Den grønne landsbycykel
E-bike på Hannæs-Østerild
Formål
Energipunktet i Frøstrup ønsker at arbejde for at udbrede grøn cykeltransport i HannæsØsterild området igennem et forsøgsprojekt, der på sigt kan udbredes til hele Thisted
Kommune.
Forsøgsprojektet skal:
1. Afprøve en ny ladestander med grøn og gratis strøm til el-cykler, elscootere m.m.,
som opstilles ved Energipunktet/Frøstrup Kro. Ladestanderen får energi fra et
solcellepanel.
2. Teste nyt dele-koncept for el-cykler i en landsby (Frøstrup) målrettet institutioner og
borgere.

Baggrund
El-cyklen er et fænomen, der forventes at blive afgørende for fremtidens transport verden
over. El-cyklen spås at kunne spille en vigtig rolle i at løse nutidens problemer med
partikelforurening, udledning af CO2 samt trængsel i de store byer. Ved at gøre valget af
en el-cykel til en nem, billig og komfortabel løsning kan el-cyklen blive et attraktivt
alternativ, og derfor konkurrere med bilen som det valgte transportmiddel.
Antallet af el-cykler i verden vokser drastisk og overgår langt antallet af el-biler allerede i
dag. Holland har på cykelområdet taget teten i verden, så her er ca. 40 % af alle nye
cykler i dag med elmotor. I Tyskland og Belgien er det ca. 35 %. Tallene viser også, at der
er flere og flere forskellige typer af elektriske cykler til salg - fra foldecykler, ladcykler til
mountainbike. De første cykelhandlere herhjemme i Danmark, som udelukkende sælger
elcykler/-scootere, er også kommet, fx i Vejle.
Selvom der primært er et stort fokus på, hvad el-cyklen kan gøre for at hæmme
partikelforurening og trængselsproblematikker i de større byer, så rummer el-cyklen
formentlig også en række potentialer for befolkningen i landområder, som lever mere
spredt, med længere afstande og begrænsede muligheder for kollektiv transport.
Dette projekt skal undersøge, i hvilken udstrækning el-cykler kan gøre en forskel i
landsbyen Frøstrup i den østlige del af Thisted Kommune. Et område, hvor nærmeste
større by, Thisted eller Fjerritslev, ligger 20 km væk, og hvor cykelafstand til byens
institutioner og servicetilbud kan være lang, hvis man bor i oplandet til Frøstrup. Udover
lange cykelafstande er vindforhold også en stor udfordring for cyklister i vores område.
Den barske vestenvind er ubarmhjertig overfor områdets få cyklister, og tilbageholder
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mange fra at cykle til daglig eller på længere rekreative ture. Den kollektive trafik til
Frøstrup eksisterer, men med få afgange.
Med en el-cykel kan man øge og forbedre den lokale mobilitet i vores område, mellem
landsbyerne, ind til de større byer og ud til områdets naturområder, der rummer mange
smukke og rekreative cykelruter. Samtidigt kan man med en deleordning for el-cykler i
Frøstrup åbne op for, at flere kan prøve en el-cykel af, og se om det er noget for dem.
Unge mennesker, som måske ønsker sig mere fleksibilitet i hverdagen og er trætte af, at
være afhængig af den kollektive transport. Eller fx ældre mennesker, som ikke længere
har kræfterne til at cykle på en almindelig cykel. Det kan også være børnefamilien, som
måske leder efter et billigere alternativ til bil nr. 2. Eller familien, som gerne vil på tur ad
den nye cykelsti fra Hjardemål til Hanstholm, men ikke har ”formen” til at cykle turen.
I el-cyklen ser vi dog ikke kun et stort potentiale ift. dagligdags transport for de lokale
borgere. Også ift. cykelturisme er der et stort potentiale. På baggrund af udviklingen i
lande som bl.a. Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig og Østrig forventes der langt flere
cykelturister i fremtiden. En stor andel af disse vil nu og i fremtiden køre på el-cykler. Såvel
i de sydeuropæiske alper som langs cykelruter i Danmark. Med dette projekt ønsker vi at
være på forkant med denne udvikling, og vil gerne tiltrække flere cykelturister til vores
område. På Hannæs-Østerild har vi flere rekreative cykelruter, bl.a. Vestkystruten, cykelruten Hjardemål-Vigsø-Hanstholm, den nye cykelsti fra Østerild til testcentret for store
havvindmøller m.v. Vi har desuden flere af Thisted Kommunes største turistattraktioner, fx
Bulbjerg, Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum, Testcentret for stor havvindmøller m.fl. Alt
sammen indenfor en rimelig rækkevidde på en el-cykel.

