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PÅ CYKEL IGENNEM
LOLLAND-FALSTERS HERLIGHEDER
De nationale cykelruter skal vise det bedste
frem af Lolland-Falster. Her ses den nationale
cykelrute 8, der passerer igennem Krenkerup
Gods.

CYKLEN SOM VÆKSTMOTOR I
DET NYE DANMARKSKORT
Lolland-Falster står midt i en historisk vækst. Befolkningsudviklingen er vendt,
turismen er nærmest eksploderet, byggeriet af Femernforbindelsen er i fuld
gang, der eksperimenteres med fødevarespecialiteter, og der investeres massivt i
erhvervsudviklingen.
Business Lolland-Falster samarbejder med Lolland og Guldborgsund Kommune om
at udvikle Europas førende cykelregion. Cyklen er en del af den ambitiøse grønne
omstilling på Lolland-Falster og får en nøglerolle i det sunde aktive liv, der gør LollandFalster til et attraktivt sted at bo og etablere virksomhed.
Arbejdet med at bruge cyklen aktivt i erhvervsudviklingen bygger på en solid
mangeårig erfaring med udvikling af mange typer cykelinfrastruktur på LollandFalster. Der er udviklet langtidsholdbare billige anlægsmetoder. Der er etableret
attraktive landskabsstier på øerne i Smålandshavet og etableret cykelstier på digerne.
Den nedlagte bane mellem Maribo og Rødbyhavn er omdannet til en af landets mest
attraktive banestier, og i Nakskov er der realiseret et ambitiøst cykelrutenet, der har
medført en markant reduktion af cyklistulykker.
Alle disse lokale erfaringer og kompetencer skal nu rulles ud i et ambitiøst net af
knudepunkter på hele Lolland-Falster. Knudepunkterne forbindes med attraktive
cykelveje med et gennemgående smukt og trafiksikkert design, der skal være en
mærkevare for Lolland-Falster. Knudepunkterne placeres med omhu, således at
cykelvejene rammer flere målgrupper - uanset om det er skoleelever, hverdagscyklister,
motionister eller feriecyklister, som har fokus på natur og gastronomi.
Der er knyttet store forventninger til investeringerne i cykelfremme. Business LollandFalster har beregnet at indsatsen på cykelområdet i perioden frem til 2025 vil skabe
minimum 200 nye regulære helårsarbejdspladser. Desuden vil der være en betydelig
samfundsgevinst, som ligger på minimum 25 mio. kr. årligt alene på sundhedsområdet.
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CYKLING LANGS KYSTEN
Som et af de få steder i Europa kan man
på Lolland-Falster cykle langs kysten over
længere strækninger. Inden længe også på Det
falsterske Dige.

FREMTIDENS OPTIMALE
CYKELLAND
SOL OG MEDVIND PÅ CYKELSTIEN
Lolland-Falster står med optimale muligheder for at bruge cyklen aktivt i
erhvervsudviklingen. Afstandene er overskuelige, der er behagelig fladt, og klimaet er
cykelvenligt med mange solskinstimer, varme og mindre nedbør end resten af landet.
Tiden er begunstiget af den nye generation af elcykler, som styrker rækkevidden og
skaber langt større tilgængelig i et område som Lolland-Falster. Det gælder, uanset
om det er transporten imellem havelågen og den attraktive natur, eller det er
hverdagstransporten fra boligen i en landsby på Lolland-Falster til jobbet i en provinsby.
Der er en tydelig tendens til, at hver anden cykel, der sælges på Lolland-Falster, er en
elcykel, samt at cyklerne anvendes hele året. En af elcyklens store fordele på LollandFalster er hjælpen til fremdriften, når vinden tager til. Vind er der nemlig så meget af,
at den friske luft en er blevet en lønsom ressource. Faktisk så er energiproduktionen
fra vindmøllerne på Lolland-Falster så stor, at den økonomisk har oversteget
landbrugsproduktionen. Derfor er elcyklen med til at gøre cyklen anvendelig en større
del af året, og kommunerne er da også flittige til at investere i elcykler til eksempelvis
hjemmeplejen. Det er altsammen med til at videreudvikle den lokale cykelkultur.

