nogle år 

opdelt i korte og lange ture, fx i 2014-undersøgelsen. I 2017-undersøgelsen udgår spørgsmålet om 

lange cykelture på min. 10 km desværre, men til gengæld vil respondenterne kunne angive, om de er 

på ”cykelferie”. Da spørgsmålene med direkte relation til cykelturisme varierer noget mellem de 5 

turistundersøgelser (inkl. 2017), er det ikke så helt ligetil direkte at sammenligne resultaterne fra de 

forskellige undersøgelser.         

Rekreativ cykling (altså udflugter på cykel uden overnatning) er sikkert antalsmæssigt et væsentligt 

mere omfattende fænomen end cykelturisme (cykling under ferien). Problemet kan dog være at få 

defineret og afgrænset rekreativ cykling i forhold til cykling uden overnatning (udenfor hjemmet) med 

andre formål. Det er også et spørgsmål om der længdemæssigt eller tidsmæssigt skal laves opdelinger 

og/eller afgrænsninger af den rekreative cykling vs. cykling uden overnatning med andre formål.   
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Man kan godt i nogle undersøgelser fokusere primært på de overnattende cykelturister. Man må også 

sige, at der i opdraget til nærværende rapport primært tales om cykelturister, og kun sekundært 

udflugtscyklisterne (de rekreative cyklister). Transportundersøgelsen belyser primært 

hverdagscykling, mens Turistundersøgelserne kan belyse cykelturisterne. De automatiske 

cykeltællinger tæller alle cyklister, men sæsonerne – svingninger i tider på året, ugen og dagen – 

indikerer noget om formålet med cyklingen på de forskellige tider. Stopinterviews ved 

tællestationerne giver mulighed for at etablere koblinger mellem de automatiske tællinger og detaljer 

omkring cyklingen, der ikke skal opremses her. Færgestatistikkerne for cykler pr. måned tæller 

ligeledes alle cykler, der ikke transporteres på bilerne, men svingninger hen over året indikerer i 

hvilken grad cykeltransporten for de enkelte ruter er relateret til ferie eller ikke. Færgestatistikkerne 

for cykler kan suppleres med interviews plus optælling af antal cykler på bilerne.  

 

4.2 Desk research: Udnyttelse af eksisterende rapporter og datasæt 

4.2.1 Prioriteret gennemgang af eksisterende undersøgelser og rapporter 

Da der foreligger en lang række publikationer om eller med relation til cykelturisme og rekreativ 

cykling, kan der ligge en særskilt opgave i at få sammenstillet de væsentligste elementer fra disse.   

 

4.2.2 Analyse af salget af cykler, forbruget på køb af cykler og brugen af cykler over tid 

Der kan ligge en opgave i at belyse:  

 Salget af cykler 

 Typen af de solgte cykler 

 Forbruget på køb af cykler (pr. husstand i Danmark 1994-2016) 

 Antal cyklister i Danmark 

 Demografi for cyklister i Danmark 

 Andel af danske cyklister, som cykler med forskellige formål, herunder 

rekreation/fornøjelse/ferie – samt øvrige formål, herunder uddannelse, job, ærinder.   

 Registerdata-udtræk  

 

4.3 Surveys 

4.3.1 Yderligere udnyttelse af eksisterende turisme- og transport-surveys 

VisitDenmark har i de seneste år ladet en landsdækkende Turistundersøgelse gennemføre hvert 3. år, 

tidligere hvert 4. år. Der indgår heri en lang række undersøgelsesspørgsmål og baggrundsspørgsmål 

om cykelturister, turister som cykler samt øvrige turister. De centrale spørgsmål i relation til 

cykelturisme er: (1) cykling som motiv (2) cykling af lange ture som aktivitet (3) cykling af korte ture 

som aktivitet (4) om alle overnatninger finder sted på ”dette sted” eller om der overnattes flere 
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forskellige steder. De særligt relevante baggrundsspørgsmål er bl.a.: Nationalitet, køn, 

alder/aldersgruppe. Hvilke, der er baggrundsspørgsmål, og hvilke, der er egentlige 

undersøgelsesspørgsmål, kan diskuteres, men følgende spørgsmål af relevans for bl.a. cykelturisme 

omfatter foruden de førnævnte: Overnatningsform, destination (primært landsdel), antal personer i 

feriegruppen, ferielængden målt i antal nætter, rejsens formål (kun de rene ferierejsende kan være 

cykelturister). Overnatningsformen og visse aktiviteter (fx hvor tit man går på restaurant og shopping) 

siger en del om døgnforbruget i Danmark. Der spørges i turistundersøgelsen dog også ind til forbruget. 

Besvarelserne til forbrugsspørgsmålene kan kræve yderligere bearbejdning/analyse. Da cykelturister 

ikke i særlig høj grad benytter sig af overnatningsformen hotel/feriecenter, og i øvrigt typisk 

overnatter udenfor København, indikerer dette, at døgnforbruget nok typisk ikke er specielt højt. De, 

der cykler, ankommer muligvis typisk til destinationen i Danmark i bil. Hvorvidt cykler lejes eller 

medbringes hjemmefra indgår ikke blandt spørgsmålene i Turistundersøgelsen fra VisitDenmark. 

Andre eksisterende undersøgelser fra ind- og udland (eller nye surveys) kan belyse, i hvilken grad der 

benyttes egen cykel eller lejet cykel. Øer er formentlig generelt populære steder at cykle, idet bilen så 

kan efterlades på fastlandet. Men blandt de turister, som cykler, er det muligvis forholdsvis populært 

at leje cykler på øer, idet fodrejsende så kan spare overførsel af såvel bil som cykel.  

VisitDenmark udarbejdede på grundlag af Turistundersøgelsen fra 2014 en publikation om 

cykelturisme. Når data fra Turistundersøgelsen fra 2017 foreligger i tilpas bearbejdet form, vil det 

være oplagt at bede VisitDenmark om at opdatere deres cykelturisme-publikation.  

Ud over overnævnte publikation kan det være relevant så vidt muligt at belyse cykelturisters forbrug 

set i relation til andre turisters forbrug. Der kan endvidere være mulighed for at dykke nærmere ned i 

de forskellige forbrugskomponenter blandt cykelturisterne.  

Det er relevant at undersøge, hvorledes cykling som motiv og som aktivitet hænger sammen med 

andre motiver og andre aktiviteter. Ligeledes er det relevant at sammenligne forskellige kategorier af 

cykelturister med øvrige turister mht. andre forhold så som overnatningsform, opholdslængde, 

rejsegruppens størrelse, nationalitet (danskere, tyskere, øvrige), destination (primært landsdel) og 

forbrugets størrelse.  
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Figur 26 Antal respondenter (ferieturister), som cykler mere eller mindre, Turistundersøgelsen (2014) 

 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen 2014 fra VisitDenmark. Total=9446 besvarelser.  

