
 
   

 

Forebyggende tiltag mod cykeltyveri ved S-togs- 
og metrostationer i København 

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. april 2021, blev nedenstå-

ende medlemsforslag fremsat: 

Det foreslås, 

- at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med relevante forvalt-

ninger, herunder Økonomiforvaltningen, udarbejder forslag til fore-

byggende tiltag mod omfattende tyverier af cykler ved S-tog og Metro-

stationer i København, samt herunder finansiering af tiltag. 

(Stillet af Socialistisk Folkeparti) 

Med et ændringsforslag fra C, O og V om ”og tage kontakt til forsikrings-
selskaber”, blev medlemsforslaget godkendt uden afstemning. 

Baggrund 

I forlængelse af medlemsforslag om tiltag mod tyverier af cykler har 

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et notat om Københavns Kom-

munes rolle, ansvar og handlemuligheder for at forhindre cykeltyverier, 

herunder viden og erfaringer på området.  

om Københavns Kommunes rolle, ansvar og handlemuligheder for at 

forhindre cykeltyverier, herunder viden og erfaringer på området.  

Notatet er opdelt i følgende afsnit: 

1. Opsummering af Københavns Kommunes handlemuligheder 

vedrørende cykeltyveri  

2. Omfang af cykeltyverier i Københavns Kommune 

3. Indsamling og returnering af efterladte cykler 

4. Tidligere erfaringer med kommunale indsatser mod cykeltyveri 

5. Dialog med eksterne aktører og myndigheder om forebyggelse 

af cykeltyveri 

6. Mulige forebyggende tiltag mod cykeltyverier ved S-togs- og 

Metrostationer i Københavns Kommune 

 

1. Opsummering af Københavns Kommunes handlemuligheder 

vedrørende cykeltyveri 

I Københavns Kommune har Teknik- og Miljøforvaltningen ressortan-

svaret vedr. forebyggende indsatser for cykeltyveri, da det hører under 

forvaltningens generelle indsats vedrørende cykler og cykelparkering. 
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Københavns Politi er ansvarlig for efterforskning, opklaring og håndhæ-

velse af cykeltyverier.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har mulighed for at bidrage til forebyg-

gelse af cykeltyverier ved at påvirke de fysiske forhold for cykelparkering 

i byrummet og i planlægningen. Dette kan både omfatte opsætning af 

cykelstativer med bedre fastlåsningsmuligheder i byrummet, etablering 

af større cykelparkeringsanlæg ved stationer, samt gennem krav og an-

befalinger til private anlæg som led i udarbejdelse af lokalplaner og 

byggesagsbehandling. Teknik- og Miljøforvaltningen kan også gen-

nemføre adfærdspåvirkende tiltag målrettet borgerne med oplysninger 

om, hvordan man bedst sikrer sin cykel mod tyveri. Endelig kan Teknik- 

og Miljøforvaltningen bidrage til, at efterladte cykler som følge af brugs-

tyveri kan returneres til ejeren.  

2. Omfang af cykeltyverier i Københavns Kommune 

I 2020 blev der anmeldt 14.429 cykeltyverier i Københavns Kommune, 

svarende til et fald på 13% i forhold til 2015. Dette svarer til, at ca. 2% af 

de i alt 736.600 cykler, som københavnerne vurderes at eje i 2020, er 

anmeldt stjålet i løbet af et år. Ud af disse er der rejst 138 sigtelser om 

tyveri af cykel, svarende til 0,01% af alle de anmeldte cykeltyverier.  

Forvaltningen vurderer dog, at det samlede antal stjålne cykler kan være 

væsentligt større, idet ældre undersøgelser indikerer, at op mod halvde-

len af alle cykeltyverier ikke anmeldes til politi eller forsikringsselskab. 

Seneste data vedrørende københavnernes oplevelse af cykeltyverier 

stammer fra Cykelregnskab 2016. Her angiver ca. hver sjette københav-

ner at have fået stjålet en cykel indenfor det sidste år, mens ca. hver 

tredje københavner aldrig har oplevet at få stjålet en cykel (denne svar-

kategori inkluderer også folk uden cykel, ca. 15%).  