DEN NYE GRØNNE TRANSPORT FORANDRER DANMARKSKORTET
Danmarkskortet er under kraftig forandring i disse år. Distancearbejdspladserne er
rykket tæt på den friske luft og naturen, og det sidste år har lært os, at rigtig mange
jobfunktioner kan varetages effektivt på nettet. Byggeriet af den faste forbindelse
til Tyskland og den nye Storstrømsbro er i fuld gang. Det betyder blandt andet, at
togkøretiden fra Lolland-Falster til Københavns Hovedbanegård allerede om tre år
er bragt ned på en time. Derved bliver Lolland-Falster en integreret del af et stort
fleksibelt arbejdsmarked i Østdanmark. Disse forandringer skal udnyttes til visionære
bud på en bedre sammenhængskraft på tværs af Danmark og en grøn omstilling, hvor
cyklen får en større plads i transportarbejdet på Lolland-Falster.
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670 KILOMETER KYST
Der er vand overalt på Lolland-Falster med
alle forskellige kysttyper, og cyklisterne
kommer helt tæt på. Det gælder også på
dette sted, hvor cyklisterne i fremtiden
kommer på tværs af Guldborgsund, som et
led i udviklingsplanen.

FOLKESUNDHEDEN HOLDER UDE I CYKELSKURET
Den friske luft, sikkerheden, afstanden og naturen er blevet en eftertragtet
mærkevare. Det sidste år og især turistsæsonen 2020 har skabt en helt ny bevidsthed
om naturkvaliteterne på Lolland-Falster. Først og fremmest 670 kilometer varieret
kystnatur, hvor man finder fjorde, sunde, brænding, rørskove, bøgeskove og endeløse
hvide sandstrande. Lolland-Falster rummer desuden øerne i Smålandshavet med
æbleplantagerne, øerne i Maribo sø og øerne i Nakskov Fjord. Inde i landet er der mange
skove, en af europas største engelske landskabshaver, hvor man kan cykle imellem de
vilde dyr, samt 7 meget forskellige historiske købstæder. Cyklen er velegnet i denne
geografi, hvor transporttiden er sund for krop og sjæl.

DEN GRØNNE OMSTILLING PÅ LOLLANDFALSTER
Den grønne omstilling har skabt mange
arbejdspladser på Lolland-Falster. Den mest
spektakulære og synlige er produktionen og
udskibningen af nogle af verdens længste
møllevinger fra MHI Vestas på havnen i
Nakskov.
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NAKSKOVS HØJKLASSEDE
CYKELRUTENET
I et godt samarbejde imellem stat,
kommune, civilsamfund, fagfolk og
forsyningsvirksomheder er der udviklet et
højklasset cykelrutenet i Nakskov. Evalueringen
har vist, at det er muligt at få folk op på
cyklen, og samtidig bringe det årlige antal
alvorlige cyklistulykker ned fra 22 til 4. Nu skal
disse erfaringer rulles ud i storskala på LollandFalster.
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KNUDEPUNKT
NATIONAL CYKELRUTE
CYKELVEJ
BANE MED CYKELMEDTAGNING
FÆRGE/CYKELBÅD

LOLLAND-FALSTERS ROBUSTE
CYKELRUTENET
Rygraden i den nye cykelinfrastruktur på Lolland-Falster er et net af højklassede
cykelruter, der er inspireret af udviklingen af knudepunkter i Belgien og Holland.
Knudepunkterne er nøje fastlagt efter de mål, som cyklisterne har på Lolland-Falster
– uanset om det er borgere, der cykler til arbejde, skole, motion og indkøb, eller
det er feriecyklister, som besøger Lolland-Falster for første gang, og som anvender
knudepunkterne som den brugervenlige bevægelse gennem et nyt land. Cykelruterne

