
Velkommen til Fyn 

Og velkommen til
Byregion Fyn



 Et politisk strategisk samarbejde mellem de ti fynske kommuner

 Vi arbejder sammen om vækst og udvikling

 Fælles politisk retning og prioritering, hvor det giver mening at samarbejde 

 Fælles handling - udviklingsprojekter, hvor fælles handling er bedre og billigere

 Fyn taler med én fælles stemme i interessevaretagelse på regionale og nationale anliggender, der 

angår hele Fyn og øerne

 Fælles strategi – Strategi Fyn 2022 - 2025

LIDT OM BYREGION FYN



STRATEGISK FORANKRING AF
GRØN MOBILITET OG CYKELFREMME



 Flere skal cykle til uddannelse og arbejde

 Gang og cykling som foretrukne tilbringer til kollektiv trafik

 Elcyklen som bil nr. 2

 Supercykelruter fra opland ind til Odense og omkring større byer

Målsætninger for Fyn og øerne som cykeldestination: 

Fyn og Øhavet bliver Nordeuropas mest attraktive destination for cykling

FYNSKE MÅLSÆTNINGER FOR CYKELFREMME





Cykelforum Fyn skal omsætte målsætningerne i handlinger

Operativt forum: 

Faglige medarbejdere - trafikplanlæggere, ingeniører, vejfolk, infrastruktur-
planlæggere, mobilitetsprojektledere m.fl. samt repræsentanter fra Region 
Syddanmark, Destination Fyn og Byregion Fyn sekretariatet

Strategisk forum: Strategisk chefgruppe

Sådan gør vi
- Fælles vision for cykelsamarbejdet

- Fælles strategi og handlingsplan

CYKELFORUM FYN OG FÆLLES FYNSK CYKELFREMME 



De fynske byråd / kommunalbestyrelser

Borgmesterforum Fyn

Kommunaldirektørforum FynStrategisk
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Teknisk direktørforum Fyn

Cykelforum FYN – Strategisk styregruppe

Cykelforum FYN – operativt forum

ORGANISATORISK FORANKRING
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VISION: CYKLISTERNES FYN

Cykelfremme
• Pendlere
• Børn & unge

Cykelpendling -
cykelinfrastruktur
• Hverdagspendling til job / 

skole/uddannelse
• Cykelhjulet FYN –

supercykelstier ind og ud af 
Odense

• Grøn mobilitet + første og sidste 
kilometer til og fra kollektiv 
transport

Den rekreative cykling  

• Knudepunktsnetværk Fyn
• Fritidscykling
• Cykelturisme
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