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Trafik og transport - Cykeltrafik:  

Hvad kommer der ud af Roskilde Kommunes Cyklistplan 2012?  
 

I 2012 vedtog Roskilde Kommune en cyklistplan, hvori der bl.a. var nævnt en række 

fysiske anlæg. Nogle var simple at gennemføre, mens andre kræver større anlæg. 

I dette indlæg gennemgås nogle af dem. 

 

1. Højresving for rødt: Roskilde Kommune fik i 2012 dispensation til at lade cyklister 

svinge til højre for rødt lys i udvalgte kryds. Evalueringen af forsøget gav os 

dispensation til endnu et år. Erfaringerne herfra taler både for og imod en 

permanent løsning. I efteråret 2013 evalueres forsøget igen; denne gang udvidet 

med brugerinterviews samt Midt- og Vestsjællands Politis kommentarer. 

2. Blå cykelbane – skabt af lys: Gennem viadukten under banen på Køgevej i 

Roskilde, hvor der ikke er plads til etablering af cykelbane, har vi i stedet 

monteret et blåt lys over vejens yderside, der effektivt synliggør cyklister. 

Foreløbige adfærdsstudier tyder på at det har en gavnlig effekt på både bilister 

og cyklister. 

3. Røde løbere: Roskildes gader er smalle, og mange af dem er ensrettede. Men 

det tager cyklister sig ikke altid af! For år tilbage fik kommunen politiets tilladelse 

til anlæg af ”røde løbere” for at tillade og synliggøre cyklister mod ensretningen. 

Dette koncept har vist sig brugbart, og udbredes nu til flere af vores veje i 

bymidten, samtidig med at forskellige løsninger afprøves. 

4. Viby: Bygaden ”Dalen” i Viby har i mange år været et utrygt sted for cyklister. I 

forbindelse med en planlagt asfaltering af kørebanen inddrages lidt kørebane og 

hele fortovet til etablering af cykelsti og fortov. Udfordringerne her er flere; dels 

kræver anlægget - på trods af minimumsmål i alle tværsnitselementer - 

arealerhvervelse, dels dukker der uafklarede matrikulære forhold op, som der 

skal ryddes op i, og dels er der et klassisk dilemma mellem fremtidig drift og 

hensyn til synshandicappede i materialevalget. 
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