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1. Indledning
Mange Europæiske byer lider under trafikale problemer og problemer knyttet til trafik:
trafikpropper, støj, miljøforurening og så videre.
Det er baggrunden til at flere og flere byer er ved at genopdage cyklen som dagligt
transportmiddel samt som svar de trafikale problemer. Undersøgelser viser at i byer med
transportafstand på under 10 km., er cyklen det hurtigste transportmiddel og det er dermed
et vigtigt alternative til den motoriserede trafik.
Cykler er fleksible, hurtige, og økologiske og økonomiske. De støjer ikke, bruger ikke energi
og forurener ikke. Cyklen er et sundt transportmiddel som hindrer dannelse af mange
sygdomme grundet øget bevægelse.
Forbedringen og fremme af cykel mobilitet betragtes som et godt alternative til de mest
almindelige transportmidler, men succesen for i gangsatte initiativer afhænger af forskellige
faktorer.
Det første argument for at bruge cyklen i bymæssig sammenhæng er tidsbesparelsen.
Hastigheden hvormed man når frem prioriteres højere end ”sikkerhed” og ”komfort”.
Undersøgelser bland cyklister viser at de foretrækker kortere mere direkte forbindelser, selv
om der er mere farlige frem for sikrere og længere transportvej.
Men det er vigtigt at øge trafiksikkerheden for cyklister og den mest effektive metode til det er
at reducere fartgrænser på den motoriserede trafik: en 30 km. i timen hastighedsgrænse
garanterer sikkerheden for cyklister i områder med blandet trafik (dvs. uden særskilte
cykelstier). Cyklister er bløde trafikanter og de bliver direkte berørt ved en trafikulykke.
Cykelstier giver optimal trafiksikkerhed for cyklister, og især i nærheden af knudepunkter og
trafikkryds, hvor de fleste ulykker sker.
En anden faktor som berører valget af cyklen er en ”sikkerhedszone” hvor cyklisten ikke
bliver forstyrret af andre elementer. Cykling bliver uinteressant hvis der forekommer hyppige
opbremsninger og accelerationer, stop eller huller i vejen, trærødder og ujævnheder.
Desuden bør brolægningen holdes ren og i god stand selv om vinteren. En cykelsti i dårlig
stand signalerer et negativt billede af cykling.
Det attraktive i at cykle på cykelstier er også relateret til de by- og arkitektoniske omgivelser
samt en følelse af sikkerhed (især for kvinder om natten). Derfor bør planlæggere tage højde
for, at stærkt trafikerede områder giver en følelse af ”social” sikkerhed.
Jo nemmere, mere genkendeligt det er at orientere sig som cyklist i et byområde, jo flere vil
benytte sig af cyklen.
2. Cykel mobilitet i Bolzano/Bozen: Et project af Ökoinstitut Südtirol
I det konkrete tilfælde med Bolzana, er cykel mobilitet baseret på forskellige niveauer.
Den Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige har designet et sammenhængende cykelstisystem på
grundlag af borgernes efterspørgsel for mobilitet. I planlægningsfasen blev eksisterende
infrastrukturer beholdt kombineret med de nye på en optimal måde. Udover udtryk som
”hastighed, kvalitet og direkte vej” blev det pointeret at det også skal være sjovt og
behageligt at cykle. Hvor muligheden bød sig har man således bygget cykelstier langs med
rekreative og attraktive områder, såsom floder, grønne områder, parker, zoner med trafik
grænser og så videre.
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Strukturen i det sammenhængende cykelnetværk i Bolzano består af tre elementer: den
såkaldte ”ledende akse”, ”sekundære akse” og ”gader med blandet trafik”. De vigtigste akser
forbindes med de vigtigste attraktioner inde i byen. Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige har
identificeret 8 primære akser i Bolzano. De krydser hele byen og kobles til byområder,
cykelstier og forstæder uden for byen. Kvalitetsstandarderne er naturligvis højere end i andre
cykelstier: de skal være større og mere sikre ved vejkryds. Desuden gives der orientering om
aksen indenfor hele cykel-netværket.
Den sekundære akse forbinder en eller flere akser. I Bolzano er der mange sekundære
cykelstier. Der er normalt ikke så lange som de i den primære akse og forbinder nettet til
hovedaksen med store bebyggede områder, sportshaller, rekreative områder, parker og så
videre. Sekundære akser forbinder også to eller flere primære cykelstier.
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Inde i byen bør det generelt være muligt at nå hvert eneste sted på cykel. I alle boligområder
i Bolzano bør der være mulighed for at den såkaldte blandede trafik: biler, motorcykler og
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cykler kan sameksistere i sikkerhed uden særlige infrastrukturelle tiltag. Den nemmeste
måde at nå dette mål er at reducere hastigheden på motoriserede trafik. I den internationale
faglitteratur betragtes 30 km/t som passende hastighedsgrænse i blandet trafik. Andre tiltag
som hastighedskontrol og strukturelle interventioner kan også anvendes.
Cykelnetværk i Bolzano
For at udvikle et cykelnetværk er det nødvendigt at forudse passende parkeringsarealer til
cycler: parkeringsområder af høj kvalitet så folk kan købe en cykel og dermed fremme
cykelmobiliteten.
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige har udviklet en ”cykelparkeringsplan” for Bolzano, og
analyseret hvor mange cykel parkeringspladser der kræves lokaliseret i konkrete områder,
undersøgelser og fastsættelse af den slags parkeringspladser samt de relevante kvalitet
standarder.
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Information og kommunikation
Gennem øget information og kommunikation bør borgerne informeres om fordelene ved
cykel mobilitet. Målet er at informere og de eksisterende tilbud der er for cykel mobilitet samt
cykeltjenester, der hjælper med at skabe en cykel venlig atmosfære. Sidst men ikke mindst
kan information og kommunikation være en politisk marketingsstrategi for at skabe et bedre
billede af byen. Man skal lave er et kort over cykel mobilitet når infrastrukturen er opbygget.
Strukturen på kortet skal være enkel og let at læse.
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Bike map Bolzano (front side)