3. Indsamling og returnering af efterladte cykler 

På baggrund af tidligere undersøgelser fra projektet KBH Cykelhåndte-

ring 2015-2018 estimeres det, at ca. halvdelen af alle de efterladte cyk-

ler, som Københavns Kommune indsamler, er stjålet, primært som 

brugstyveri. I 2020 indsamlede forvaltningen ca. 20.140 efterladte cyk-

ler, hvilket er over normalen, da der i 2020 var afsat ekstra ressourcer til 

indsamling af efterladte cykler. Den geografiske fordeling pr. bydel af 

efterladte cykler i 2020 kan ses i bilag 1. 

Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejder i dag med både Københavns 

Politi, DSB og Metroselskabet om mærkning og indsamling af efterladte 

cykler. Forvaltningen afleverer indsamlede cykler til politiet som hitte-

gods. Københavns Politi tjekker cyklernes stelnummer for at afgøre, om 

de er meldt stjålne og returnerer dem i så fald til ejeren eller ejerens for-

sikringsselskab. De indsamlede cykler, der ikke returneres til ejer eller 

forsikringsselskaber, bliver på nuværende tidspunkt enten solgt på hit-

tegodsauktion eller sendt til skrot. I 2020 blev ca. 14.500 cykler sendt til 

skrot.  

4. Tidligere erfaringer med kommunale indsatser mod cykelty-

veri 
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Forvaltningen har tidligere gennemført projektet ’Cykelchip’, som blev 

igangsat af Økonomiforvaltningen i 2009 og modtog støtte fra den da-

værende statslige cykelpulje. Pilotprojektet omfattede forsøg med ud-

deling af RFID-chips, som blev scannet af forvaltningens parkeringsvag-

ter, så stjålne cykler kunne identificeres og returneres til ejeren. Løsnin-

gen havde begrænset effekt og blev derfor ikke opskaleret. Forvaltnin-

gen har siden været i dialog med forskellige private aktører, der ønsker 

at indføre digitalt stelnummer eller andre teknologiske sporingsløsnin-

ger på nationalt niveau, men afventer konkrete erfaringer med imple-

mentering af disse systemer i større skala.  

Endvidere har forvaltningen i 2015-2016 opsat ladcykelstativer med 

mulighed for fastlåsning som del af et pilotprojekt. Evalueringen påpe-

gede, at behov for fastlåsning primært er ved boligen og i mindre grad i 

forbindelse med eksempelvis indkøb, aflevering og hentning af børn, 

samt at fastlåsningsmekanismen ikke var intuitiv for alle at anvende. Løs-

ningen er ikke efterfølgende opskaleret.  

5. Dialog med eksterne aktører og myndigheder om forebyg-

gelse af cykeltyveri 

Dialog med Københavns Politi 

Pr. 1. januar 2021 trådte en ændring af færdselsloven i kraft. Det betyder, 

at kommunerne som vejmyndighed, får direkte hjemmel i færdselslo-

ven til at fjerne efterladte cykler på offentligt vejareal. På den baggrund 

har forvaltningen indledt en dialog med Københavns Politi om den 

fremadrettede håndtering af indsamlede efterladte cykler. Herunder 

også opgaven med tjek af stelnumre, som er lovpligtigt i forhold til den 

efterfølgende håndtering af de indsamlede cykler.  

Dialog med forsikringsbranchen 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i juni 2021 kontaktet brancheorganisa-

tionen Forsikring og Pension. Forsikringsbranchens erfaring med cykel-

tyveri ved stationer er, at der primært er tale om lejlighedstyveri/brugs-

tyveri, og at de stjålne cykler har en begrænset værdi. Disse erfaringer er 

indsamlet på landsplan, og der mangler viden om, hvorvidt der er sær-

lige udfordringer ved stationer i Københavns Kommune. Forsikring og 

Pension er positivt stemt overfor videre dialog med Teknik- og Miljøfor-

valtningen og Københavns Politi om et forbedret vidensgrundlag for 

cykeltyveri ved stationer i København.  