Ud over de i alt 2295 respondenter (ud af 9446 besvarelser=24,3% af ferieturisterne), som cyklede 

lange eller korte ture - mere eller mindre - under deres ferie i Danmark, var der yderligere 511 

respondenter (5,4% af ferieturisterne), som havde cykling som (et blandt mange andre) motiver, men 

som ikke cyklede. Fokuseres alene på de lange cykelture på mindst 10 km, var der 275, som cyklede 

den slags ture meget ofte (5 på 1-5 skala), 315 som cyklede den slags ture ofte (4 på 1-5 skala), 616 en 

gang imellem (3), og 436 sjældent (2). Det kan muligvis være relevant at gruppere 5’erne og 4’erne 

sammen i en gruppe, som så er dem, der cykler lange ture ofte eller meget ofte, mens 3’erne og 2’erne 

så er dem, der cykler relativt lidt, men som dog cykler under deres ferie. Der er endvidere mulighed for 

at identificere dem, som har cykling som motiv, uanset om de så faktisk har cyklet eller ikke: Hele 

2074 ud af 9224 besvarelser fra ”rene” ferieturister i 2014-undersøgelsen havde ”cykling” som et 

blandt flere motiver.  

Fremadrettet (fra 2017) indgår spørgsmålet om lange cykelture som udgangspunkt ikke i 

Turistundersøgelsen. Alligevel foreslås det ved nærmere analyser af datasættet fra 

Turistundersøgelsen 2014, at spørgsmålet omkring de lange cykelture anvendes som det primære 

kriterie til at opdele cykelturisterne i dem, der cykler meget (5 og 4), lidt (3 og 2), og slet ikke (øvrige, 

1 på 1-5 skalaen). Til visse analyser kan det være relevant at gøre ”5’erne” til en særlig gruppe 

cykelturister, entusiasterne. Der kan nemlig være grund til at antage, at ”5’erne” på visse punkter 

adskiller sig fra de øvrige cykelturister fx hvad angår cykel-gruppens størrelse, idet det at cykle lange 

ture meget ofte (5 på 1-5 skalaen) næppe er noget for børnefamilierne og relativt ofte hænger sammen 

med det at overnatte flere forskellige steder (nomadecyklister).  
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Hvis man vil vide mere om tyske outdoor-turister generelt, kan man købe sådanne oplysninger til en 

pris af €5.500 plus moms fra den generelle tyske rejseanalyse.12 Outdoor-turisterne omfatter i nævnte 

sammenhæng vandre-, cykel- og skiturister. For at disse informationer skal have en potentiel interesse 

i en cykelturisme-sammenhæng, skal informationer om cykelturisterne naturligvis kunne fremdrages 

separat, hvilket ER tilfældet.13 Ting som karakteristika for den pågældende type af outdoor-turister 

(”hvem de er”), graden af overlap med andre ferie-interesse-felter, rejseadfærd/aktiviteter, hvilke krav 

de potentielle cykelturister stiller, hvilke inden- og udenlandske cykelrejsemål som interesserer dem. 

Der er ca. 2 mio. tyskere, som har holdt en cykelferie i perioden 2013-2015, hvilket svarer til 3% af 

indbyggerne i Tyskland fra og med 14 år. Til sammenligning har 6,5 mio. været på vandre-ferie. Man 

spørger for hhv. vandrer- og cykelturister ind til 20 krav/ønsker til den pågældende ferietype, jf. Figur 

27 (dog kun 19 for vandrerturister, idet disse ikke spørges om krav til muligheden for cykeltransport i 

offentlige transportmidler). Ud af 7712 var 812 interesseret i en bestemt destination (delstat i 

Tyskland, konkret Thüringen). I et særudtræk er der mulighed for at sammenligne landsgennemsnittet 

for hhv. vandrer- og cykelturister med en bestemt destination, som formentlig kunne være Danmark. 

Dog kan de i Figur 27 viste landsgennemsnit for tyske cykelturister (sammenlignet med tyske 

vandrerturister) i sig selv være interessante. Endvidere udgør de 20 krav/ønsker, som er nævnt i 

Figur 27 eksempler på ting, som kunne være relevante at spørge ind til betydningen af, hvis man skulle 

lave en tilsvarende undersøgelse alene blandt cykelturister eller blandt outdoor-turister generelt 

(herunder i første række vandrerturister). Det er bl.a. væsentligt vigtigere (48%-30%=18% point 

vigtigere) for cykelturister, at man kan leje et overnatningssted for en enkelt nat end det er blandt 

vandrerturister. Der er også en række andre ting, som cykelturister lægger mere vægt på end 

vandrerturister.   

                                                             
12 http://www.fur.de/fileadmin/user_upload/RA_2016/Module_2016/RA2016-Modulangebot-kurz.pdf. 
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR), Kiel.  
13 Se fx https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/download/pdf-statistik/Ergebnisse-aus-der-Reiseanalyse-
RA-2016-Outdoor.pdf, hvor vandrer- og cykelturister behandles hver for sig (og sammenlignes).  

http://www.fur.de/fileadmin/user_upload/RA_2016/Module_2016/RA2016-Modulangebot-kurz.pdf
https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/download/pdf-statistik/Ergebnisse-aus-der-Reiseanalyse-RA-2016-Outdoor.pdf
https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/download/pdf-statistik/Ergebnisse-aus-der-Reiseanalyse-RA-2016-Outdoor.pdf
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 Figur 27 Krav/ønsker blandt tyske cykelturister og tyske vandrerturister (iflg. FUR, 2016) 

 

Kilde: Reiseanalyse 2016, Specialmodul outdoorturisme, FUR/NIT, Kiel, jf. 

https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/download/pdf-statistik/Ergebnisse-aus-der-

Reiseanalyse-RA-2016-Outdoor.pdf, slide 6-7 af 16. n=7712.  

Note: Procenterne er for cykelturister. 
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4.3.2 Evt. nye cykelturisme-surveys  

 Stop-interviews 

 Online surveys 

 Interviews på overnatningssteder for cyklister 

 Afrejsesurveys på færgeruter 

Der foreligger et spørgeskema til Turistundersøgelsen fra VisitDenmark til survey-året 2017. Dette 

skema må gennemgås med henblik på at vurdere, i hvilken grad spørgsmål af særlig relevans for 

cykelturismen indgår. Spørgsmålet om ”lange cykelture på min. 10 km” er udgået. Til gengæld er der et 

spørgsmål om man er på ”cykelferie”. Turistundersøgelsen giver mulighed for at sammenligne 

opholdslængde for døgnforbrug blandt cykelturister (og turister som cykler) med øvrige turister. Både 

cykelturister og turister som cykler, foretager sig mange andre aktiviteter end at cykle. Døgnforbruget 

for cyklister er generelt lidt under gennemsnittet for turister i øvrigt, men til gengæld strækker 

cykelturisternes ferie i Danmark sig over flere nætter end blandt de øvrige turister.   

