Cykling i Rudersdal
Fokusområder og indsatser 2018-2021

Det aktive liv på to hjul i Rudersdal
Baggrund
Rudersdal har mange grønne udearealer og gode stisystemer til cykelaktiviteter og Cykling i
Rudersdal vil fokusere på en tværgående indsats for at udnytte de mange muligheder for at koble
og udvikle cykelfaciliteter og cykelaktiviteter for borgerne samt skabe synergi og øget synlighed i
kommunen, så cyklen i højere grad bliver et naturligt valg.
Med erfaring fra tidligere år og indsatser i relation til Rudersdal Kommunes visioner om sund og
grøn kommune og inspiration fra den nationale og regionale cykelstrategi lægges op til at arbejde
aktivt og helhedsorienteret videre med rammerne for det gode liv på to hjul i årene 2018-2020.

Overordnet formål
At inspirere og aktivere flere i Rudersdal – borgere såvel som virksomheder og organisationer til at
vælge cyklen ved at understøtte og synliggøre muligheder, aktiviteter og faciliteter.
Det overordnede formål ligger i forlængelse af indsatser i kommunens nuværende vedtagne
handleplaner og politikker herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundhed i Rudersdal 2017
Kommuneplan 2017
Trafikplan 2017,
Idræts- og motionspolitik
Kulturpolitik
Sundheds- og forebyggelsespolitik
Park- og naturpolitik
Klima- og Energipolitik 2017
Transportvaneundersøgelsen 2017
Uheldsanalyse 2016
National cyklistundersøgelse 2016

Fokusområder
• Kultur i udeområderne
Koordinere og kombinere muligheder for aktivitet og kulturelle oplevelser i naturen på to hjul i
samarbejde med borgere og foreninger.
• Sundhed
Cyklen bliver et naturligt valg som transportmiddel til arbejde, skole og fritidsaktivitet og en del af en
aktiv fritid.
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• Tryghed og sikkerhed
Skabe sikre og trygge rammer for børn og voksne på cykel.

Aktiviteter 2018-2021
Som indsatser under hvert af de tre overordnede områder prioriteres følgende aktiviteter
kommende år:

Kultur i udeområderne
Koordinere og kombinere muligheder for aktivitet og kulturelle oplevelser i naturen på to
hjul
• Fokus på forskellige temaer (i relation til arrangementer herunder cykelture på RRU)
• Store cykeldag (arrangeres med lokalafdelingen cyklistforbundet)
• Cykelløb på VM-ruten Cykelstafetten i Rudersdal eller evt. andre cykelløb med lokal interesse
• Lokal forankring af KMD Ironman
• Cykelturisme
• Byruter og lokale cykelruter - synliggørelse
• Cykelmyggens Cykellegeplads
○ Familiedag
○ Institutioners brug af mulighederne
○ Udstilling og festival med Flemming Quist Møller
○ Undervisningstilbud til børn

Sundhed
Cyklen bliver et naturligt valg som transportmiddel til arbejde, skole og fritidsaktivitet og en
del af en aktiv fritid.
• Cykeludfordringsbane ved Holtegårdsparken
• Vi cykler til træning og aktivitet i Rudersdal (Bike2sport)
• Cykling uden alder
• Understøttelse af cyklistforbundets kampagner
• Vi cykler til arbejde
• Alle Børn Cykler

Tryghed og sikkerhed
Skabe sikre og trygge rammer for børn og voksne på cykel
• Skolebørn og unge
• Skolestartskampagne
• Cyklistprøver
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•
•
•
•
•
•
•

• VSP samarbejdet
God adfærd – motionscyklister og cyklister
• God tur God stil kampagne
Cykling i alle aldre – fokus på ældre og elcykler
• Trafikcafe
Awareness med vejvisningsskilte med cykler og km på centrale steder
Cykelfremmepulje, tiltag/kampagne/aktivitet 2018 (placeres alt efter hvad den endelige indsats
bliver)
Cykelhjelmkampagne
Cykelundervisning for 3. klasses elever
Opgradering af sti 9, kystbanestien(2019)