Forsikring og Pension vurderer desuden, at generelle forbedringer af 

cykelparkeringsforholdene, herunder fastlåsningsmuligheder og større 

anlæg ved stationer samt adfærdspåvirkende tiltag, kan reducere om-

fanget af cykeltyverier ved stationer i Københavns Kommune.  

Hvad angår teknologiske løsninger til genfinding af stjålne cykler påpe-

ger Forsikring og Pension, at en reel effekt vil afhænge af, at perioden 

fra tyveriet finder sted, til cyklen returneres til ejeren, reduceres mar-

kant. Generelt udbetaler forsikringsselskaber forsikringssummen kort 

tid efter tyveriet er anmeldt, idet stjålne cykler sjældent genfindes og of-

test først efter ejeren har anskaffet en ny cykel. 
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6. Mulige forebyggende tiltag mod cykeltyverier ved S-togs- og 

metrostationer i Københavns Kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen har identificeret en række initiativer, som 

vil kunne bidrage til forebyggelse af cykeltyverier ved stationer i Køben-

havns Kommune. Det er muligt, at der vil kunne opnås medfinansiering 

til initiativerne fra forsikringsbranchen, trafikselskaber og/eller kom-

mende statslige cykelpuljer. 

• Større cykelparkeringsanlæg ved stationer 

Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med både DSB og Metroselska-

bet vedrørende etablering af større cykelparkeringsanlæg på og ved 

stationer og koordinerer denne dialog med Økonomiforvaltningen. Er-

faring med lignende anlæg i Holland, som blandt andet har bemanding 

og overvågning, er, at de reducerer risikoen for cykeltyveri. Tilsvarende 

tiltag i København vil dog afhænge af ekstern finansiering og har derfor 

et længere tidsperspektiv. På nuværende tidspunkt er Teknik- og Miljø-

forvaltningen i dialog med DSB vedrørende større cykelparkeringsan-

læg i konstruktion ved Københavns Hovedbanegård og i forbindelse 

med planlægningen af Ny Ellebjerg Station.  

Forvaltningen vurderer, at en foranalyse, inkl. behovsafklaring, forskel-

lige scenarier og screening af finansieringsmuligheder af et cykelparke-

ringsanlæg i konstruktion ved Ny Ellebjerg Station kan gennemføres for 

0,3-0,4 mio. kr.  

• Forbedret vidensgrundlag om cykeltyverier ved stationer i Kø-

benhavn 

Det eksisterende vidensgrundlag om cykeltyverier kan forbedres, så 

Teknik- og Miljøforvaltningen i højere grad kan målrette indsatsen for at 

forebygge cykeltyverier. Dette kan omfatte en detaljeret kortlægning af 

cykeltyverier på baggrund af data fra politi og forsikringsselskaber, her-

under omfang af cykeltyverier af el- og ladcykler vs. almindelige cykler; 

screening af eksisterende fastlåsningsmuligheder ved stationer i Kø-

benhavns Kommune samt øget viden om, i hvilket omfang cykeltyverier 

er en barriere for, at borgerne vælger cyklen som dagligt transportmid-

del og i kombination med offentlig transport. Endelig kan der gennem-

føres en markedsdialog med private aktører vedrørende de nyeste tek-

nologiske løsninger, herunder RFID-chips og lignende. På baggrund af 

det forbedrede vidensgrundlag kan der udarbejdes et detaljeret løs-

ningskatalog, som inkluderer differentierede indsatser overfor hen-

holdsvis brugstyveri; organiseret tyveri med henblik på videresalg samt 

teknologier til øget genfinding af stjålne cykler.   

Forvaltningen vurderer, at et projekt om bedre vidensgrundlag omkring 

cykeltyverier i Københavns Kommune kan gennemføres for ca. 0,6 mio. 

kr.  

