
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel indsættes her 1 

ANSØGNING VEDR. 
DEMONSTRATIONSOMRÅDE 
BEDRE VILKÅR FOR 
CYKELTURISMEN 
Formålet med forløbet er at demonstrere en ny måde at aktivere den rekreative infrastruktur på. Det 

langsigtede mål er, at hele Danmark er dækket af et rekreativt 

knudepunktsnetværk, der forbinder attraktive cykelveje. 

Demonstrationsforløbet er første skridt på vejen mod 

udrulningen. Demonstrationsforløbet afvikles over en længere periode og skal sikre, at den 

kommende skalering af et nationalt knudepunktsnetværk for rekreativ cykling, bliver gennemført 

som et demonstrationsset-up i ”virkelige rammer”. Udrulning af et knudepunktsnetværk i 

Danmmark skal bygge på konkrete erfaringer med udvikling af rekreativ infrastruktur og på 

baggrund af relevant indspil fra kommuner og destinationer. 

Selve demonstrationsforløbet tager fat i flere elementer omkring aktivering af rekreativ infrastruktur. 

Forløbet skal bl.a. bidrage til at afklare, hvilken rekreativ cykelinfrastruktur, der lige nu er i de 

deltagende kommuner, og hvordan de deltagende kommuner arbejder med friluftsdata, og hvilke 

udfordringer og muligheder, der er på dette område.  

Kommunernes erfaring, medarbejdernes faglighed samt den konkrete erfaring med 

demonstrationen af netværket, spiller en vigtig rolle i arbejdet med at fastlægge de nationale 

kriterier for den endelige designmetode, dvs. hvilke strækninger og hvilke rekreative værdier (data) 

skal ligge til grund for, hvor et knudepunkt placeres, og hvordan netværket hænger sammen. 
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Det er målsætningen, at cykelknudepunktsnetværket skal udrulles i hele Danmark. 

Demonstrationsforløbet er et stærkt og nødvendigt fundament for, at netværket kan udvikles, 

udrulles og driftes ud fra de rigtige forudsætninger. 

Demonstrationsforløbet er således både et spørgsmål om at arbejde med forudsætningerne for at 

skalére et knudepunktsnetværk i Danmark, men også helt praktisk et spørgsmål om at konkretisere 

og visualisere, hvordan den rekreative cykeloplevelse i Danmark fremover kommer til at stå endnu 

stærkere.  

Demonstrationsforløbet inddeles foreløbigt i følgende perioder: 

• Q4 2021: Tilrettelæggelse 
Kontrakt og nærmere tilrettelæggelse af demonstrationsforløbet. Gennem dialog med 
Dansk Kyst- og Naturturisme tilrettelægger vi, hvordan det konkrete demonstrationsforløb 
skal se ud hos jer. Vi vil lave den indledende vurdering af hvor dækkende den nuværende 
friluftsdata er, og af hvilken kvalitet der er. Vi vil på baggrund af det og i fællesskab se på den 
første udpegning af zoner i de udvalgte kommuner, hvor demonstrationsforløbet skal 
foregå. Alt efter budget vil det have indflydelse på, hvad det endelige antal fysisk skiltede 
knudepunkter bliver. 
 
. 

• Q1+2 2022: Designproces  
Designproces hvor friluftsdata matches med bl.a. seværdigheder, interessepunkter og 
rekreative serviceforhold. I denne periode går vi tæt på kort og fysisk infrastruktur. Vi vil i 
fællesskab og med input fra både specialister og fra projektet Fremtidens Rekreative 
netværk (FREM) fastsætte designkrav for det rekreative netværk, hvorefter vi vil applikere 
det i konkrete geografier. Vi vil blive nødt til at træffe nogle valg ud fra de rekreative krav til 
strækningerne i netværkeret, for at kunne nå de seværdigheder og interessepunkter, vi i 
fællesksab bliver enige om, er relevante i lige præcis jeres geografi. Der vil også være behov 
for at genbesøge den tilgængelige friluftsdata, og muligvis vil det mulige netværk pege på 
steder, hvor infrastruktur mangler. 
 

• Q2+3 2022:  Test og etablering 
Arealudvælgelse af demonstrationszoner til skiltning samt opsætning af de første skilte til 
knudepunktsnetværket. 
Ud fra de i Q1 og Q2 gennemgåede processer vil vi være nået til det punkt, hvor vi skal 

begynde at folde netværket ud fysisk. Der vil her være behov for at ansøge om tilladelser, 

udvælge de første zoner, hvor vi tester systemet i praksis. Derudover vil der blive arbejdet med 

skilteplanlægning, indkøb og produktion.  

 
• Q3+4 2022: Evaluering 

Evaluering og erfaringsopsamling fra borgere, turister og fra administrationen.  De første 
skilte er sat op, og de første erfaringer skal høstes. Noget skal muligvis justeres, noget skal 
beholdes. Den praktiske test vil give os erfaringer, som skal tydeliggøres, og inkorporeres i 
den næste iteration.  
 
 

• 2023: Iteration 
2. iteration af 2022. Metoden til at udpege knudepunktssystemet genbesøges, justeres, og 
udfoldes. Data til grund for denne udpegning genbesøges og forbedres, og der arbejdes med 
lokale erfaringer og overordnet viden til driftsmodel for knudepunktsnetværket -både lokalt 
og på landsplan. 