Hvis der laves særundersøgelser blandt cykelturister vil det være muligt at gå i dybden med en række 

specifikke cykeludflugts- og cykelferie-spørgsmål, jf. andre undersøgelser, fx: 

 Hvilken type af cykel anvendes? 

 Er det en ejet – lånt – lejet cykel?   

 Hvor mange km regner i med at cykle i alt i dag – eller pr. cykeldag? 

 Hvor tilfredse er i med cykelstierne/cykelvejene? 

 Evt.: Hvor tilfredse er i med vejret i dag? Og/eller faktisk temperatur den pågældende dag    

Hertil kommer, at en række af de baggrundsspørgsmål, som indgår i Turistundersøgelsen også er 

relevante i særundersøgelser om cykelturisme: Køn, alder, nationalitet, overnatningsform, overnattes 

eller ikke, i givet fald hvor mange nætter, antal personer i rejsegruppen, deraf antal under 18 år, 

forbrug pr. overnatning, forbrug til andet end overnatning i dag eller i går, etc.   

Et analyseinstitut har indikeret en pris på ca. 35.000 kr. ekskl. moms for en panel-undersøgelse med 

400 danske respondenter og ca. 20 spørgsmål. Man vil kunne underopdele i fx 4 geografiske områder. 

Hvis der er 40 spørgsmål i stedet for 20, så bliver prisen 15.000-20.000 kr. højere ekskl. moms.  

En analyse blandt cykelturister og motions cyklister i Danmark, hvor vi forudsætter at 20% af de adspurgte 

opfylder kriteriet og det i ønsker er 400 interview med personer der opfylder kriteriet, ud fra en spørgeramme på 

ca. 20 spørgsmål. 

En undersøgelse som beskrevet her kan formentlig gennemføres for et budget på ca. kr. 35.000,- ekskl. moms.  

Ændres kriteriet sig til at det kun er 10% der opfylder kriteriet vil prisen formentlig stige til 45.000,- ekskl. 

moms.  

Disse priser er baseret på at ordregiver leverer udkast til spørge ramme og de services XXXXXX leverer er: 

 Sparring i forbindelse med spørgeskemaet, formuleringer og svaralternativer med videre 

 Opsætning og programmering af spørgeramme til net undersøgelse 

 Udsendelse og indsamling af data 

 Udarbejdelse af grundtabeller (frekvenstabeller + kryds af alle spørgsmål med baggrundsspørgsmål) 

 Evt. levering af datamateriale i SPSS eller andet format. 
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4.3.3 Om Panorama/Gallup undersøgelserne (2013, 2014) og sammenligning med 

turistundersøgelsen (2014, 2017)  

Der spørges ind til, om cykelturisterne har set skilte for cykelruter. Her kan man alternativt henholde 

sig til fakta: Hvor findes der markerede/nummererede lokale/nationale/internationale ruter, hvor 

lange er ruterne, og hvor mange skilte er der pr. rute eller pr. km. pr. rute. Så det er en kortlægning, 

der kan foretages som et separat analyseelement uafhængigt af surveys.  

Det er klart, at en af mulighederne for nye undersøgelser er at gentage Gallup/Panorama-

undersøgelserne (2013, 2014). Det kan endvidere være relevant at lægge de to datasæt sammen til ét, 

selvfølgelig med angivelse af, om besvarelsen er fra det ene eller det andet år. Der er ca. 400 

besvarelser pr. år. Fx kunne der laves visse (yderligere) geografiske opdelinger af besvarelserne, når 

eller hvis datasæt lægges sammen. Datasættene fra 2013 og 2014 med i alt godt 800 besvarelser er 

allerede lagt sammen i ét datasæt, jf. Frederiksen (2014).14  

Der vil foreligge en historisk pris for 2014-undersøgelsen, der lå i forlængelse af 2013-undersøgelsen. 

Prisen for 2014-undersøgelsen vil indikere prisniveauet for en evt. kommende ny undersøgelse. Der 

forbruges lidt mindre på cykeldage end på ikke-cykeldage. Cykling er ikke nogen dyr aktivitet, altså en 

relativt budget-venlig aktivitet. 90% bruger egen cykel. Dette forhindrer naturligvis ikke, at der kan 

laves særlige tilbud, som dem, der ønsker det, kan benytte sig af.    

Der er et betydeligt overlap i spørgsmålene i Panorama/Gallup-undersøgelserne og  

Turistundersøgelsen fra Visitdenmark.  

Fælles: Alder/aldersgruppe, interviewområde, sprog/nationalitet, graden af cykel-aktiviteten, 

cykel/rejse-gruppens størrelse, antal børn under vis alder, i hvilken grad der cykles ingen/korte under 

10 km/lange ture min. 10 km, overnatningsform, antal overnatninger i alt (her), alle overnatninger 

samme sted, cykling som motiv/aktivitet; anbefale (cykel-)destinationen til andre; har man købt 

pakkerejse/har man hørt om pakkerejse (for cyklister); aktiviteter (besøgt/set eller planlægger at 

besøge/se naturen, kunsthåndværk, museer); forbrug (totalt/på specifikke budgetposter).  

Ekstra i Panorama/Gallup: Antal dage, der cykles; antal km cykling pr. dag (~pr. cykeldag?); egen/lejet 

cykel; type af cyklist (v24); udflugtsmuligheder (v25); tilfredshed med skiltning for cyklister; 

kendskab til cykelruter; kendskab til særlige cykel-pakker på bestemte ruter; set skiltede cykelruter i 

området.  

I det omfang, der er budget til det, er det udmærket at gentage Panorama/Gallup undersøgelsen, men 

det behøver måske ikke at være hvert år. Der er dog et så betydeligt overlap mellem 

Turistundersøgelserne, der gennemføres hvert 3. (eller 4. år) og Panorama/Gallup undersøgelserne, at 

førstnævnte må udgøre grundpillen i en kontinuerlig overvågning af status og udvikling i cykling som 

et motiv og som en aktivitet under danskeres og udlændinges ferie i Danmark.  