• Cykelparkering i planlægningen 

Teknik- og Miljøforvaltningen har mulighed for at stille krav i lokalplaner 

til antal af cykelparkeringspladser ved nye metrostationer, samt om hvor 

stor en andel af pladserne, der skal være overdækkede, men kan ikke 

gennem lokalplanen bestemme, hvilke typer stativer, der opsættes, 
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herunder fastlåsningsmuligheder. Da metroforpladserne efter anlægs-

perioden overgår til at være offentligt vejareal, har Teknik- og Miljøfor-

valtningen mulighed for at forbedre cykelparkeringsforholdene, eksem-

pelvis i form af stativer med bedre fastlåsningsmuligheder til ladcykler, 

såfremt rammerne i lokalplanen muliggør dette.  

Den ovennævnte screening af fastlåsningsmuligheder ved stationer i 

Københavns Kommune vil kunne kortlægge potentialet og anlægsesti-

mater for en sådan indsats. 

• Forbedrede fastlåsningsmuligheder og forbedret belysning 

De almindelige cykelstativer, der anvendes i København, hvor cykler 

sættes på række med forhjulet i en bøjle, giver ringe mulighed for at 

fastlåse cyklens stel til stativet. I Prioriteringsplan for Cykelparkering 

2018-2025 s. 13 indgår initiativet ”Nye stativtyper, udvikling og videre-

udvikling”. Her kan bl.a. indgå udvikling af stativer med bedre fastlås-

ningsmuligheder. Dette kan både omfatte stativer, der giver brugeren 

mulighed for at låse cyklen fast med en medbragt kædelås, stativer med 

indbyggede wirer, samt stativer hvor cyklen kan fastlåses i stativet med 

en app eller nøglekort. Endvidere kan forbedret belysning bidrage til at 

reducere risikoen for cykeltyveri på og omkring stationer. 

Initiativet om udvikling af nye stativtyper er i planen estimeret til ca. 1,5-

2 mio. kr., men omfatter også øvrige stativtyper. Et pilotprojekt, der fo-

kuserer på udvikling af stativer med bedre fastlåsningsmuligheder ved 

stationer og forbedret belysning, estimeres at koste ca. 0,8-1,4 mio. kr. 

• Adfærdspåvirkende tiltag til forebyggelse af cykeltyveri ved 

stationer 

 
Manglende aflåsning af cykler medfører øget risiko for tyveri ved statio-

ner, og tidligere undersøgelser indikerer, at op mod 20-30% af indsam-

lede cykler efterlades i ulåst tilstand. Teknik- og Miljøforvaltningen kan 

igangsætte adfærdspåvirkende tiltag, der informerer borgerne om, 

hvordan man bedst sikrer sin cykel mod tyveri. Videresalg af stjålne cyk-

ler udgør desuden en forudsætning for særligt organiseret cykeltyveri. 

Her kan forvaltningen igangsætte adfærdspåvirkende tiltag, som fore-

bygger køb og salg af stjålne cykler, både blandt borgere, cykelhandlere 

med videre. Sådanne adfærdspåvirkende tiltag vurderes at kunne fore-

bygge borgernes risiko for cykeltyveri ved stationer og kan gennemfø-

res i samarbejde med lokaludvalg, politi, forsikringsbranchen, trafiksel-

skaberne samt Økonomiforvaltningens indsats for Sikker By.  

Forvaltningen vurderer, at et forsøg med adfærdspåvirkende tiltag kan 

gennemføres for ca. 0,6 mio. kr., med mulighed for gentagelse i efter-

følgende år for 0,2 mio. kr. årligt.  

