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Baggrund og formål
Vejtekniske løsninger for cyklister

Større fokus på hvordan man kan få flere til at cykle

Øget cykeltrafik må ikke ske på bekostning af sikkerheden

Støtte vejmyndigheder og rådgivere i deres arbejde med at 
få flere til at cykle, uden at det samtidig giver flere cykelulykker
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Proces
Vejtekniske løsninger for cyklister

1. Bruttoliste

2. Spørgeundersøgelse i 33 kommuner

3. Litteraturstudie

4. Pjece: 10 vejtekniske løsninger for cyklister

5. Supplerende litteraturstudie

6. Pjece: 12 vejtekniske løsninger for cyklister

Fokus: Løsninger med effekt på sikkerhed og/eller tryghed
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12 vejtekniske løsninger for cyklister
Vejtekniske løsninger for cyklister

1. Afkortet cykelsti i signalregulerede kryds

2. Fremført cykelsti i signalregulerede kryds

3. Cykelbane mellem ligeud- og højresvingsbane

4. Dobbeltrettede cykelstier i kryds

5. Cykelsignaler i kryds

6. Cykelinfrastruktur ved busstoppesteder

7. Parkering langs cykelsti/cykelbane

8. Delt sti og fællessti

9. 2 minus 1-vej

10. Tilladt cykling mod ensretningen

11. Cykelinfrastruktur i byrundkørsler

12. Fremført cykelsti med forskudt passage
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Resultater 6



Eksempel på opslag i pjece 7



Afkortet eller fremført cykelsti?
• Hvilken løsning er den mest sikre i kryds, når der er en 

cykelsti, og hvilken løsning bør anbefales – afkortet eller 
fremført cykelsti?
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Formål
Afkortet og fremført cykelsti

At undersøge, hvilken af de tre løsninger for cyklister i signalregulerede kryds i byzone, der er 
den sikreste for cyklister?

1. Afkortet cykelsti

2. Fremført cykelsti med separat højresvingsbane

3. Fremført cykelsti med kombineret ligeud- og højresvingsbane

• Før/efter undersøgelse af ombygninger mellem disse 3 design

• Udført af Via Trafik
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De 3 design
Afkortet og fremført cykelsti

Afkortet cykelsti

En cykelsti, der er afkortet 
før krydset, så cyklister og 
knallerter uanset manøvren 
henne i krydset skal 
fortsætte ind i 
højresvingsbanen og flette 
med den højresvingende 
biltrafik.

Fremført cykelsti med 
kombineret ligeud- og 
højresvingsbane

En cykelsti, som er ført helt 
frem til krydset, på højre 
side af en ligeud- og 
højresvingsbane for biler. 
Kombineres ofte med en 
tilbagetrukket stoplinje for 
biltrafikken.
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Fremført cykelsti med 
separat højresvingsbane

En cykelsti, som er ført helt 
frem til krydset, på højre 
side af en separat 
højresvingsbane for 
biltrafikken. Kombineres ofte 
med en tilbagetrukket 
stoplinje for biltrafikken.



Metode
Afkortet og fremført cykelsti

• 159 kryds

• Person- og materielskadeulykker 2000-2019

• Højresvings-, venstresvings- og trængningsulykker, der involverer cykler og knallerter

• Før: 112 ulykker: 43 personskade- og 69 materielskadeulykker 

• Efter: 78 ulykker: 26 personskade- og 52 materielskadeulykker

• Der er taget højde for trafik – både cykel- og biltrafik

• Der er taget højde for regressionseffekt

• Der er taget højde for den generelle ulykkesudvikling for cykel-/knallertulykker i byzone
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Sikkerhedseffekt på ulykker med cyk/knal
Afkortet og fremført cykelsti 12

• Størrelse af nogle effekter er meget
usikre – ofte relativt få kryds og 
dermed få data  effekt ikke så 
markant som tal antyder

• Røde ringe markerer signifikante 
effekter, dvs. fortegnet på effekter er 
95 % sikker.

• Stiplede ringe markerer tæt på 
signifikante effekter, dvs. fortegnet på 
effekter er 90 % sikker.

• Set ud fra trafiksikkerhed:

• Afkortet cykelsti bedst

• Fremført cykelsti med kombineret 
ligeud- og højresvingsbane værst
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Hovedkonklusioner
Afkortet og fremført cykelsti

• Afkortet cykelsti er trafiksikkerhedsmæssigt overlegen!

• Nuværende anbefaling om valget mellem afkortet cykelsti og fremført cykelsti med separat 
højresvingsbane som bør revideres

• Nu skal man i endnu større grad overveje fordele og ulemper i forhold til sikkerhed og 
tryghed

• Fremført cykelsti med kombineret ligeud- og højresvingsbane er en sikkerhedsmæssig 
meget dårlig løsning
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Sikker udformning af byrundkørsler
• Hvordan skal en rundkørsel i by se ud, hvis den skal være 

mest sikker for cyklister og knallertkørere?