                                                             
14 http://www.visiteastdenmark.dk/sites/default/files/asp/visiteastdenmark/Diverse/Cykelstormoede/elf-
praesentation_november_2014.pdf.  

http://www.visiteastdenmark.dk/sites/default/files/asp/visiteastdenmark/Diverse/Cykelstormoede/elf-praesentation_november_2014.pdf
http://www.visiteastdenmark.dk/sites/default/files/asp/visiteastdenmark/Diverse/Cykelstormoede/elf-praesentation_november_2014.pdf
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Der kan være mulighed for at trække yderligere informationer og sammenhænge ud af de foreliggende 

Panorama/Gallup datasæt – som det må formodes at opdragsgiver til Gallup-undersøgelsen har eller 

kan få stillet rådighed. Men der er i særdeleshed mulighed for i højere grad at udnytte 

Turistundersøgelsen (2014) for at få yderligere informationer og sammenhænge om forskellige 

grupper/grader af cykelturister frem af det datasæt, som er fremskaffet til ikke ubetydelige 

omkostninger. De forskellige grupper af cykelturister (som kan identificeres i Turistundersøgelsen) 

kan sammenlignes indbyrdes – og sammenlignes med dem, der ikke cykler. Noget tyder på, at de, der 

cykler lange ture meget (5 på skala 1-5) adskiller sig fra andre cykelturister, bl.a. at cykelgruppen er 

noget mindre (men overraskende nok måske ikke yngre) end de øvrige cykel- og rejsegrupper. 

Hvorledes de cyklister eller andre, som ikke overnatter samme sted alle nætter – jf. 

Turistundersøgelsen – adskiller sig mht. overnatningsform, nationalitet og rejsegruppens størrelse 

m.v. – kan og bør undersøges.  

Altså: Turistundersøgelsen (2017, 2014 og tidligere) må være basis for analyse af cykelturismen og 

cykelturisterne i Danmark. Turistundersøgelsen er generel men giver gode muligheder for også at give 

en særlig og yderligere belysning af cykelturisterne. Hertil kommer, at der i stil med Panorama/Gallup 

2014/2013 kan laves supplerende særlige cykelturist/cyklist undersøgelser.  

 

4.4 Cykel-trafik-tællinger 

4.4.1 Analyse af data fra udvalgte eksisterende cykel-trafiktællinger 

Det er muligt at analysere cykeltællingerne i foreliggende historiske datasæt. Der findes således 

automatiserede og muligvis også manuelle timebaserede cykeltrafiktællinger fra en række steder i 

landet. Nogle af disse steder er kendetegnet ved hovedsageligt skole-/arbejdsrelateret cykeltrafik, fx i 

Københavns Kommune. Der findes tilsvarende cykeltællinger fra en række andre kommuner/steder i 

landet. Disse bør analyseres på samme måde som det er muligt at analysere de tilgængelige 

cykeltælling-data fra Københavns Kommune.  

Følgende bør analyseres for enkelt-målepunkter, kommuner under ét og/eller landsdele under ét:  

 Antal cykelpassager pr. ugedag 

 Antal cykelpassager pr. dag pr. måned (dagsgennemsnit) 

 Antal cykelpassager pr. dag pr. ugenummer (dagsgennemsnit) 

 Antal cykelpassager pr. time (alle ugedage under ét) 

 Antal cykelpassager pr. time på hverdage og for lørdage/søndage 

 Antal cykelpassager pr. time pr. ugedag 

 Antal cykelpassager pr. dag pr. år pr. tællepunkt 

 Antal cykelpassager pr. dag pr. år pr. kommune – og pr. landsdel  

 Antal cykelpassager for (5-10) udvalgte ferie-/helligdage så som Kr. Himmelfartsdag etc.  

Ovenstående bør gengives i tabel-form såvel som grafisk, hvor gennemsnit sættes til indeks 100.  
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Figur 28 Kort over automatiske cykeltællesteder i Danmark, Vejdirektoratet (2016) 

 

Scannet version af kort udeladt, da det fylder ca. 10 MB.   

Kilde: Vejdirektoratet (2016). Kort i pdf vil kunne fås ved henvendelse til Vejdirektoratet eller CRT. 

Der er en hel del turistmæssigt relevante målesteder blandt de muligvis over 50 målesteder, men alle 

målesteder har relevans for udflugtscykling. Udflugtscykling foregår vel hovedsageligt på visse 

søndage, lørdage, kr. himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag – samt på visse tider af 

disse dage (hovedsageligt mellem kl. 12.00 og kl. 15.59, jf. Figur 2).  

 

4.4.2 Analyse af cykelstatistik pr. måned pr. år for færgeruter til/fra og indenfor DK  

Der foreligger for en lang årrække (ca. 20 år) offentliggjorte tal pr. måned pr. år pr. indenrigsfærgerute 

og pr. udenrigsfærgerute. Der er ca. 30 indenrigsfærgeruter og ca. 15 udenrigsfærgeruter. De 

turistmæssigt særligt relevante færgeruter for cyklister (cykelturister og andre rekreative cyklister) 

bør identificeres. Dette kan og bør gøres dels ved at se på det absolutte antal overførte cykler på de 

enkelte ruter pr. år og pr. måned – samt ved at vise, hvilken andel af hele årets antal overførte cykler, 

som juli måned tegner sig for. Følgende bør belyses:  

 Antal overførte cykler pr. år pr. indenrigs- og pr. udenrigsrute og i alt – over tid 

 Antal overførte cykler pr. måned pr. indenrigs- og pr. udenrigsrute og i alt (seneste år)  

 Antal overførte cykler i juli måned pr. indenrigs- og pr. udenrigsrute og i alt – over tid  

 Andelen af overførte cykler i juli måned pr. indenrigs- og pr. udenrigsrute og i alt – seneste år  

 

4.5 Interviews 

4.5.1 Interviews med nøgleaktører 

Det kan være relevant at gennemføre en interviewrunde blandt nøgleaktører med relation til 

cykelturismen. Dette kan på en omkostningseffektiv måde foregå pr. telefon. Der bør udarbejdes en 

spørgeramme, som bør have en form, så den også vil kunne anvendes til selvudfyldelse. Dvs. hvis givne 

nøglepersoner foretrækker det, skal spørgsmålene (temaerne) kunne fremsendes pr. e-mail. Det bør 

gøres klart for interviewpersonerne, at referat fra disse nøgleinterviews formentligt tænkes 

offentliggjort. Det kunne fx dreje sig om 15-20 stk. i alt med fokus på, hvorledes cykelturisme i 

Danmark kunne videreudvikles. Man kunne endvidere godt forestille sig, at et mindre antal interviews 

blev gennemført med aktører udenfor landets grænser, fx i et eller to af landene Tyskland, Holland, 

Østrig, Schweiz. Altså, hvordan griber man cykelturismen an et eller to andre steder end i Danmark. 