KNUDEPUNKTSPLANEN
Det nye højklassede cykelrutenet på LollandFalster der forbinder knudepunkter med
cyklisternes vigtigste mål. Det omfatter 28
knudepunkter ved de nationale cykelruter
og 35 ved de nye cykelveje. Heraf er der 3
knudepunkter på småøer, 11 knudepunkter
ved jernbanestationer med cykelmedtagning
og 10 knudepunkter ved færger og fremtidige
cykelbåde.

mellem knudepunkterne bringer cyklisterne igennem smukke landskaber og viser
det bedste af Lolland-Falster frem, samtidig med at man let kommer frem til egnens
seværdigheder og service.
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ET AF LOLLAND-FALSTERS STÆRKESTE
KORT PÅ CYKELOMRÅDET ER
DIGESTIERNE
Lolland-Falster har 670 kilometer kystlinje,
og det er en attraktion i sig selv, at der er let
tilgængelighed til dem. Inden 2025 skal der
i forbindelse med klimasikringen suppleres
med digestier på nordsiden af Nakskov Fjord,
imellem Bandholm og Kragenæs, på Det
falsterske Dige samt på vestiden af Falster.
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CYKELKULTUR OG
CYKELINFRASTRUKTUR
PÅ LOLLAND-FALSTER

CYKELVEJEN DESIGNET TIL LOLLANDFALSTER
Strækningen imellem knudepunkterne bliver
trafiksikre cykelveje med et ensartet design.

DE HØJKLASSEDE CYKELVEJE
Cykelrutenettet mellem knudepunkterne på Lolland-Falster omfatter 190 kilometer
national cykelrute og 215 kilometer cykelvej. Knudepunkterne er kernen i det ambitiøse
cykelrutenet. Her finder man information om stedets historie, oplevelser og service.
Det er ligeledes i knudepunkterne, at der er ladestandere til elcykler, luft til cyklerne
og mulighed for lettere cykelreparation. Cykelruterne mellem knudepunkterne er
specielle cykelveje, hvor der er gjort en særlig indsats for cyklisternes trafiksikkerhed,
oplevelsesrigdom og komfort. Cykelvejene på Lolland-Falster får sit helt eget særkende
i form af et genkendeligt design med majsfarvet OB og en arkitektur i vejenes udstyr,
som er formgivet til formålet. På den måde bliver cykelvejene en mærkevare for
Lolland-Falster.

EN SÆRLIG LOKAL CYKELKULTUR
Mange steder på Lolland-Falster rækker cykelkulturen flere generationer tilbage. Et af
de steder, hvor cyklen fik stor betydning for erhvervsudviklingen, var på Vestlolland.
I begyndelsen af 1900-tallet blev der investeret massivt i infrastruktur i Nakskov.
Byens tidlige industrialisering blev internationaliseret, og der var brug for arbejdskraft
på de nye fabrikker. Imellemtiden var cyklen forandret fra at være overklassens
forlystelsesinstrument til at være hvermandseje. Dermed kunne landbefolkningen
komme på arbejde i byen. En ny pendlerkultur havde set dagens lys og styrkede sognet
og provinsbyen. Det blev starten på en cykelkultur, som fik fodfæste i den offentlige

CYKELKULTUR
Tidligere var det mere naturligt at tage cyklen,
end at tage sko på når man skulle ud lege med
kameraterne og opdage verden. Sådan kan det
blive igen når et net af trafiksikre cykelveje gør
cyklen til det lette valg når man skal i skole,
på arbejde, være sammen med legekamerater
eller ud og nyde naturen på Lolland-Falster.

forvaltning. I det tidligere Maribo Amt blev der eksempelvis bygget mange cykelstier
langs landevejene. Et arbejde, som senere fortsatte i Storstrøms Amt.
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CYKELVEJE I BYERNE
Mange cykelveje imellem knudepunkterne
går igennem byerne på Lolland-Falster. Disse
cykelveje skal i fremtiden fungere som sikre
og oplevelsesrige ruter både for borgerne
og turisterne. På billedet ses et eksempel på
ny udformning af Museumsgade i Maribo,
som idag er en jævn kedelig og nedslidt
bygade. Gaden har imidlertid en vigtig
funktion i fremtiden som cykelgade, dels for
lokalbefolkningen – dels for cykelturisterne
som skal til stationen, museet eller bymidten.