Bike map of Bolzano (back side)
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Formatet og håndtering af kortet er meget vigtig. Ökoinstiutu Südtirol/Alto Adige anbefaler
den såkaldte Z-kort –system. Når kortet er foldet sammen har det en dimension som et
kreditkort. Når kortet åbnes har det format som en A3 side. Cykelkortet kan distribueres via
post eller fra offentlige kontorer, cykeludlejning, sportsfaciliteter og så videre. En løbende
opdatering af kortet er meget vigtig.
Horisontale tegn på kortet kan hjælpe cyklister, pendlere og turister til at finde vej.
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Infostandere placeret strategiske steder rundt
omkring i byen

Infostandere placeret strategiske steder rundt omkring i byen kan informere om forbindelser
til andre cykelstier eller adgang til attraktioner. Infostandere kan også betragtes om en slags
”marketings værktøj”, fordi de henleder passagerer, bilister, cyklister osv. På cykel mobilitet.
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3. Marketing
3.1 Corporate Identity
Det første skridt til en vellykket og effektiv markedsførings kampagne er at udvikle en
Corporate Identity (CI). CI skal være unikt, sentionelle og repræsentere produktet, i dette
tilfælde cykel mobilitet. Logoet som er en selvforklarende symbol, skal stå på alle cykel
relevante elementer i byen (skiltning, infosøjler, plakater, reklamer, internet, osv.). som
enhver anden vare, skal cykel mobilitet også påtage sig en identitet gennem logoet og hele
CI. Udformningen spiller en vigtig rolle. Det er vigtigt at hver informations- og markedsførings
element tager hensyn æstetiske aspekter og skønhed. Cyklen skal opfattes positiv og give et
positivt image. For eksempel bør logoet kommunikere:
 Let genkendelighed
 Ideen om ”hastighed”
 En følelsesmæssig binding
 Specifikke aspekter (farver, genveje osv.)
Ud over logoet bør du også udvikle en signatur der er let at huske. Såvel skrifteligt som
farver skal være i overensstemmelse med logoet. Under signaturen, bør der være en
henvisning til cykel mobilitet i hver by, og alle bør være i stand til øjeblikkeligt at identificere,
hvad signaturen forsøger at kommunikere.
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Nem identifikation med
“cykel” / cykelmobilitet”

Logo: Bici Bolzano

Giver en ide
om begrebet
“cykelby”

