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Den daglige og nære cykelpendling i Frederikssund by og nærmeste opland 

 

Daglig og nær cykelpendling 

Flytning af daglig og nær pendling fra biler til cykler er noget af det der virkelig gør 

en forskel når det handler om fremkommelighed i byen, samfundsøkonomi, resurser, 

folkesundhed, mere levende by og oplevelser ved at færdes i by og opland.  

 

Direkte, sikre og komfortable cykelveje 

Man fremmer den daglige og nære pendling på cykel ved at gøre cykelvejene  

• direkte og uden omveje (fx i bymidten) 

• sikre og trygge med cykelstier og ordentlige krydsningsforhold 

• vejrsikre (fri for oversvømmelser/pløre) 

• komfortable (uden huller, dårlige reparationer, skæve dæksler, klodsede op- og 

nedkørsler…) 

Standarden skal svare til den der gælder for biltrafik. 

 

 

Cykelparkering 

Dertil kommer attraktive adgangsforhold og parkering for cykler ved trafikterminaler, 

stoppesteder, butikscentre, strøggader, torve, arbejdspladser, skoler, institutioner, 

kulturhuse og idrætsanlæg.  

 

 

Cykelvej nord-syd gennem Frederikssund 

Det største problem eller projekt er nord-syd-forbindelsen gennem det centrale 

Frederikssund. Der må cykles i Jernbanegade (gågaden) i aften-natte-morgen-

timerne, i dagtimerne er man henvist til besværlige alternativer på hver side af 

gågaden. Der er brug for kreative løsninger hvis den østlige passage skal blive en god 

cykelvej nord på, og den vestlige passage (Servicegaden) skal blive en god cykelvej 

sydpå. 

 

 



Ti cykelindfaldsveje  

En anden problemstilling er de ti cykelindfaldsveje som forbinder Frederikssund med 

et opland så nært at det er attraktivt at cykle hvis ellers vejret og omstændighederne 

er til det – fremkommelighed, komfort og så videre. 

Kvaliteten af cykelindfaldsvejene er meget forskellig, en del steder mangler der dog 

kærlige hænder og asfalt. 

 

Cykelindfaldsvejene 

Marbæk – Marbækvej 

Rørbækbyerne – banestien – Marbækvej 

Rørbækbyerne – Oppe Sundby – Roskildevej 

Vinge – Sillebro Ådal 

Sundbylille – Bonderup – Sillebro Ådal 

Sundbylille / Hørup – Hørup Skovvej – J.F. Willumsens Vej 

Græse – Græse Mølle – Smedetoften / stien til Sillebro Ådal 

Græse – Græse Bakkeby – Byvej 

Sigerslevvester / Havelse Mølle – Græse Strandvej – Byvej 

 

 