• Rundkørsel, signal eller vigepligt – hvad er er mest sikkert for 
cyklister og knallertførere i byer?
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Formål og data
Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

• Hvordan skal en rundkørsel i by se ud, hvis den skal være mest sikker for cyklister og 
knallertkørere?

• Analyse af trafiksikkerhed for cyklister og knallertførere, og hverken oplevet tryghed eller 
fremkommelighed

• Minirundkørsler og 1-sporede rundkørsler (og 2-sporede rundkørsler)

• Politiregistrerede ulykker

• Trafikdata

• Registrering af forskellige designelementer

• I alt 519 rundkørsler, inddelt i 564 ”analyserundkørsler”

• Udført af Via Trafik
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Resultater I (overordnet)
Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

• Ulykkesfrekvenser beregnet ud fra bil- og cykeltrafik

• Underopdeling af 564 rundkørsler ender hurtigt i beskedne datamængder

• Betydning af trafik:

• Jo mere biltrafik, jo større ulykkesrisiko for cyklister

• Jo mere cykeltrafik, jo mindre ulykkesrisiko for den enkelte cyklist

• Betydning af design:

• Klare resultater i forhold til cykelfacilitet

• Mere uklare/usikre resultater ift. andre designforhold

• OBS en del designforhold hænger sammen med trafikmængder og/eller andre 
designforhold
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Resultater II (betydning af cykelfaciliteter)
Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

Minirundkørsler

• Ingen cykelfacilitet bedst

• Cykelbane værst

1-sporede rundkørsler

• Separat cykelsti bedst

• Ingen cykelfacilitet næstbedst

• Cykelsti/-bane værst
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Resultater III (betydning af farvet facilitet)
Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

• Farvede cykelfaciliteter forbedrer ikke trafiksikkerheden – snarere tværtimod

• Det gælder både for minirundkørsler og 1-sporede rundkørsler
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Overordnet ulykkesrisiko
Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler 20



Rundkørsler vs. andre krydstyper
Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

• For 108 rundkørsler er der foretaget før/efter analyse i forhold til anden krydstype

• Opdeling på forskellige ombygninger  reduceret data og vanskeligt at konkludere

• Ombygninger af vigepligts- og signalregulerede kryds til 1 sporede rundkørsler forværrer 
sikkerheden for cyklister (signifikant effekt)

• Ombygning af 1 sporede rundkørsler til signalregulerede kryds forbedrer muligvis 
sikkerheden for cyklister (ikke signifikant effekt)
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Vigepligtskryds Signalkryds

1-sporet m. 
cykelsti/-bane

Forværring Forværring

Forbedring?



Fremført cykelsti med forskudt passage 
(”hollandske model”)
• Udformningen kan være meget forskellig
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Baggrund og formål
Fremført cykelsti med forskudt passage (”hollandske model”)

• Ofte nævnt som løsning i forhold til højresvingsulykker

• Relativt sjælden udformning i Danmark

• Derfor litteraturstudie med formål at afdække:

• Trafiksikkerhed

• Oplevet tryghed

• Fremkommelighed

• Udført ifm. opdatering af ” Vejtekniske løsninger for cyklister”

• Udført af Via Trafik
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Resultater
Fremført cykelsti med forskudt passage (”hollandske model”)

• Sjældent forekommende – bort set fra Holland

• Umiddelbart ingen dokumentation for, at designet i Holland hænger sammen med 
forebyggelse af højresvingsulykker

• Få studier af sikkerhedseffekt, små og/eller metodesvage studier

• Studierne peger alle i retning af, at ”Fremført cykelsti med forskudt passage” ikke forværrer 
sikkerheden

• … men der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at løsningen forbedrer 
sikkerheden

• Ingen direkte undersøgelse af oplevet tryghed og fremkommelighed
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Rapporterne finde også på
Trafiksikkerhed for lette trafikanter

• Vejdirektoratet.dk

• Vejregler.dk

Vejtekniske løsninger er også oversat til engelsk
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Spørgsmål eller kommentarer?

26


	Trafiksikkerhed for lette trafikanter
	Trafiksikkerhed for lette trafikanter
	Baggrund og formål
	Proces
	12 vejtekniske løsninger for cyklister
	Resultater
	Eksempel på opslag i pjece
	Afkortet eller fremført cykelsti?
	Formål
	De 3 design
	Metode
	Sikkerhedseffekt på ulykker med cyk/knal
	Dias nummer 13
	Hovedkonklusioner
	Sikker udformning af byrundkørsler
	Formål og data
	Resultater I (overordnet)
	Resultater II (betydning af cykelfaciliteter)
	Resultater III (betydning af farvet facilitet)
	Overordnet ulykkesrisiko
	Rundkørsler vs. andre krydstyper
	Fremført cykelsti med forskudt passage (”hollandske model”)
	Baggrund og formål
	Resultater
	Rapporterne finde også på
	Spørgsmål eller kommentarer?