“bz” er en forkortelse
på begge sprog for
Bolzano/Bozen

Følelsesmæssig binding
De officielle farver
for byen
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Signatur
Kort og rammende
Høj genkendelighed

Stærk forbindelse til
emnet
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Brandet (logo og signatur) skulle bidrage til at gøre cykle mobilitet til et unikt produkt i en by.
Produktet skal være let genkendeligt bland de andre transportmidler, og dette kan kun ske
på et meget følelsesmæssigt plan.
3.2 Plakater
Ligesom ethvert andet produkt har cykel mobilitet også brugt de mest ”klassiske”
reklamemedier – plakater.
Plakater kan ophænges i byområder og til en forholdsvis lav pris, hvis man sammenligner
med de andre store nåede antal målgrupper. Som en selvfølge, skal plakater være
konstrueret under hensyn til virksomhedens indentitet, logo, signatur, farver mv. når cykel
mobilitet skal være præsenteret på en plakat. Igen: det æstetiske aspekt og design formidles
gennem plakater er af afgørende betydning for at forbedre image for cykel mobilitet.
Plakater kan også hænges på offentlige transportformer, f.eks. på busser eller sporvogne.
En anden mulighed består i at lave såkaldte ”store udskrifter”. Store plakater er dyrere end
standard størrelser, men den salgsfremmende effekt er højere. Store print kan opsættes på
store husfacader eller på stilladser ved større renoveringsarbejder på bygninger.
Nogle eksempler fra Bolzano og Trento:
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3,3 Cykelbarometeret
Bolzano var en af de første byer i Europa, hvor det såkaldte ”cykel barometer” blev
installeret. Værktøjet kan betragtes som et instrument til at øge bevidstheden og til at
bevidstgøre alle cyklister i Bolzano om projektet. Barometeret bruger en specifik sensor og
tæller alle cyklister i begge retninger langs en af de mest brugte cykelstier. Cykel
barometeret var en stor succes i Bolzano og i mindre end et år er antallet af én million
cyklister blevet registreret. Dette var en stor begivenhed for den lokale presse, sponsorer mv.

3.4 Postkort
De gratis postkort er meget populære blandt unge mennesker. Postkortene er fordelt ud i
pubber, barer og restauranter. Sådanne postkort bør udformes så de er stærkt relateret til
cykel mobilitet. Her nedenfor kan du se nogle eksempler fra Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige i
Bolzano og Milano:
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3.5 Biograf spots og reklamer
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige forsøger også at eksperimentere med nye måder at forbedre
og fremme cykel mobilitet i Bolzano. En af disse var produktionen af forskellige
reklamespots. Biograf spots var målrettet forskellige målgrupper og enmer, f.eks unge,
sikkerhed osv.
Nye medier såsom videoer på Youtube eller forskellige hjemmesider også være en fremtidig
måde at henlede opmærksomheden på cykel mobilitet.
3.6. Reklamepakker
Turister, som besøger Bolzano og som er interesseret i cykel mobilitet kan få deltajerede
oplysninger ved at modtage en reklamepakke udviklet af Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige.
Reklamepakkerne består af en lille plasticpose indeholdende en brochure om cykling i
Bolzano, et kort over cykelstierne, et bogmærke med cykeludlejnings punkter med
åbningstider, en CD med alle de relevante oplysninger og gratis reklamepostkort om cykel
mobilitet. Der var også inkluderet en lille småkage dekoreret med logoet for ”Bolzano på
cykel”. Reklamepakkerne har både en salgsfremmende hensigt og en informativt formål og
kan hjælpe med at udbrede budskabet om cykel mobilitet.

3.7 Foranstaltninger for særlige målgrupper
Generelle markedsføringsaktiviteter om generelle emner er som regel ikke så effektive.
Reklameværdien er højere hvis markedsføringen målrettes til definerede målgrupper.
Målgrupperne kunne være pendlere, ansatte, forskere, forældre, turister mv.
Der er ,amge projektideer til fremme af cykel mobilitet blandt forskere og studerende. Nogle
af dem kan ses på www.eltis.org.

For mere information kontakt:

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Talfergasse 2, 39100 Bolzano/Bozen, Italy
Tel. +39 0471 980048, Fax +39 0471 971906
www.oekoinstitut.it
info@oekoinstitut.it
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