Endvidere vil den tværgående indsats være opmærksom på koblinger til andre
cykelfremmeprojekter i kommunen såvel som tværgående regionale og nationale indsatser
herunder blandt andet:
•
•
•

Cykelruter på tværs af kommuner og statsskove
Temanetværksmøde omkring cykling
Projektsamarbejde med andre kommuner og Region Hovedstaden om etablering af et
cykelpendlerrutenet af høj kvalitet, Supercykelstier, m.m. i hovedstadsområdet

Tidsplan
Der udarbejdes oplæg til konkret plan for projekter og aktiviteter for hvert år. Status for udviklingen
fremlægges til vurdering i politiske udvalg ultimo året med oplæg for det kommende år.
Vedrørende konkrete projekter for 2018 henvises til oversigt over prioriterede projekter og
aktiviteter for 2018.

Organisering
Projektet er forankret i Kultur og koordineres i et samarbejde mellem Kulturområdet og Teknik og
Miljø. Projektet organiseres i en styregruppe og med en projektleder. Projektet er tværgående, og
kommunens andre fagområder bliver inddraget løbende i forbindelse med forskellige tiltag og
aktiviteter. Ligeledes er relevante institutioner, interesseorganisationer og andre eksterne
samarbejdspartnere som virksomheder, foreninger og ambassadører for cykling vigtige for fremdrift
af cykelaktiviteter relateret til udviklingsplanen.

Styregruppe
Projektets styregruppe består på nuværende tidspunkt af Birgit Hoé Knudsen (kulturchef), Allan
Carstensen (chef for Teknik og Miljø), Maria Risom Laursen (projektkoordinator, Vej), Mia Bursø
Kristensen (kultur- og informationsmedarbejder,Kultur) og Lars Wiskum (projektleder).
PR-gruppe og projektgrupper
Kommunikation og koordinering af formidling varetages løbende af en fast PR-gruppe, der består af
Kulturområdets kommunikationsmedarbejder, en repræsentant fra Teknik og Miljøområdet samt
projektlederen.
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Projektgrupper etableres efter behov til konkrete projekter.

Samarbejdspartnere
Med udgangspunkt i overordnede områder gennemføres projekter, aktiviteter, information og
events inden for ’Cykling i Rudersdal’ i et tværgående samarbejde mellem forskellige interessenter;
det kan være andre kommuner, organisationer, foreninger, selvorganiserede samt borgere.
I forbindelse med etablering af konkrete aktiviteter etableres en aktivitetsgruppe eller projektgruppe
for hver aktivitet med en tovholder, og relevante repræsentanter fra projektets netværksgruppe
inddrages samt interessenter.

Kommunikation
For at understøtte det overordnede formål om at inspirere og aktivere flere i Rudersdal til at vælge
cyklen, skal det prioriteres at arbejde videre på en øget kommunikation omkring muligheder,
aktiviteter og faciliteter. Dette kan blandt andet ske gennem:
•
•
•
•
•
•

Udvikling af rudersdalcykelguide.dk
Rudersdal.dk
Oplevrudersdal.dk
Pjecer
Andre formidlingsplatforme
Synlighed ved aktiviteter og borgerarrangementer

Kommunikationen i projektet er forankret i en PR-gruppe, som tilrettelægger de kampagner og
tiltag, der skal være med til at skabe synlighed omkring ’Cykling i Rudersdal’. PR-gruppen har også
til opgave at synliggøre koblingspunkter og snitflader i kommunikationen i forhold til
samarbejdspartnere og andre cykelaktiviteter.

Økonomi
Projektet finansieres ved prioriterede drifts-, projekt- og arrangementsmidler i Kultur, ved
eksisterende og til formålet prioriterede drifts- og projektmidler i Teknik og Miljø ved eksisterende
midler i administrationen samt ved fonds- og sponsormidler, der søges til konkrete projekter,
aktiviteter, events og arrangementer.
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