Man kan skele til den hollandske region, Zeeland, hvor cykelstier langs denne kystrute har fået opstillet ladestationer
med solceller.
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Ved at skabe mulighed for at oplade el-cykler langs disse ruter, er det muligt at gøre vores
område endnu mere attraktivt for cykelturister og dermed styrke oplevelsesområderne. Fra
Holland ved vi, at el-cykelturisterne vælger destination og overnatning efter, hvor der er
mulighed for opladning af el-cyklen. I andre europæiske lande ser vi også, at der er et
væld af E-bike ruter og udlejning af e-bikes til turister. Den første E-bike rute i Danmark er
allerede etableret, mellem København og Berlin. El-cyklen åbner op for, at man kan cykle
længere distancer, kan forcere mere kuperet terræn og få nogle helt andre oplevelser fra
en cykelsaddel end man kan i en bil. El-cykler er på vej frem i verden – og den udvikling
ønsker vi at blive en del af på Hannæs-Østerild.

I Hannæs-Østerild området findes der mange rekreative cykelruter, som tiltrækker cykelturister og lokale cyklister. På
billedet ses cykelruten Hjardemål-Hanstholm og den nyanlagte cykelsti ved Besøgscenter Østerild.

Beskrivelse af projektets etaper:

Projektorganisering og samarbejdspartnere
Projektejer er Energipunktet i Frøstrup (Foreningen Hannik). Energipunktet står for at
indkøbe cykler og ladestandere, som også indgår som en aktiv del af Energipunktets
udstilling.
Samarbejdspartnere er følgende:
Lokale institutioner og foreninger:
 Hannæs Børnehus
 Hannæs-Østerild Skole
 Dagplejerne i Frøstrup
Virksomheder:
 Cykelhandleren i Frøstrup (leverer serviceaftale på cyklerne samt står for valg og
indkøb af cyklerne)
 NewTek (dansk virksomhed som leverer ladestanderne)
 Daglig Brugsen i Frøstrup (administrerer deleordning af dele-cyklerne til borgere)
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Offentlige myndigheder institutioner:
 Thisted Kommune (Thisted Kommune leverer økonomisk støtte til projektet og
indgår som sparringspartner)

Målgrupper
Lokale institutioner i landsbyen Frøstrup: Hannæs Børnehus, Hannæs-Østerild Skole,
Dagplejerne i Frøstrup
Lokale borgere bosat i Frøstrup og omegn.
Turister, som er på besøg i området.

Projektets aktiviteter
Denne ansøgning omhandler udelukkende etape 1. De efterfølgende etaper er taget med
for at illustrere hvilket potentiale, der kan ligge i at udbrede projektets koncept og
erfaringer andre steder i og udenfor Thisted Kommune.
Etape 1 – Frøstrup som testby for dele el-cykler og ladestandere
Koncept for deleordning udvikles og afprøves
Der indkøbes til formålet 2 el-cykler med lad til byens børnehus, dagplejere og skole samt
3 almindelige el-cykler til udlån til byens borgere. Der laves en mindre bruger betaling på
cyklerne, som skal dække vedligehold, forsikring af cyklerne samt opsparing til nyt batteri,
når det skal udskiftes ca. hvert fjerde år. Delecyklerne til borgerne udlånes gennem den
lokale brugsforening, Daglig Brugsen Frøstrup. Delecyklerne til institutionerne står
tilgængelig i et nyetableret cykelskur ved Hannæs Børnehus, hvorfra institutioner og
dagplejere selv afhenter og afleverer dem.

Opsætning
af ladestandere
grønafog
gratis opladning
af cykelsmed
el-cyklerne
Den lokale brugsforening
skal stå for-udlån
dele-cyklerne,
og den lokale
skal stå for service og
I samarbejde med virksomheden NewTek er der valgt en solar ladestander til at indgå i
vedligehold
projektet. Der er tale om den hollandske model ECOtap SL4. P.t. findes der ingen danske
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producenter på markedet, men det danske firma, NewTek, importerer disse løsninger fra
et hollandsk firma. Ladestanderen producerer selv sin energi via solleceller på toppen af
en stander.
Lade standeren har i alt 4 stikudtag (2 normale stik og 2 usb stik). Fra ladestanderen kan
man oplade sin el-cykel, el-scooter, mobiltelefon, tablet el.lign. Strømmen stilles gratis til
rådighed. Ladestanderen er helt ny på det danske marked og har netop været udstillet på
Building Green Messen i Forum i november 2017. Udover Vejle Kommune, som har
ECOtap Z opstillet, er ladestanderen endnu ikke opstillet andre steder i Danmark.
Ladestanderen opstilles ved Frøstrup Kro og skal indgå i byrummet og være til fri
afbenyttelse for byens cyklister og cykelturister, men derudover skal ladestanderen også
indgå som en aktiv del af Energipunktets udstilling. Tanken er, at forskellige interessenter
kan komme og se ladestanderen og afprøve dem. På sigt vil det være oplagt at placere
soldrevne ladestandere langs cykelruter i fx Nationalpark Thy eller langs Vestkystruten,
Vejlerne osv., hvor der ikke er adgang til strømnettet. Det er oplagt at tænke de soldrevne
ladestandere ind i infrastruktur og støttepunkter til de store naturområder, som Thisted
Kommune rummer. På den baggrund vil Energipunktet i Frøstrup gerne være firstmover
og demonstrere én af de muligheder, som findes på markedet i dag. Det giver et bedre
beslutningsgrundlag, når Thisted Kommune i fremtiden skal lægge en samlet plan for
udbredelsen af el-cyklisme.