• Intensiveret indsats for genfindelse af stjålne, efterladte cykler 

 
Lovændringen i færdselsloven giver forvaltningen udvidede mulighe-

der for selv at tjekke stelnumre på indsamlede efterladte cykler i dialog 

med politiet. Dette giver mulighed for, at forvaltningen i sammenhæng 

med håndtering af efterladte cykler, relativt hurtigt vil kunne 
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identificere, om en cykel er meldt stjålet, og dermed understøtte hurti-

gere returnering til ejeren. Dette vil dog kræve, at der tilføres ekstra res-

sourcer, da opgaven med tjek af stelnumre og tilsigelse af ejer/forsik-

ringsselskab er en tidskrævende proces, blandt andet fordi den primært 

varetages manuelt.   

Øgede ressourcer til håndtering af adgang til stelnummerregistret ifm. 

indsamling af efterladte cykler indgår i forvaltningens budgetnotat 

TM23e, Cykelparkering, Initiativ 6: Øget genanvendelse af efterladte 

cykler. Her er ressourcetrækket estimeret til 0,675 mio. kr. over tre år. En 

sådan indsats kan endvidere intensiveres gennem en opskalering i form 

af yderligere opmanding til i alt 0,2 mio. kr.  

 

 

Lone Byskov 

Vicedirektør 

 

 

Bilag: 

Bilag 1 - Oversigt over indsamlede, efterladte cykler i 2020 



 
   

 
Indsamlede, efterladte cykler i 2020, fordelt på bydele 

 

Forvaltningen har ikke pt. rådighed over detaljerede opgørelser for ind-

samlede cykler efterladt ved S-togs- og metrostationer i København.  
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CORONA

Se e , vo n Cov -19 v e  t u  o  se v ces  Kø en vns Kommune.

Læs om o e ne u n n e   so ne.

2. Medlemsforslag om tiltag mod tyverier af cykler 
(udsat sag) (2021-0008227) 
B

Sv   s ø sm   M cus Veste e  (A)  om nt et  st ne c e   Kø en vn 

S s emst n

Det o es s,

1. t Te n - o  M ø o v tn n en  s m e e me  e ev nte o v tn n e , e un e  

Ø onom o v tn n en, u e e  o s  t  o e en e t t  mo  om tten e t ve e   c e  

ve  S-to  o  Met ost t one   Kø en vn, s mt e un e  n ns e n   t t .

(St et  Soc st s  Fo e t )

Mot ve n

Et st en e nt  o e e e  me et ust e et ove , t e es c e  ve  st et  to st t one , o  t 

o t et e ø  en n s ts o  t  t ve e ne o et o  o n et. 

F ust t onen e  e evet m n e , t o t et  V n øse et en 7. o to e  2020 s ev: "At 

ve n n en s e  n t n et u  , vo  vo  m n tet, e  e  t e om." Fo  o e ne e  et me et 

vo t.

Ve ø en e o n se n   c e t ve e ne s ve  o t et v e e  V n øse et en 4. novem e  2020: 

"Om v  se  et som o n se et m n tet e  e no et, v  n   et e  me ,  et vu e es u   

en s m e e o  ø en e e te o s n n . V   t e e   s et t  mo  o n se et c e t ve e , vo  v  

v e e te o s n n smæss e o sn n e , e  un e e e  ø    o n se n "

Soc st s  Fo e t  øns e  me  ette me ems o s , t Te n - o  M ø o v tn n en u e e  en 

æ e o s , som n o e e t ve e  e  o o  t  s ont ne t ve e  o  o n se e e t ve e .

Soc st s  Fo e t  øns e , t Te n - o  M ø o v tn n en n e  o u v , o t , 

o s n sse s e , Met ose s et o  DSB  u e e sen  o s ene.

Vo es v s on e , t v  n n  em t  en æ es n s ts o  t o e e c e t ve e .

Bes utn n
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Te n - o  M øu v ets es utn n  en 26.  2021

Det Konse v t ve Fo e t , D ns  Fo e t  o  Venst e ems tte ø en e æn n s o s  som t ø e se t  1. t-

un t:

”o  t e ont t t  o s n sse s e .”

Æn n s o s et ev ve t et u en stemn n .

Det s e es æn e e me ems o s  ev o en t u en stemn n
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