Mere kvalitet i cykeltrafikken

Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cyke ltrafik

BYPAD
Hvor god er kommunens indsats på cykelområdet? Hvor er styrkerne og svaghederne?
Hvordan kan arbejdet gøres endnu bedre?
Der ﬁndes et værktøj, der kan hjælpe med at
ﬁnde svarene på disse spørgsmål. Det hedder
BYPAD (Bicycle Policy Audit) og er udviklet
af et internationalt konsortium af cykeleksperter og ﬁnansieret af EU.
BYPAD er et procesværktøj til kortlægning
og kvalitetssikring af kommuners arbejde med
cykeltraﬁk og cykelfremme. Værktøjskassen
indeholder 3 værktøjer - et værktøj målrettet
mindre kommuner, et til store kommuner og et
til regioner.
Alle tre værktøjer består af 9 moduler, som
tilsammen sikrer en systematisk og helhedsorienteret gennemgang af kommunens arbejde
med cykeltraﬁk (se “hjulet” nederst på siden).

BYPAD-metoden tager således udgangspunkt
i, at arbejdet med cykeltraﬁk er en dynamisk
proces.
For hvert modul opnår kommunen en score. På
baggrund af disse beregnes derefter en samlet
score for kvaliteten af kommunens indsats for
fremme af cykeltraﬁk. Med udgangspunkt i
scoren i de enkelte moduler udarbejdes derefter
en handlingsplan for det videre arbejde.
Mere end 200 byer i 25 lande er allerede
overbeviste om fordelene ved BYPAD. De har
således kvalitetssikret deres cykelindsats og er
nu i gang med at fremme cykling gennem enkle
og effektive virkemidler.

FORDELE

4 gode grunde til at bruge BYPAD-metoden

ØG ER

KVALITETEN!

CERTIFICER

Man kan altid gøre det bedre!
Ved hjælp af BYPAD får man en dybdegående
kortlægning og kvalitetssikring af kommunens
indsats på cykelområdet. Metoden er simpel:
En evalueringsgruppe bestående af politikere,
embedsmænd og brugere udfylder hver især
et detaljeret spørgeskema, hvor de skal vurdere kommunens indsats for cykeltraﬁk inden
for 9 områder. Deres forskellige vurderinger
og synspunkter diskuteres derefter på et fælles
møde ledet af en neutral BYPAD-moderator.
Målet er at nå frem til en fælles vurdering af
den hidtidige indsats og blive enige om fremtidige kvalitetsmål og indsatsområder på baggrund af evalueringen.
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KVALITETEN!

Høj kvalitet skal være standard!
Som en del af BYPAD-processen udarbejder
evalueringsgruppen en kvalitetsplan, som opstiller målsætninger for kommunens arbejde
med cykeltraﬁk de kommende år. Regelmæssige
gentagelser af BYPAD-processen giver mulighed for at dokumentere udviklingen i kommunens arbejde med cykeltraﬁk og er dermed
med til at sikre fortsat kvalitetsudvikling.

ER

KVALITETEN!

Godt arbejde belønnes!
Efter BYPAD-processen er gennemført, modtager kommunen et kvalitetsstempel i form af et
BYPAD-certiﬁkat. Det er det fysiske bevis på,
at politikere, embedsmænd og brugere i fællesskab arbejder på at sikre kvaliteten af kommunens indsats for at fremme cyklisme.

SA MM
TEN!

ENLI

G NER

KVALITE-

BYPAD er et kvalitetsprodukt!
Derfor er det kun uddannede og certiﬁcerede
BYPAD-auditører, der leder kommunen gennem
processen. Derudover indgår alle BYPAD-byer
automatisk i et netværk, hvor kommunen kan
indhente og dele viden om cykeltraﬁk med andre
lokale myndigheder i EU gennem workshops og
seminarer.

Bliv en del af det europæiske BYPAD-netværk,
der udgøres af mere end 200 byer i 25 lande

REFERENCER
“BYPAD giver os mange gode idéer til nye
måder at løse problemer på.”
Luisa Cesari, traﬁkplanlægger, Ferrara, Italien
“Spørgeskemaet gjorde, at jeg pludselig så
vores indsats i et helt nyt lys. Spørgsmålene
i sig selv gav mig mange nye idéer til vores
fremtidige arbejde. ”
Peter Weiss, cykeltraﬁkkoordinator,
Salzburg, Østrig
“Det at sidde rundt om bordet og reﬂektere
over vores indsats på cykelområdet er en af
fordelene ved BYPAD. Udvekslingen af idéer
og erfaringer med andre kommuner er dog også
meget vigtig i forhold til at sikre kvaliteten af
det lokale arbejde.”
Peter Schmitz, tidligere direktør for modelprojektet ‘Cykelvenlige Troisdorf’,
Troisdorf, Tyskland
“Det er en god idé at integrere sundhedsaspektet
i arbejdet med cykeltraﬁk. Jeg vil også tage
kontakt til mine kolleger i miljøafdelingen.”
J.C. van Hasselt, Bytraﬁkenheden,
Zwolle, Holland
“BYPAD hjælper os med at få et længere perspektiv at tilvejebringe de nødvendige ressourcer og med at underkaste vores hidtidige
indsats et kritisk blik. BYPAD er ikke en overﬂødig luksus for byer, der tager cykeltraﬁk alvorligt.”
Yves de Baets, kommunikationsansvarlig,
Mobility Ofﬁce Gent, Belgien

Udsagn fra BYPADkommuner

BYPAD – kvalitet i arbejdet med cykeltrafik

Cyklerne i overhalingsbanen
Et moderne og bæredygtigt transportsystem
skal takle mange forskellige udfordringer - en
systematisk indsats for fremme af cykeltraﬁk er
et vigtigt element for at opnå succes.
Cyklen er et effektivt og billigt transportmiddel
Intet andet transportmiddel er lige så billigt i
forhold til planlægning, implementering og
drift som cyklen.
Cyklen gavner miljøet
Cyklen hverken støjer eller forurener luften.
Resultatet er en markant forbedring af livskvaliteten.
Cyklen forbedrer borgernes sundhed
Ved at bruge cyklen kombineres bæredygtig
transport med motion.
Cyklen skaber mere plads
Det er simpelt - hver cykel betyder én bil mindre i traﬁkken.

BYPAD-fakta
BYPAD er et ﬂeksibelt værktøj, der kan bruges
i både mindre og store kommuner samt i regioner.
BYPAD er gennemført i over 100 byer/kommuner og regioner i over 22 lande i EU.
55 BYPAD-auditører fra 22 forskellige EUlande er blevet uddannede og certiﬁcerede, så
de kan guide kommuner og regioner gennem
BYPAD-processen.
Efter gennemførelsen af BYPAD-processen har
kommunen en handlingsplan for det videre arbejde samt et BYPAD-certiﬁkat som bevis på,
at processen er succesfuldt gennemført.
Gode eksempler og erfaringer deles gennem
en BYPAD-erfaringsdatabase og et BYPADnyhedsbrev.
Regionale BYPAD-workshops og internationale seminarer sikrer regelmæssig udveksling
af erfaringer om fremme af cykeltraﬁk mellem
BYPAD-auditører, -kommuner og -regioner.
Hold øje med hjemmesiden, hvor information
om arrangementerne er tilgængelig.
Som BYPAD-kommune har man adgang til
præsentationer, materialer og resultater fra de
øvrige BYPAD-kommuner, så man kan sammenligne egne resultater med de andre 100 BYPAD-kommuner.
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For more Informationen please contact us via e-mail
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or visit our website