Der skal være tale om en form for Best Practice eksempler. Dette kunne være indenfor bed-and-bike, 

pakke-tilbud til turister med egen cykel, kendte cykelruter eller cykelområder. Et tema kunne også 

være, hvordan døgnforbruget blandt cykelturister kunne øges, altså hvordan kan de turister, som vil 
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ofre lidt mere, få sig ekstra-oplevelser på deres cykelferie eller deres cykeludflugter under deres ferie 

på destinationen. Fx kunne der være fokus på lokale fødevarer, altså lokale specialiteter, som kan 

nydes på stedet eller købes med hjem til overnatningsstedet eller helt hjem. 

4.5.2 Evt. fokusgruppe-interviews 

Der blev i forbindelse med Panorama-projektet gennemført en række fokusgruppe-interviews. Lige 

umiddelbart foreslås de ikke gentaget. Men resultaterne derfra kan genlæses og der kan være 

yderligere ”lærer” at uddrage derfra.  

 

4.6 Resumé af mulige undersøgelseselementer 

I Tabel 9 er oplistet en række forskellige elementer til (yderligere) belysning af cykelturismen og den 

rekreative cykling i Danmark. Der er indikeret en mulig prioritering af de forskellige elementer, men 

en endelig prioritering vil ligge hos opdragsgiver. Det er klart, at budgettet for yderligere 
undersøgelser kan være lille (fx under 200 t. kr.), mellem (200 – 400 t. kr.) eller stort (over 400 t. kr.). 

På den måde kan der siges at være forskellige scenarier for de videre undersøgelser.  

Definitionen af cykelturister kan være generel – så som turister, som cykler blot en lille smule på deres 

ferie og/eller turister, som har cykling som motiv. I praksis vil en operationel definition af samt 

segmentering af cykelturister dog tage udgangspunkt i de konkrete spørgsmål, der er til rådighed i de 

forskellige udgaver af Turistundersøgelsen fra VisitDenmark. Definitionen må gerne kunne jævnføres 

med tyske definitioner af cykelturister.  

Turistundersøgelserne spørger som udgangspunkt ikke ind til fx type af cykel til rejsen; om egen eller 

lejet cykel benyttes; brug af og vurdering af eksisterende cykelruter. Men hvis man cykler meget og 

overnatter på en given destination, må man gå ud fra, at områdets cykelstier og cykelveje benyttes. 

Turistundersøgelsen fortæller om cykelturisternes forbrug, og ud fra dette kan deres økonomiske 

betydning beregnes. Hertil kommer, at turistundersøgelsen kan belyse socio-demografi for 

cykelturisterne; cykling som motiv og sammenhængen mellem dette motiv og andre motiver. Det 

samme gælder for cykling som aktivitet og denne aktivitets sammenhæng med andre aktiviteter; 

cyklisternes informationssøgning; rejsemønster, varighed, transport til/fra ferien; brug af 

overnatningssteder eller overnatningsformer og vurdering af disse.  

Når det gælder udviklingen i cykelturismens værdi og volumen over tid, er Turistundersøgelserne 

derimod ikke specielt velegnede, idet der kan være mange årsager til, at cykling får en høj eller en 

lavere prioritet i svarene fra disse undersøgelser. Derfor er det relevant at supplere 

Turistundersøgelserne med færgestatistikker vedr. cykler og cykeltællinger. De tidsmæssige 

svingninger i cykeltællingerne indikerer en del om cyklingens formål. Det kan være relevant at 

gennemføre stopinterviews ved cykeltælle-stationerne for på den måde at etablere koblinger mellem 

de automatiske cykeltrafiktællinger og cyklingens omfang med de forskellige formål.   
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Tabel 9 Resumé af mulige nye/supplerende undersøgelseselementer – med indikeret prioritering 

Type af undersøgelse Delmål Omkostninger 
Litteraturgennemgang 
(lav prioritet) 

Opnå bredt overblik over 
feltet. Definere/klassificere 
cykelturisme/rekreativ cykl.  

60 timer à fx 600 kr.=36.000 
kr.  

Turistundersøgelsen 2014 
(høj prioritet) 

Belyse: Socio-demografi for 
cykelturisterne. 
Sammenhæng mellem cykling 
og andre motiver/aktiviteter. 
Informationssøgning.  
Forbrug/forbrugsmønster. 
Overnatningsform for 
cyklende/øvrige. 
Rejsemønster, varighed. 

Supplement til Årsrapporten 
side 6-14. 
 
60 timer à fx 600 kr.=36.000 
kr.  

Turistundersøgelsen 2017 
(høj prioritet) 

Analyseres ~primo 2018. 
Sammenligne 2017 med 2014 
og evt. tidligere. 

Direkte sammenligning er 
vanskelig pga. ændring i 
cykel-relaterede spørgsmål.  

Tidligere turistundersøgelser 
(2004-2008-2011 vs. 2014) 
(medium prioritet) 

I hvilken grad omfang, 
forbrugsmønster og adfærd 
m.v. er det samme over tid 
eller ikke.  

60 timer à fx 600 kr.   
=36.000 kr. 

Analyse af registreringerne fra 
udvalgte cykeltællesteder 
(høj prioritet) 

Vise korttidssvingninger og 
udvikling over årene. Antal og 
volumen af cykelturister og 
andre cyklister på givne 
strækninger/ruter. 

Vejdirektoratet eller 
kommuner leverer data i 
Excel. Analyse foretages i 
SPSS el. lign.  
20 timer i opstart + 2 timer 
pr. målested (10 steder) = 40 
timer à fx 600 kr. = 24.000 kr. 

Analyse af cykel-tal for alle 
færgeruter pr. måned (juli) og år. 
(medium-høj prioritet) 

Vise månedsvise udsving, 
julis andel, og udvikling over 
op til ca. 25 år. – Antal og 
volumen af cykelturister på 
øer.  

20 timer à fx 600 kr. = 12.000 
kr.  

Cykelturismens økonomiske 
betydning i Danmark 2017 (2014) 
(medium prioritet) 

Betydning af cykelturisme og 
endags-cykel-udflugter 

SAM-K/LINE-kørsel eller 
grovere estimater.  50.000 kr. 

Online panelundersøgelse  
(høj prioritet) 

Belyse rekreativ cykling og 
cykelturisme blandt danskere 

40 spm., 400 respondenter: 
55.000 kr. 

Stop-survey (juli-aug. u.29, 30,..34) 
- selvorganiseret, selvanalyseret, få 
kommentarer til tabellerne 
(medium prioritet) 

Etablere kobling mellem 
tællinger og typer af 
cyklende/ture. 

Min. 100 kr. pr. interview. 
Min. 100 interviews pr. sted 
eller sammenlagt pr. område, 
8 steder = min. 80.000 kr.  