ROBUST CYKELVIDEN OG ERFARING PÅ LOLLAND-FALSTER
Med den historiske baggrund er måske ikke tilfældigt, at det har været naturligt at
arbejde med cykelinfrastruktur på Lolland-Falster. Tidligt er der etableret cykelstier
på de lollandske diger, og den nedlagte jernbane imellem Rødbyhavn og Maribo er
omdannet til en oplevelsesrig banesti. Stien har fået et fint design, der er inspireret
af jernbanens velmagtsdage. I Nakskov er der udviklet et højklasset cykelrutenet, hvor
cykelstierne som det eneste sted i Danmark konsekvent er røde cykelstier ligesom i
Holland. Lolland Kommune og Vejdirektoratet evaluerede projektet i 2019. Der er først
og fremmest sket et markant fald i cyklistulykker. Byens cykelrutenet er brugt aktivt
til at udvikle nye typer af cykelinfrastruktur, som indeholder mange nye elementer i
form af cykelgader, supercykelsti og trafikveje, hvor de nye cykelstier er kombineret
med sikkerhedsforanstaltninger og gadetræer. Denne opskrift skal anvendes ved
fremtidens overordnede cykelvejsnet på Lolland-Falster, hvor cykelruternes design skal
være en international mærkevare, som er let at markedsføre for Visit Lolland-Falster.

EKSEMPEL PÅ CYKELVEJ IMELLEM TO KNUDEPUNKTER
Strækningen imellem knudepunkterne i Maribo og Knuthenborg er taget ud
som eksempel. På den kommende side ses et kort, der viser, hvordan cykelvejen
sammensættes og hvilke cyklistmål og attraktioner den forbedrer tilgængeligheden
til - uanset om det er borgere i Maribo, Hunseby og Bandholm eller feriecyklister,
der besøger Lolland-Falster første gang. På skemaet herunder ses en oversigt over
delstrækningernes længde med tilhørende anlægsoverslag.
Delstrækning

Længde

Overslag DKR

Sti langs søen + tunnel under jernbanen

700 m

6.150.000

Sti igennem Lysemose Skov

800 m

450.000

1700 m

1.400.000

500 m

400.000

Kommunevej
Bygennemfart i Maglemer
Knuthenborgalléen

1100 m

600.000

I alt

4800 m

9.000.000
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CYKELRUTE LANGS
KYSTEN TIL
DODEKALITTEN
KRAGENÆS
FEJØ
FEMØ

BANDHOLM HOTEL
MUSEUMSBANEN
FÆRGE TIL ASKØ
HVEDEMAGASINET
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SAKSKØBING

KNUTHENBORG
KNUDEPUNKT

HOFOR
MØLLER

5. KNUTHENBORG ALÈEN

4. BYGENNEMFART I MAGLEMER
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3. KOMMUNEVEJ

GRIMSTRUP BORGRUIN

2. STI IGENNEM
LYSEMOSE SKOV
1. STI LANGS SØEN

MARIBO
KNUDEPUNKT

STIFTSMUSEET

HYLDDALEN

DOMKIRKEN
BANGS HAVE
CAMPING

FRILANDSMUSEET
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NATURSKOLEN

MED CYKLEN PÅ TVÆRS AF SØER,
SUNDE OG FJORDE
Vandet omkring Lolland-Falster er et af
det største aktiver, men også indimellem
barrierer for feriecyklisterne. Derfor skal der
satses bredspektret på tilgængeligheden
og muligheden for at komme på tværs af
søer, sunde og fjorde. Det skal ske igennem
gode samarbejder med civilsamfundet, som
eksempelvis bidrager til driften af Bogøfærgen
og museumsfærgen Møn. Det skal også ske
igennem gode samarbejder med universiteter
og myndigheder ved udvikling af førerløse
cykelfærger eksempelvis til overfarten imellem
Frejlev og Marrebæk. Endelig skal visionen
om Europas førende cykelregion medvirke til
gode samarbejder med de større almennyttige
fonde, som i de senere år har bidraget med
cykelbroer i Københavns Havn. Der er brug for
cykelbroer både på tværs imellem Nykøbing og
Sundby, ved Maribosøerne og i Nakskov havn.

