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• Born in Denmark 1963

• Actor and theatre manager 

• Copenhagen City Council 2002 - 2010

• Mayor technical and environmental affairs 2006   

- 2009

• Mayor for employment and integration affairs 

2010

• Director, Danish Cultural Institute, Brussels 2011  

- 2014

• CEO, Danish Cyclists Federation 2014 -

KLAUS BONDAM



”Indeed, one might say that Europe faces 
a choice. Do we want to pursue an 
American-style approach where kids 
depend on their parents to take them to 
school for many years? Or do we want a 
Nordic-style approach in which mobility 
considerations are integrated into urban 
planning and the necessary infrastructure 
is provided so that kids can bike to school 
by themselves? 

I know which I prefer” 

Connie Hedegaard, European Commissioner for Climate 
Action (2010 – 2014)



”Når jeg cykler, så 

kan jeg hurtigere 

komme nye steder 

hen” 

Vilja, 6 år



“At cykle hjælper mig

med at vågne om 

morgenen” 

Esther, 11 år



“Jeg vil hellere cykle end at køre i

bil, for så undgår vi trafikpropperne”

Julius, 5 år



”Jeg elsker at cykle… 

jeg aner ikke hvorfor”

Emilie, 6 år 



TRAFFIC IS PART OF CITY LIFE

”The target is a liveable, sustainable city. A city 
is not just about the environment. It’s also
about social sustainability, quality of life. Our
vision is that a city is a place where people
can see and meet each other. Too often the 
objective of urban planning seems to be traffic
flow, traffic is not the target. Traffic is part of city 
life, not the other way around.” 

Helle Søholt
Partner, Gehl Architects 







For hver kilometer, der 

bliver kørt på cykel i 

stedet for i bil i byen, kan 

sundhedseffekten for 

samfundet i form af 

forlænget levetid og 

forbedret helbred 

opgøres til næsten 7 kr. 

Transportministeriet

juli 2014



“I Cyklistforbundet er vi ikke afvisende 

overfor selvkørende køretøjer. Med en 

moden teknologi, den rigtige 

planlægning og stærke politiske 

prioriteringer kan de give større 

trafiksikkerhed for cyklister og andre 

sårbarer trafikanter, bedre byrum og en 

mere fleksibel mobilitet. 

Men der er åbenlyse udfordringer ved 

den nye teknologi. Hvem har ansvaret, 

hvis en undvigemanøvre tvinger 

elektronikken i en førerløs bil til at vælge 

imellem at beskytte bilens passagerer 

og de mere udsatte trafikanter?”

Jette Gotsche









’… selvom de kører af sig selv, er cyklister 

trygge ved at færdes blandt selvkørende 

biler, viser ny rapport’

’Faktisk viser det sig, at der, hvor der allerede 

er gennemført forskellige forsøg, har 

cyklisterne overraskende ofte følt sig trygge 

ved de automatiske kørertøjer end ved 

almindelige køretøjer’ 

MEN … Vejdirektoratet udtaler i en mail at: 

’….vi har ikke grundlag for at sige 

noget om opfattelsen af tryghed i 

en fuldt udrullet situation med 

højere hastigheder ….’



TRÆNGSEL I OG OMKRING DE 
4 STØRSTE BYER I DANMARK

2030

+ 149%
Ekspertgruppen Mobilitet for Fremtiden (2018)



‘Hovedproblemet er, at der er langt til, at 

sikkerhedsniveauet er til, at førerløse biler kan 

komme op i en rimelig hastighed. Og indtil da er de 

ikke til megen gavn. Jeg har svært ved at forstå, 

hvorfor man har så travlt med at få de selvkørende 

biler i Danmark. Det er selvfølgelig et 

herligt apolitisk emne at fokusere på, men min 

vurdering er, at der er andre vigtigere 

udfordringer at kaste sig over i dansk trafik’

Professor Harry Lahrmann

Aalborg Universitet 

2017 









” Det virkeligt interessante, når vi taler 

sameksistens mellem cyklister, biler, 

fodgængere, varetransport, offentlig transport 

osv., er jo de valg og prioriteringer, vi 

foretager for fremtiden: 

Hvor vil vi hen med udviklingen? Hvordan vil 

vi indrette vores byer? Er det overhovedet en 

gevinst, at vi udvikler teknologiske løsninger, 

der måske øger trafikken endnu mere? Vil 

vores transportbehov ændre sig med de nye 

muligheder for fjernarbejde? 

Uanset hvor mange gevinster, de 

selvkørende biler bringer med sig, så er 

virkeligheden den, at hvis vi ikke aktivt tager 

stilling til, hvad vi ønsker os af fremtiden, så 

vil udviklingen løbe af sig selv, nøjagtig som 

en selvkørende bil. 

At høste de positive effekter kræver 

gennemtænkte visioner og politisk vilje. 

Mette Møller

Trafikpsykolog

DTU 



”For et halvt århundrede siden blev det 

at have bil set som en gode, der sikrede 

alle bevægelighed og frihed.

I 1950'erne var folkebilismen et stærkt 

billede, et demokratispørgsmål. Det var 

en one size fits all-løsning, der er blevet 

dårlig. 

I dag har vi brug for at omtænke bilen. 

Man kan leve uden bil i byerne. Det er 

en ny måde at anskue det på. 

Det er på tide at tage bilen ned fra 

piedestalen og behandle den som et 

transportmiddel ganske som alle andre 

transportmidler.”

Karolina Skog 

Sveriges Miljø & Byudviklingsminister (MP)

Maj 2018 



AKTIVISTENS TO DO – LISTE 

• Sæt gang og deltag i politisk – og civil debat om mobilitet 
og byens udvikling/indretning 

• Forstå bilindustriens rolle/dilemma; hvad er en privatbil og 
en bus i fremtiden? 

• Respekter politikernes ønske om at profilerer sig.  

• Vær opmærksom på nye forbrugs- og rejsemønstre / nye 
forbrugere 

• Husk cyklisten og fodgængerens rolle i ITS / Smart Cities –
debatten

• Lad ikke AV’s tage fokus på de udfordringer der er med 
LEV’s

• Mind hele tiden om, at inaktiv mobililtet koster samfundet 
dyrt. Meget dyrt! 

• Husk de positive aspekter af ISA og andre teknologier



Vi HAR BRUG FOR MODIGE POLITIKERE 

OG VISONÆRE PLANLÆGGERE/DESIGNERE 

OG EMBEDSMÆND M/K



FOLLOW THE CYCLING EMBASSY OF DENMARK

@CyclingEmbassy /CyclingEmbassy @CyclingEmbassy

/company/cycling-

embassy-of-

denmark

NEWSLETTER

www.cycling-embassy.org/subscribe

The Cycling Embassy of 

Denmark is a 

comprehensive network of 

private companies, local

authorities and non-

governmental organizations

working together to promote 

cycling and communicate

cycling solutions and know-

how.



TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED!

@cyklistforbundet@cyklistforbund

/cyklistforbundet

bondam@cyklistforbundet.dk