Stop-survey (juli-aug.) - via bureau 
(lav-medium prioritet) 

Lave parallel undersøgelse til 
tidligere Panorama survey 

2*400 respondenter 
275.000 kr. inkl. 
afrapportering m.v. 

I alt cirka 604.000 kr. plus moms.  
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I Tabel 10 er det indikeret hvilke datakilder, der kan anvendes til at belyse forskellige 

undersøgelsestemaer, dvs. det man iflg. opdraget gerne vil vide noget om. Et vigtigt stykke litteratur er 

bl.a. Årsrapporten fra Ekspertgruppen for Cykelturisme 2016 fra Vejdirektoratet. Der forligger også 

meget anden litteratur om cykelturisme, jf. litteraturhenvisningerne. Der kan givetvis graves 

informationer frem af relevans for de fleste undersøgelsestemaer derfra. Hvis man har antallet af 

endagscykelturister og den andel af de overnattende ferieturister, som man vil henføre til cykling, vil 

det være muligt ud fra eksisterende rapporter at estimere cyklings økonomiske betydning for primært 

kystturismen. Alternativt kan de nævnte volumener samt forbrug pr. døgn for danske og udenlandske 

overnattende cykelturister og endags-cykelturister læses ind i en regionaløkonomisk model (som 

SAM-K/LINE) hvorved man som output kan få cykelturismens betydning for økonomi og beskæftigelse 

i Danmark. Turistundersøgelserne i Tabel 10 refereret til som VisitDenmarks survey har udelukkende 

fokus på de kommercielt overnattende turister, og den fortæller i hvilken grad disse cykler samt en 

lang række aspekter blandt cykelturister – med mulighed for sammenligning med alle øvrige turister. 

Transportvaneundersøgelsen fra DTU dækker en årrække fra omkring 2010 og frem og giver primært 

mulighed for at belyse aspekter omkring de cyklister, der overnatter i deres faste bolig, herunder 

betydningen af cykling med rekreativt formål i forhold til andre formål.    

 

Tabel 10 Sammenhænge mellem datakilder og undersøgelsestemaer 
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Antal og volumen x   x x X x x   x x 

Definition x   x x           x 

Typer x   x x   x     x x 

Økonomisk betydning x x x x             

Socio-demografi x   x     x   x   x 

Forbrug x   x     x         

Motiver (ud over cykling)     x     x         

Informationssøgning     x     x         

Rejsemønster     x     x   x     

Type af cykel til rejsen x         x   x x   

Overnatningssteder (brug, 
vurdering)     x     x   x     
Cykelruter (brug, 
vurdering) x         x   x   x 
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Der foreligger cykeltællinger fra en række steder i landet, og der kunne være mulighed for at supplere 

disse med yderligere målesteder, der så gerne skulle være cykelturistorienterede. Cykeltællinger viser 

volumen og svingningerne heri. Der cykles med forskellige formål på forskellige tidspunkter af året, 

ugedage, ferie- og helligdage samt tidspunkter på året. Stop-interviews som 

Panoramaundersøgelserne giver mulighed for at sammenkæde cykeltællinger med cyklisternes 

karakteristika m.v.. Antallet af cykler pr. færgerute pr. måned pr. år fortæller en del om udviklingen i 

volumen for cykelturismen over tid, dvs. helt fra starten af 1990’erne og frem med forbehold for 

ændringer i færgeruter og opførelse af broer m.v. På samme måde som man kan lave stop-surveys ved 

cykeltællestationerne kan der laves afrejsesurveys ved færgelejerne og evt. andre udvalgte steder. Når 

turisterne ankommer ved eller afrejser fra transportknudepunkterne (færgelejer m.v.) er der 

mulighed for at foretage observationsundersøgelser, fx af hvor stor en andel af bilerne, der medtager 

cykler (antal passagerer og antal cykler pr. køretøj). Observationsundersøgelser kan også fortages 

andre udvalgte steder. Man kan fx observere typen af cykel, antal personer som cykler sammen, køn og 

skønnet aldersgruppe, om der cykles med eller uden bagage. Antal cykler og tidspunkt på 

dagen/ugen/året kan manuelt optælles, og der kan evt. laves stikprøveagtig krydscheck mellem det 

faktiske antal cykler i givne tidsrum som observeret og som talt af de automatiske tællere. Interviews 

(personligt, telefonisk, pr. e-mail eller via web-survey formularer) med eksperter kan give baggrund 

og forståelse for de tal m.v., der kan graves frem fra de øvrige kilder. En online panel-undersøgelse kan 

give indblik i indenlandske cyklister og cykelturisters antal og adfærd. Der er mulighed for at købe 

informationer om fx tyske cykelturister fra eksisterende surveys, hvor destinationen også kan være 

andre områder (i fx Tyskland, særligt de nordlige delstater kunne være relevante at sammenligne 

med) og andre lande end Danmark og Tyskland. Man kan dog givetvis komme langt ved blot at læse og 

analyse på offentligt tilgængelige rapporter fra Tyskland og andre lande, hvis fokus er en 

sammenligning af cykelturismen i andre lande med cykelturismen i Danmark.   
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http://adfc-wf.de/documents/Fragebogen_FKT_2016_prod.pdf
http://www.verkehrssicherheit.nrw.de/download/Fragebogen.pdf
http://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/sites/default/files/downloads/fragebogen_seite_1.pdf
http://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/sites/default/files/downloads/fragebogen_seite_1.pdf
http://www.aachen.eu/DE/stadt_buerger/verkehr_strasse/clevermobil/fahrrad_in_aachen/07_radfahren_60plus/02_60plus_in_brand/Fragebogen_Fahrradnutzung.pdf
http://www.aachen.eu/DE/stadt_buerger/verkehr_strasse/clevermobil/fahrrad_in_aachen/07_radfahren_60plus/02_60plus_in_brand/Fragebogen_Fahrradnutzung.pdf
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Udvalgte tabeller m.v. fra Turistundersøgelsen (2014 og tidligere) 

 

Tabel 11 A03. Cykle  længere cykleture af min. 10 km (1=min., 5=max) 

  
Interna-
tional 

Overnat-
ninger 

Rejse-
gruppe 

33.  Køn 
(M=1, 
K=0) 

33.b.  
Alder 

(15-95) Antal=n 
Alle 2-
5) "4"-"5" Kun "5" 

1 75% 6,6 2,64 50% 48,83 7804 
83%     

2 77% 8,9 2,58 59% 51,23 436 5%     
3 80% 11,5 2,61 50% 52,35 616 7%     
4 73% 11,2 2,73 55% 52,10 315 3% 3%   
5 79% 9,7 2,46 54% 51,48 275 3% 3% 3% 
Total 75% 7,3 2,63 51% 49,36 9446 

17% 6% 3% 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen fra VisitDenmark 2014.   