ECOtap Z4 som opsættes ved Energipunktet i Frøstrup
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Ladestanderen placeres ved siden af den eksisterende ladestation til EL-biler midt i byen mellem Energipunktet og
Frøstrup Kro.

Evaluering og udbredelse af erfaringer og koncept
Projektet skal evalueres efter et år, hvorefter der kan laves en vurdering om, hvorvidt
konceptet skal udbredes til andre landsbyer/byer og områder i Thisted Kommune.
Forsøgsprojektet kan indgå som én målsætninger i Thisted Kommunes kommende Energi
og Ressourcepolitik, der har som formål at fastholde kommunens position i det nationale
førerfelt indenfor energi og ressourcer. El-cykler er allerede nævnt i kommunens
strategiplan frem mod 2030, Thy på Forkant, som en mulig løsning for at skabe bedre lokal
mobilitet for de borgere, som ikke har en bil.
Vi skal gøre det attraktivt at vælge el-cyklen – både for borgeren, der bor på landet, og
cykelturisten, som kommer på besøg.
Etape 2 – evt. udbredelse af koncept i Thisted Kommune
Den videre udbredelse af projektet til andre steder i Thisted Kommune afhænger af
projektevalueringen, og hvad Thisted Kommune ønsker. Beslutning om der skal laves elcykel ruter langs kommunens eksisterende cykelruter som fx i den Hollandske region
Zeeland samt ved større shelterpladser og naturattraktioner som Bulbjerg, Nationalpark
Thy, Vejlerne. Ladestandere kunne også tænkes ind ift. planlægning af eksisterende og
kommende cykelruter/cykelstier i Thisted Kommune.
Dele-ordningen kunne også udbredes til andre landsbyer i kommunen. P.t. følger
Nationalpark Thy og Fjordbyernes netværk spændt med i udviklingen af vores projekt, og
hvilke erfaringer de kan tage med, når de også i fremtiden skal arbejde med el-cyklisme
for deres mange besøgene.
Etape 3 – potentiel udbredelse af konceptet til Vestkystruten langs den jyske
vestkyst
Evt. forankring af et bredere partnerskab med andre kommuner langs vestkysten,
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Naturstyrelsen, Region Nordjylland, Midtjylland og Sydjylland, Visit Denmark, Center for
kystturisme etc. Der findes i dag en el-cykel rute mellem København og Berlin. Kunne man
lave noget lignende i Nord- og Vestjylland, hvor der etableres bedre faciliteter for
cykelturister langs den transregionale cykelrute i Vestjylland, Vestkystruten, der går
igennem Jyllands naturområder langs kysten, og som er langt væk fra el-nettet. Her er det
oplagt med sol-celle drevne ladestationer samt andre faciliteter til at understøtte den
potentielle cykelturisme, man gerne ser vokse sig større.

El-cykel ruten mellem KBH og Berlin er allerede en realitet
Vestkystruten rummer et stort potentiale for at udbygge
med flere servicefaciliteter til el-cykleturister, fx i form af
ladestandere

