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Cyklistforbundets bemærkninger til forslag til handleplan mod cykeltyverier på Frederiksberg 

I Cyklistforbundet er vi glade for, at kommunen har planer om at agere for at undgå cykeltyverier. Vi er helt 

enige i betragtningen om, at en sikker cyklist også inkluderer sikkerhed for cyklen, så man trygt kan 

efterlade sin cykel uden at være bange for, at den bliver stjålet. Cyklistforbundet vil naturligvis gerne 

samarbejde med kommunen og andre aktører for at finde konkrete initiativer til at dæmme op for de 

mange cykeltyverier. 

 

I øvrig har vi følgende kommentarer: 

Vi er ikke klar over om det allerede findes, men vi savner viden om, hvor cykeltyverierne sker og hvilken 

slags – er det de professionelle med værktøj og lastbil eller er det lejlighedstyverier. Der skal formodentlig 

benyttes forskellige virkemidler alt efter typen af tyverier.  

Vi har en formodning om, at de fleste tyverier sker ved trafikknudepunkter, og derfor kan Fasanvej Station 

være et godt sted for et pilotprojekt. Generelt mener vi, at oplyste parkeringsfaciliteter med mulighed for 

at fastlåse cyklen vil mindske risikoen for cykeltyverier. Et forsøg med opsætning af 

byudstyr/fastlåsningsstativer vil kunne give et fingerpeg om, hvorvidt cyklisterne vil benytte udstyret, hvis 

det er til stede i tilstrækkeligt antal. (Cykelparkering / henstilling af cykler handler jo både om det udstyr 

der er til rådighed og cyklisternes vane/vilje til at udnytte det.) Vi vil foretrække, at fastlåsningsstativer 

udformes så låsemekanismen er en del af udstyret, og det derfor ikke er nødvendigt for cyklisterne at 

transportere tunge kædelåse for at kunne låse cyklen fast. Forsikringsgodkendte låse bør dog også kunne 

kombineres med udstyret.  

Vi er lidt i tvivl, men håber selvfølgelig på at et pilotprojekt kan give nogle forslag til effektivt udstyr til 

minimering af cykeltyverier.  

Desuden vil vi opfordre til, at kommunen benytter andre kanaler og samarbejder for at modvirke 

cykeltyverier. En cykel er et værdifuldt transportmiddel og en vigtig del af den daglige logistik for de fleste 

cyklister, og det skal også genspejles i administration og procedurer i forbindelse med at finde efterladte 

cyklers ejermand, regler om genbrug af herreløse cykler mm. Politiet har etableret en database, hvor man 

kan søge på cyklers stelnumre, og det er et godt skridt på vejen, men der burde være en større fokus på 

opklaring af cykeltyverier, ligesom forsikringsselskaber på samme måde burde fokusere på stjålne cykler.  
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