 

Tabel 12 Cykling som motiv – pr. landsdel for overnatningen 

Landsdel_nr 
0=nej 1=ja Total 1=ja 

01 København by 2009 123 2132 6% 
02 Københavns omegn 94 7 101 7% 
03 Nordsjælland 74 23 97 24% 
04 Bornholm 120 78 198 39% 
06 Vest- og Sydsjælland 440 203 643 32% 
07 Fyn 362 113 475 24% 
08 Sydjylland 1929 761 2690 28% 
09 Østjylland 483 112 595 19% 
10 Vestjylland 849 296 1145 26% 
11 Nordjylland 1008 362 1370 26% 
I alt 7368 2078 9446 22% 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen fra VisitDenmark 2014.   

 

Respondenter i Turistundersøgelsen angiver dog i gennemsnit 12 forskellige motiver til at holde ferie 

på den pågældende destination. Man kan derfor sige, at cykling som motiv vægter et sted mellem knap 

2% og hele 22% alt afhængigt af, hvordan man vælger at fortolke de mange forskellige motiver, som 

turister generelt angiver. Hvis man dividerer den andel, som angiver cykling som motiv med antallet af 

motiver, som nævnes i gennemsnit pr. destination, er det Vest- og Sydsjælland, Fyn, Bornholm og 

Nordsjælland, som ligger højest i nævnte rækkefølge, dog alle med et gennemsnit på ca. 3%.  

På samme måde, som turister kan nævne flere/mange forskellige motiver, kan de også nævne 

flere/mange forskellige aktiviteter, som de kan beskæftige sig med under ferien i mindre (2-3) eller 

større grad (4-5) – eller slet ikke (1, på skala fra 1-5).  
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Tabel 13 Udsnit af aktiviteter – herunder lange og kortere cykelture – pr. landsdel for overnatningen 

Landsdel_nr 

A01. 
Længere 

vandreture 
af min. 5 

km 

A02. Gå  
korte 

gåture  
eller 

sightseeing 
til fods 

A03. 
Cykle  

længere 
cykleture 
af min. 
10 km 

A04. 
Cykle  
korte 

cykelture 

A05. 
Dyrke  

sport og 
motion 

01 København by 2,08 3,41 1,16 1,20 1,20 

02 Københavns omegn 1,94 2,77 1,01 1,15 1,47 

03 Nordsjælland 2,39 2,52 1,47 1,59 1,30 

04 Bornholm 1,95 3,63 1,58 1,83 1,64 

06 Vest- og Sydsjælland 2,19 3,25 1,65 1,84 1,65 

07 Fyn 1,68 3,66 1,45 1,66 1,59 

08 Sydjylland 1,73 3,31 1,53 1,67 1,79 

09 Østjylland 1,51 2,98 1,29 1,51 1,82 

10 Vestjylland 1,42 3,20 1,43 1,56 2,92 

11 Nordjylland 1,62 3,18 1,35 1,63 1,84 

Total 1,78 3,29 1,39 1,54 1,77 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen fra VisitDenmark 2014.   
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Fra: Marcussen, CRT (2009).  
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Fra: Marcussen, CRT (2009).  

 

 

Som eksempler på videregående analyser af cykelturisme ud fra foreliggende/tidligere 

turistundersøgelser kan nævnes:  

 Korrelationsanalyser (hvilke andre variable hænger positivt eller negativt sammen med 

cykling)  

 Regressionsanalyser (ditto) 

 Faktoranalyser (ditto) 

 Illustrationer baseret på teknikken MDS, Multidimensional Skalering (ditto) 
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Fra: Marcussen, CRT (2009).  
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Fra: Marcussen, CRT (2009).  
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Fra: Marcussen, CRT (2009).  

 

 

Fra: Marcussen, CRT (2009).  
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Fra: Marcussen, CRT (2009).  

 

 

Om cykler på færgeruter – iflg. Danmarks Statistik (2015):  

Top 10 færgeruter, indenrigs, antal cykler hele året:  

Holbæk-Orø, Hundested-Rørvig, Svendborg-Ærøskøbing, Rudkøbing-Strynø, Hals-Egense, 

Stubbekøbing-Bogø, Hov-Samsø, Fåborg-Avernakø-Lyø, Frederikshavn-Læsø, Aarø-Aarøsund, 

Kleppen-Venø. 

Top 10 færgeruter, indenrigs, antal cykler juli måned: 

Hundested-Rørvig, Svendborg-Ærøskøbing, Hov-Samsø, Fåborg-Avernakø-Lyø, Stubbekøbing-Bogø, 

Frederikshavn-Læsø, Hals-Egense, Aarø-Aarøsund, Kalundborg-Samsø, Grenaa-Anholt. – Uoplyst: 

Holbæk-Orø.  

Top 10 færgeruter, indenrigs, andelen af årets cykler, som overføres i juli måned: 

Femø-Kragenæs, Hov-Tunø, Fåborg-Søby, Grenaa-Anholt, Sjællands Odde-Ebeltoft, Havnsø-Sejerø, 

Kalundborg-Samsø, Køge-Rønne, Hov-Samsø, Fåborg-Avernakø-Lyø. – Uoplyst: Holbæk-Orø.  

Top 10 færgeruter, indenrigs, andelen cykler i forhold til passager i juli måned: 

Stubbekøbing-Bogø, Fåborg-Avernakø-Lyø, Grenaa-Anholt, Fåborg-Søby, Svendborg-Skarø-Drejø, 

Rudkøbing-Strynø, Køge-Rønne, Søby-Fynshav, Assens-Baagø, Aarø-Aarøsund. 
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Top 5 færgeruter, udenrigs, antal cykler hele året:  

Havneby-List, Hirtshals-Kristiansand, Rønne-Ystad, Frederikshavn-Göteborg, Rønne-Fährhafen 

Sassnitz. 

Top 5 færgeruter, udenrigs, antal cykler juli måned: 

Rønne-Ystad, Havneby-List, Frederikshavn-Göteborg, Hirtshals-Kristiansand, Rønne-Fährhafen 

Sassnitz 

Top 5 færgeruter, udenrigs, andelen af årets cykler, som overføres i juli måned: 

Grenå-Varberg, Rønne-Ystad, Frederikshavn-Oslo, Hirtshals-Stavanger-Bergen, Hirtshals-Larvik. 

Top 5 færgeruter, udenrigs, andelen cykler i forhold til passager i juli måned: 

Nexø-Polen, Rønne-Fährhafen Sassnitz, Havneby-List, Rønne-Ystad, Frederikshavn-Oslo. 

  

Fra færgestatistikkerne foreligger der som indikeret ovenfor månedsvise tal for antal overførte cykler 

(m.v.). Når disse divideres med to fremkommer antal ankomne på cykel. Sæsonudsvingene giver 

mulighed for at skønne/estimere, hvor mange af de ankomne pr. måned og totalt pr. år er turister. 