PROCESSEN FREM TIL
EUROPAS FØRENDE
CYKELREGION I 2025
At få flere borgere på Lolland-Falster op på cyklen og at få flere cykelturister blandt
danskere, tyskere, svenskere, hollændere og nordmænd kræver en særlig indsats. Det
omfatter en målrettet markedsføringsindsats, der rammer specifikke målgrupper, en
solid opgradering af den lokale service samt realiseringen af den cykelinfrastruktur, som
skal møde de nye målgrupper, der skal anvende cyklen på Lolland-Falster. Det er vigtigt
at forstå, at der er mange forskellige cyklisttyper, som samlet set skaber cykelsuccessen
på Lolland-Falster. Det er cykelplanlægningens kunst at forene disse behov i udviklingen
af det overordnede net af cykelveje. Indsatsen skal både møde de ikke-stedkendte
feriecyklister og skoleeleverne, som skal have sikre skoleveje, hvor lokalområdet som
en del af bosætningsindsatsen sørger for den ultimative cykelsikkerhed igennem et
skoleforløb.

OPGRADERING AF BANESTIEN PÅ
SYDLOLLAND
Stien, imellem Rødbyhavn - den nye station
på Sydlolland - Holeby - Maribo, skal have en
ny belægning og kantudvides, således at den
i fremtiden også kan anvendes til førerløse
busser.
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CYKELPLANLÆGNING I
DEN GRØNNE TRANSPORT
Det skal være let at komme til Lolland-Falster som feriecyklist, og det skal være let
at være borger og bruge cyklen i forbindelse med pendling til København, det øvrige
Sjælland, Nordtyskland samt Langeland og Sydfyn. Det betyder, at cyklen skal integreres
i de kommende store infrastrukturinvesteringer. Den nye station på Sydlolland, som
etableres i forbindelse med Femerforbindelsen, skal have gode cykelforbindelser til

TOG OG CYKEL
I 2024 åbner jernbanedelen af den nye
Storstrømsbro, som bringer togkøretiden
imellem København og Lolland-Falster
betragteligt ned. I fremtiden skal den nye
infrastrukturpakke udnyttes optimalt med nyt
materiel med god plads til cykler, således at
københavnerne med en god times togtransport
kan være midt i Europas førende cykelregion.

Maribo, Holeby, Rødby og Rødbyhavn, som alle ligger indenfor ca. 30 minutters cykling.
De gode cykelforbindelser bliver en del af det kommende cykelvejsnet og bør suppleres
med gode cykelparkeringsforhold, cykeludlejning og cykelmedtagning i det nye
togmateriel. Med den nye Storstrømsbro vil der være en time og et kvarters togkøretid
til København H. Det indebærer store muligheder for bosætning i nærområdet, men
også nye muligheder for københavnske motionscyklister i weekenderne. Fra den nye
station er der kort cykelafstand til de hvide sandstrande - eller en time ad banestien til
Knuthenborg. Når Femernforbindelsen åbner, får stationen en vigtig rolle ved at gøre
herlighederne på Lolland-Falster let tilgængelige for vores naboer i Nordtyskland.
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ØKONOMI
EFFEKTERNE
Planen vil i perioden frem til 2025 skabe minimum 200 nye regulære helårsarbejdspladser
og indeholde en samfundsgevinst på minimum 25 mio. kr. årligt. Det omfatter alene
besparelser på sundhedsområdet og er baseret på et konservativt skøn med baggrund
i Transportministeriets nøgletal. Effekterne ved realiserede cykelpuljeprojekter er med
baggrund i aflagte cykelregnskaber væsentlig større.