Resultater og effekter:
Vi vil evaluere på disse målsætninger et år efter projektet er sat i gang:
Målsætninger for dele-el-cykler til borgere og institutioner i Frøstrup:
Flere cykler, færre kører i bil
Cyklerne bliver udstyret med km-tællere, så vi kan måle den reelle brug og distance de har
kørt. Med disse tal kan vi desuden måle den besparede CO2, som ikke er udledt, da
transporten er foregået på cykel og ikke bil eller bus. Vi kan desuden måle på, hvor lange
ture borgerne kører på cyklerne, om det er korte eller forholdsvis lange ture.
En anden målsætning er, at borgere, som ikke plejer at cykle, prøver el-cyklen og opdager
dens potentialer, fx ældre borgere, skoleelever (der kører i skolebus) og børnefamilier.
Konkret har vi en målsætning om, at 10-15% af de borgere, som har lånt en dele-cykel,
efter låneperioden anskaffer deres egen el-cykel, og mellem 30 og 40 % overvejer at
købe deres egen el-cykel.
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Øget mobilitet
Desuden ønsker vi, at byens institutioner kommer mere ud og på lidt længere ture – på
cykel vel at mærke. Det sparer vores institutioner for tid, er billigere og nemmere for
personalet at håndtere end, når de skal med bus. Det giver også mere motion til
personalet i vores institutioner. Målsætningen er, at børnehuset, dagplejerne og skolen
kommer på 50+ ture om året med dele el-cyklerne.
Dele-ordning for el-cyklerne
Vi ønsker også at evaluere på selve modellen bag vores dele-model. Hvad fungerer godt
og mindre godt? Hvilke erfaringer vil vi give videre til andre, som også vil lave en deleordning for el-cykler?
Målsætninger og evalueringspunkter for ladestanderne:
Forbrug
Både lokale borgere og besøgende i vores område bruger ladestanderne til at oplade
deres el-cykler, el-scootere og mobiltelefoner. Ladestanderne udstyres med
forbrugsmålere, så vi kan måle hvor meget de bruges og hvornår. Det er vigtig viden til
andre, som overvejer opsætning af en ladestander.
Omtale og erfaringsudveksling
Ladestanderne skaber omtale af vores område, som et foregangsområde for el-cyklisme
og et testområde for løsninger, der anvender vedvarende energi. Dette måles i, hvor
mange henvendelser Energipunktet får vedr. projektet. Ladestanderne indgår i
Energipunktets udstilling og vi har en forventning om, at de vil tiltrække flere besøgene fra
fx andre kommuner, turistaktører o.lign., der gerne vil se ladestanderne, som er helt nye
på det danske marked.

Tidsplan for etape 1:
2017:
November-december: udvikling af projektdesign, dialog med interessenter og
samarbejdspartnere
2018:
Januar-juni: fundraising, indhentning af eventuelle tilladelser fra myndigheder og lign.
Juni-august: implementering af projektets aktiviteter, indkøb af cykler og opsætning af
ladestandere, markedsføring og information om projektet. Cykler og ladestationer er klar til
brug i sommerhalvåret og i turistsæsonen.
september-november: regnskab, afrapportering til fonde m.m.
2019:
Maj-juni: evaluering af projektets 1. fase og beslutning om udbredelsesgraden samt
videregivelse af opnåede erfaringer til andre landsbyer el.lign., som ønsker at udbrede el8

cyklisme (fx Nationalpark Thy, Fjordbyernes netværk, Landsbygruppen Thy).

Projektøkonomi
Udgiftspost
2 el-cykler med lad til børnehus, dagplejere og skolen i
Frøstrup inkl. 10 cykelhjelme, cykelcomputere, lås, lygter,
kaleche
2 almindelige el-cykler til borgere, cykelcomputer
1 eldreven MTB cykel

Beløb inkl. moms
66.824,00 kr.
23.396,00 kr.
8.000,00 kr.

En solarladestander inkl. levering, montering og foliering
PR og markedsføring
I alt

47.946,88 kr.
2.416,62 kr.
148.583,50 kr.

Finansieringsplan
Indtægter
LAG Thy-Mors (bevilliget)
Thisted Kommune (bevilliget)
Indtægter i alt

Beløb inkl. moms
73.583,50 kr.
75.000,00 kr.
148.583,50 kr.

Estimeret driftsbudget (årligt)
Årlige udgifter til drift
Årlig service og reparation på 5 cykler
Cykelforsikring 5 cykler
Forsikring ladestander
Opsparing til nyt cykelbatteri til 5 cykler (udskiftes ca. hvert 4.
år)
I alt

Beløb inkl. moms
7.500 kr.
5.000 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
19.500 kr.

Årlige indtægter til at dække driften
Hannæs Børnehus betaler for vedligehold af to ladcykler samt
forsikring og opsparing til udskiftning af batteri
Brugerne af delecyklerne betaler et dagsgebyr for at låne
cyklerne. Der forventes en brugsperiode i sommerhalvåret på
ca. 60 dage pr. cykel.
I alt

6.000 kr.
13.500 kr.

19.500 kr.
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Referencer Ecotap SL:
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Referencer EL-cykelruter/el-cykelturisme:

KØBENHAVN-BERLIN PÅ EL-CYKEL

E-BIKING I ØSTRIG
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E-BIKE RUTER I HOLLAND

ALPE D’HUEZ PÅ E-BIKE
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