Resten er så fastboende. Der kan også være en større eller mindre andel af endagsbesøgende cyklister 

blandt turisterne. Turister omfatter endvidere dem, som overnatter hos familie og venner, samt dem, 

der overnatter i egen feriebolig eller andre ikke-kommercielle overnatningssteder, så som shelters 

eller primitive lejrpladser, som ikke indberetter campingovernatninger til Danmarks Statistik.    

 

Muligheden for at foretage surveys på stedet (på papir eller elektronisk) ved færgelejet før afrejsen 

eller på færgen foreligger. Ligeledes er der mulighed for at få e-mail adresser udleveret og 

efterfølgende fremsende et link til et online spørgeskema (SurveyMonkey eller lignende). CRT 

benyttede begge metoder ifm. en undersøgelse blandt gæster i bison-skoven på Bornholm i 2015. CRT 

har ligeledes to gange gennemført afrejse-surveys ved færgelejet i Nexø (afrejsende polakker). 

Endvidere har CRT tilbage i tid gennemført surveys primært på ruten Rønne-Ystad, og i mindre 

omfang på ruten Rønne-Sassnitz og også på ruten Fanø-Esbjerg. CRT har endvidere foretaget 

observationsundersøgelser ved færgelejet i Rønne, ved afrejser/ankomster til/fra Tyskland og Polen, 

herunder observation af antal cykler og nationalitetsbogstaver og regionsbogstaver på bilerne.  

 

Cykeludlejning og andre tjenester relateret til cykelturisme 

Søgning på krak.dk og google på begrebet cykeludlejning – og lokaliseringen af disse tjenester kan give 

et fingerpeg om, hvor der er cykelturisme af væsentlig omfang. Ud over de egentlige 

cykeludlejningsforretninger er der mulighed for at leje eller låne cykler på hoteller/feriecentre, 

campingpladser m.m., ligesom der sandsynligvis er cykler til rådighed i en mindre andel af landets 
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sommerhuse. Her tænkes i første række på sommerhuse til udlejning, men der er givetvis også cykler 

til rådighed i mange af de sommerhuse, som ikke anvendes til udlejning. Det må understreges, at 

turister i bil i vid udstrækning medbringer egne cykler. At kortlægge, hvor der findes cykeludlejning og 

andre tjenester relateret til cykelturisme (herunder cykel-ferie-pakker), kan i vid udstrækning 

afdækkes ved hjælp af en form for deskresearch.   

   

Om cykeltællinger – og turistmæssige sæsonudsving 

Der foretages i regi af Vejdirektoratet cykel-tællinger i størrelsesordenen 40 steder i landet. 

Tællestederne kan opdeles i steder med hhv. relativ høj og relativ lille andel af cykelturister – eller 

rekreative cyklister versus dagligdags cyklister. Hvis der er relativt mange cyklister i ferieperioder 

(om sommeren, altså i juli og evt. august) sammenlignet med året som helhed eller sammenlignet med 

maj-juni, september, så vil det indikere, at der er tale om et område med mange eller høj andel af 

cykelturister. Da det muligvis er et større arbejde at analysere sig frem til andelen af årets cyklister, 

som juli måned tegner sig for, kan man i stedet ud fra viden om turismens fordeling i Danmark 

udvælge de målesteder, som antages at have mange eller høj andel af cykelturister.   

Det er muligt at analysere tidsmæssige udsving (sæsonudsving) i trafiktællinger, herunder 

cykeltællinger. Disse udsving kan vises pr. måned, (uge-nummer,) ugedag og tid på dagen, som det fx 

blev gjort i en undersøgelse af trafikken gennem bisonskoven på Bornholm. Hvad angår svingninger i 

turisternes besøg i Danmark pr. uge pr. nationalitet kan der henvises til antal udlejede feriehuse pr. 

uge (pr. år) pr. nationalitet. Danskernes ferier topper i uge 30, tyskernes i uge 33. Svenskernes og 

nordmændenes ferier topper ligesom danskernes tidligt i forhold til tyskerne (nemlig i juli). Cykling er 

hovedsageligt en sommeraktivitet, det samme gælder turisme, og det samme gælder i særdeleshed 

cykelturisme. Cykler på færgeruterne pr. måned siger også meget om sæsonforløbet for cykelturisme i 

Danmark.   

 

Om udformning af opdrag til tilbudsgivere for bestemte del-analyser 

Turistundersøgelsen fra VisitDenmark køres separat. I gunstigt fald kan der opnås tilladelse til at 

benytte foreliggende datasæt (fra 2014 og tidligere samt potentielt 2017 og 2020) til sær-analyser 

omkring cykelturisme.   

Disse omfatter for det første en gentagelse efter 2017-undersøgelsen af en VDK-analyse i stil med den 

analyse VDK foretog på 2014-datasæt. Man kan håbe, at VDK af egen drift eller på opfordring gentager 

foreliggende belysning (baseret på 2014-datasæt) når 2017-datasæt er færdigredigeret.  

Hertil kommer muligheden for at foretage yderligere/supplerende analyse af 2014-datasæt mhp. at 

skabe yderligere indblik i cykelturismen ud fra foreliggende survey-datasæt (2014 og evt. også 

tidligere).  
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Analyse af foreliggende cykeltællinger foretaget af Vejdirektoratet og evt. andre aktører på udvalgte 

målesteder, som antages at have eller så påviseligt har mange eller høj andel af cykelturister.   

Kortlægning af eksisterende lokale, nationale og internationale cykelruter i Danmark. Beskrivelse af 

skiltning og servicetilbud til cykelturister og andre cyklister. Beskrivelse af cykel-pakker udbudt af 

cykelpakke-arrangører, overnatningssteder eller cyklist-organisationer. Oplistning af 

cykeludlejningssteder i Danmark og gerne antal cykler til udlejning pr. aktør. Kort gennemgang af 

mulighederne for medtagning af cykler i offentlig transport (tog, busser – særlig Intercitytog/busser).  

 

Der foreligger en udbudsbeskrivelse for Panoramaundersøgelsen dateret 19. feb. 2013. Denne 

indikerer, hvorledes et udbud kan formuleres. De ønskede undersøgelser opdeles i nævnte udbud i A. 

kvantitativ undersøgelse (survey med 2*400 respondenter, cykelturister, 100 for hver af 4 geografiske 

områder), B. kvalitativ undersøgelse (fokusgrupper), C. kvalitativ undersøgelse (interviews). 

Beskrivelsen af nærværende opdrag kan også bruges som grundlag for en formulering af et egentligt 

udbud.  

 

 