BUDGET
Der er lokaliseret 111,3 mio. kr., som i perioden frem til 2025 skønnes at blive anvendt
på Lolland-Falster inden for cykelområdet. Det omfatter kommunale anlæg og
forsyningsselskabernes genopretning af vejanlæg, som kan få en ny vejudformning i
forbindelse med forsyningsarbejderne. Eksempler på dette er Hovedgaden i Horslunde
og etablering af cykelstier på Christiansdalsvej i Nakskov. Med baggrund denne
basisfinansiering lægges der op til en statslig finansiering på 100 mio. kr., som en
flerårig aftale efter samme model som udviklingsplanen for de bornholmske cykelveje,
hvor der blev udmøntet 56,4 mio. kr. fra Transportministeriets Cykelpulje.
Delprojekter

2021

2022

2023

2024

2025

mio. kr.

Projektledelse/Administration

0,5

3,9

3,9

3,9

4,1

16,3

Udvikling af ny cykelinfrastruktur

0,3

1,5

1,5

1,5

1,5

6,3

Projektering/Planlægning

0,2

7

8

5

1

21,2

Folkesundhed

0,1

2

2

2

2

8,1

Markedsføring

0,6

3,5

2,5

2,5

2

11,1

Knudepunkter

0,2

6

5

1

0

12,2

Cykelveje imellem knudepunkterne

5,9

20

25

3

3

56,9

Cykelbyer

0,4

13,7

8,6

36

20,5

79,2

I alt (mio. kr)

8,2

57,6

56,5

54,9

34,1

211,3

SUPPLERENDE FINANSIERING
Med baggrund i en basisfinansiering på 211,3 mio. kr. foreslås der gennemført en
målrettet indsats overfor de store almennyttige fonde med udgangspunkt i deres
specifikke formål. Det kan både være cykelapp, fine små rastepladser, kunst ved
cykelvejene mv. Men først og fremmest skal de store fonde tilbydes finansieringen af
de større spektakulære bidrag. Det omfatter først og fremmest cykelbroen mellem
Nykøbing Falster og Sundby som et nyt fotogent flagskib ved den nationale cykelrute 8.
Hvordan kunne en fondsstrategi eksempelvis se ud?:
Potentiel fondsfinansiering

mio. kr.

Cykelbroen imellem Nykøbing Falster og Sundby

92

10 badebroer rundt om Lolland-Falster

35

3 mindre udkigstårne

20

Cykel-app

0,5

Udmøntningen fra de private fonde til cykelfremmeformål på Lolland-Falster skal ses i
sammenhæng med fondenes praksis ved finansieringen af cykelbroerne i Københavns
havn. Her har fondene bidraget med 380 mio, hvilket kraftigt har medvirket til at udvikle
København til en af verdens førende cykelbyer.
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CYKELFORBINDELSE IMELLEM
LOLLAND OG FALSTER
EKSEMPEL PÅ NYTÆNKNING AF CYKELSATSNINGEN
Der er ikke langt imellem Marielyst og Nysted - i luftlinje. I praksis er afstanden så stor,
at der ikke er meget synergi imellem de to meget forskellige områder. Forbindelsen
kan blive en fotogen del af Europas førende cykelregion på Lolland-Falster. Visionen er
at bringe to områder sammen med kort cykelafstand. Det kan borgerne få stor glæde

CYKELFORBINDELSE PÅ TVÆRS AF
GULDBORGSUND
Visualisering af eksempel på en ny fotogen
forbindelse imellem Lolland og Falster.
Visualiseringen er set fra Falster imod sydvest,
og forestiller en trækonstruktion med en
gennemsejling på 50 meter. Gennemsejlingen
er nødvendig for sejlerne, og foreslås indrettet
således at cyklisterne flådes på de 50 meter på
tværs. På denne måde kan transporten blive en
oplevelse i sig selv.

af, da der åbnes op for enestående naturkvaliteter som ellers ikke er tilgængelige.
De cyklende turister i Marielyst får en smutvej til den mest charmerende købstad på
Lolland-Falster, og kan dermed bidrage til med omsætning i Nysteds forretninger og
spisesteder - og på den måde medvirke til at udvikle købstaden.