Vi tager forbehold for, at faserne og processen kan blive justeret undervejs i forhold til den konkrete 
proces i de udvalgte demonstrationsområder. 
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Fravalgte ansøgere 

De samarbejder, der ikke bliver valgt til demonstrationsområder, vil vi i løbet af 2022 blive inviteret til 
en knudepunktsdag. Her vil vi fortælle om de findings, demonstrationsområderne har gjort, og om 
hvordan I kan arbejde videre på egen hånd med at forberede jeres kommuner til en skalering og 
udrulning af det rekreative cykelknudepunktsnetværk. Der vil pågå aktiviteter i 2022 og 2023 for de 
kommuner, der ikke blev valgt til demonstrationsområder, men som fortsat arbejder på at gøre sig 
klar til at rulle cykelknudepunktsnetværket ud. Disse aktiviteter formidles til alle kommuner i hele 
landet. 
 

 

KRAV TIL ANSØGNINGEN 
Ansøgningen til deltagelse som demonstrationsområde skal forholde sig til tre overordnede 

kategorier: 

• Motivation. 
• Friluftsdata. 
• Projektorganisering. 

Den første del er en motiveret del, hvor I får mulighed for at beskrive jeres overordnede tanker om 

hvad I ønsker af projektet, hvorfor I søger osv. (maks. 3 sider). 

I den anden del vedr. friluftsdata, får I mulighed for at beskrive bl.a. arbejdsgange for registrering og 

vedligehold af data.  

I den tredje og sidste del af ansøgningen bedes I beskrive og dokumentere den interne 

projektorganiseringen og en påbegyndt politisk behandling. (vedlæg gerne organisationsdiagram, 

udskrift af sagsfremstilling osv.). 

I jeres ansøgning til Dansk Kyst- og Naturturisme, bedes I forholde jer til nedenstående punkter:  

MOTIVATION 
• Hvorfor vil I gerne indgå som demonstrationsområde til udvikling af et rekreativt 

cykelnetværk? 
• Hvad vil I gerne have ud a at være demonstrationsområde? 
• Er der noget særligt I bygger videre på, som skal inddrages i forløbet? 
• Udarbejd en risikovurdering for demonstrationsforløbet. 
• Hvordan ser I jer bidrage til den videre udrulning og vedligehold af knudepunktsnetværket? 
• Hvordan forestiller I jer det tværkommunale samarbejder udspiller sig i forhold til den 

geografi, der skal demonstreres i? 

FRILUFTSDATA 
• Beskriv hvordan kommunens data bliver registreret og vedligeholdt. Hvordan er jeres 

arbejdsgange for registreringen indenfor følgende datasamlinger? 
o Kommunale data omkring friluftsdata i GeoFA - særligt med fokus på de 3 temaer 

vedr. faciliteter i naturen (Friluftsliv faciliteter, punkter (5800), Friluftsliv faciliteter, 
linjer (5802), Friluftsliv faciliteter, flader (5801)). 

o GeoDanmark data - særligt med fokus på vej- og sti-midte temaet. 
• Anvender I eller opdaterer I data i OpenSource datasamlingen OpenStreetMap? 
• Registrerer/bruger I andre databaser/datasamlinger? I så fald hvilke? 
• Hvilke ambitioner har I for kommunens friluftsdata? 
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PROJEKTORGANISERING 
• Beskriv den interne organisering af projektet både i egen kommune og på tværs af 

kommunesamarbejdet. Vedlæg evt. organisationsdiagram. 
• Forventet niveau for medfinansiering (kontant + timer). 
• Krav om dokumentation for politisk behandling. Vedlæg dokumentation. 

 

PROCES: 
Aflevering af ansøgning 1. september 2021 

Svar på ansøgning: uge 40-41 2021 

Opstartsmøder med udvalgte demonstrationskommuner: Medio oktober 

Fællesmøde for de samarbejder, der ikke blev udvalgt: Slut oktober – primo november.  

 

ØKONOMI: 

Oplæg til budget pr. 

demonstrationsområde fordeling pct. 
     

      
Budgetposter Timer Ekstern Indkøb Møder Total i pct. 

Proces for demonstrationsforløb         20-30% 

Timer til data - registrering, forbedring og 
indsigt           

Timer til indsigt og sparring på 
knudepunktskoncept           

Timer til deltagelse i møder og vidensdeling           

Udarbejdelse af skilteplan         5-7% 

Analog skiltning i demo-zoner         60-70% 

Timer til opsætning           

Indkøb af materiel, design           

Monitorering af brug (før/efter)         5-7% 

Ialt          100% 

 

Der tages forbehold for ændringer i sammensætning af budgettet. 

 

Derudover inviteres repræsentanter fra demonstrationsområderne med på studietur. Rejseudgifter i 

denne forbindelse vil blive afholdt af Dask Kyst- og Naturturisme. 
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Finansieringsbudget pct. 
  

  DKNT Kommunesamarbejde Total 

kontant 50% 30%   

timer   20%   

Total 50% 50% 100% 

 

 

KONTAKT 
Har I spørgsmålsmål i ansøgningsperioden kan disse stilles til  

Specialkonsulent Christine Jürgensen, cju@kystognaturturisme.dk i ugerne 27, 28, 30, 31 og 34. 

Projektchef Mette Rohde Böwadt, mrb@kystognaturturisme.dk i ugerne 32 og 33. 

 

Der vil være mulighed for at booke et møde af en halv times varighed med os onsdag den 4. august 

2021 fra 13-16 samt tirsdag den 10. august fra 13-16 efter først-til-mølle-princippet. 
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