PARADISRUTEN

MARIELYST

GULDBO

NYSTED

RGSUND

CYKELSTIER LANGS
KANALERNE

Forbindelsen giver også lettere adgang til
Fuglsang Kunstmuseum, oldtidsminderne
i Frejlev og egetræerne på Skejten. På
endevæggen i Folketinget kan man også opleve
egetræerne, men ved Fuglsang Kunstmuseum
kan man opleve Olaf Rudes kubistiske maleri
ude i virkeligheden.
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LOLLAND-FALSTERS
REFERENCER I UDVIKLING AF
NY CYKELINFRASTRUKTUR
Lolland-Falster er langt fremme i udviklingen af cykelinfrastruktur og har igennem

DEN LILLE LANDSKABSSTI
Den et-sporede landskabssti er nederst i
hierakiet af cykelinfrastruktur – men udfylder
en vigtig rolle i fremtiden ved at åbne op til
natur, som ellers ikke ville være tilgængelig.

mange år testet ny viden inden for billige anlægsmetoder, trafiksikkerhed og
vedligehold af stier. Her er Lolland-Falsters CV.

DIGESTIERNE
Som et af de få steder i Europa kan man over længere strækninger cykle tæt på vandet
uden biltrafik. Det er relevant, når fremtidens højvandssikring skal kombineres med
lettere tilgængelighed til kyster.

LANDETS FØRENDE BANESTI
Flere steder i Danmark er der stier på nedlagte baner. Det bedste eksempel er banestien
mellem Rødbyhavn og Maribo, der er i særklasse med toiletter og strømstik til elcykler
i kombination med fin jernbane-inspireret arkitektur. Stien har fine oplevelser med
levende hegn, mange fuglekasser og frugttræer. De mange æbletræer i hegnene langs
banen har i følge Museum Lolland-Falster en særlig forklaring, da det er skolebørnene

BANEARKITEKTUR OG BANESTI

som har smidt æbleskrog ud af togvinduerne på vej til eller fra skole.

Den nedlagte bane imellem Maribo og
Rødbyhavn er blevet en attraktiv cykelvej, hvor
man bliver mindet om at sporet i landskabet er
anlagt i jernbanens barndom.

16

PROVINSBYENS HØJKLASSEDE CYKELRUTENET
CYKELRUTENETTET I NAKSKOV

I Nakskov er der etableret et cykelrutenet som er inspireret af cykelrutenettet i Delft
i Holland, hvor maskevidden passer godt til byens puls i Nakskov. Som det eneste sted
i Danmark er cykelstierne i Nakskov konsekvent røde – ligesom i Holland. Det er ikke

50 kilometer cykelveje, der forbinder bycentret,
skoler, uddannelsescentret, boligområder,
arbejdspladser, parkerne og fjorden.

mindst lykkedes på grund af udviklingen af billige anlægsmetoder. Cykelrutenettet i
Nakskov har givet gode erfaringer med trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger,
som virker med en overbevisende reduktion af uheld med cyklister. Ved etableringen
af cykelrutenettet er der anvendt alle typer af cykelinfrastruktur i form af cykelstier
langs trafikveje, gode stikrydsninger, cykelgadeløsninger, supercykelsti og 20 kilometer
rekreativ sti rundt om byen.

DEN LILLE LANDSKABSSTI
Til det perfekte cykelland hører hele hierarkiet af cykelinfrastruktur - også den helt
lille landskabssti, der åbner op for natur, som før var utilgængelig. Lolland Kommune
har udført nye landskabsstier helt ned til en anlægssum på 50.000 kr. pr. løbende km blandt andet på øerne i Smålandshavet.

LILLE LANDSKABSSTI MED STOR
OPLEVELSE
Den lille ydmyge sti har vist sig at være meget
billig at anlægge. Til gengæld kan man få sjove
og oplevelsesrige smutveje. Billedet er fra en
sti udenfor Nakskov.
17

18

19

