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Hvad er sikrest?

Fremført cykelstiAfkortet cykelsti
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Historie
En pragmatisk løsning på cyklernes præmis
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”Nød lærer…”

Ca. 
1980’erne

•Bremen, 
Tyskland

1996

•Holland (ej lov)

1997

•Tyskland (StVO)

2012

•Belgien (lov)
Sverige (pilot)

2016/2017

•Danmark/Østrig
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Definition og regler
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Cykelgade – definition og regler

• StVO:

• Forbeholdt cyklister med mindre andet er skiltet

• For køretøjer gælder maks. 30 km/t

• Cyklister må ikke bringes i fare eller hindres

• Øvrige regler i StVO er gældende – herunder:

• cyklister skal holde til højre

• ved overhaling f cyklist min. 1,5 afstand

• Øvrige lande (NL, B, S, N, A, CH):

• Cyklister skal holde til højre

• Hastighedsbegrænsning på maks. 30 km/t

• NL og CH – ej lov og dermed ingen sanktionsmuligheder

• S og N som pilotprojekter – og dermed ej sanktionsmuligheder
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Fordel/ulemper – bevæggrund til valg af 
cykelgade

Contra:
• Tryghed

• ”Signalværdi”

• Hastighed (hvis gennemfartstrafik)

• Ukendt

Pro:
• Økonomi

• Indgreb overfor andre
(parkering mv.)

• ”Synlighed” (pendant til afkortet 
cykelsti - krydsuheld i byerne)

• ”Dooring” uheld reduceres
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Anbefalinger

8
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Cykelgade – næsten 30 års erfaringer

• Bremen 2015, retningslinjer for etablering af cykelgader:

• Trafiksikkerhed og konfliktreduktion:

• Anbefalet mindstebredde (afhængig af trafikmængden)

• Parkering – kun afmærket og ej vinkelret, skråparkering ved særlige forhold

• I kryds – ej vigepligt (betragtes som ”primærvej”)

• Skiltning og afmærkning

• Hastighed (det skal være muligt at kunne cykle med normal højeste hastighed 20 – 25 km/t)

• Asfalt – ej granit

• Undgå nye signalanlæg og fodgængerfelter
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Cykelgade – næsten 30 års erfaringer

• Bør være en del af en længere sammenhængende strækning som sikrer en høj rejsehastighed

• Bør min. have en bredde på 4,0 ekskl. kantbaner (ved eks. parkering ”Dooring – accidents”)

• Bør forsynes med afmærkning ved knudepunkter

• Bør have et standarddesign i byer

• Bør ikke være pålagt vigepligt

• Gennemkørsel minimeres/bør ikke være tilladt

• Begrænset parkering
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Erfaringer - München

Overordnet

• Ca. 260 cykelgader med en samlet længde på min. 210 km (Tyskland) – München ca. 21 km

• Længste strækning = 3,2 km (Oranienburg)

• 30 cykelgader med en længde på 1,0 km eller derover

Trafikulykker

• Køretøjer respekterer skiltning = færre uheld og især færre alv.

• Vigepligt respekteres (afhænger af skiltningen)

• Andel af cyklister er steget mærkbart (mellem 19 – 21%)

• Høj acceptens af cykelgader
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“ ”The more you sweat in peace, the less you bleed in war.”

12
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Mejlgade i Aarhus – Danmarks første cykelgade



Cykelgader I  
Tyskland – siden

1982 (Bremen)



FREDERIKSGADE – Dobbeltrettet cykelsti



Mejlgade som cykelgade
• Indsnævring af kørebane (4,0 meter)

• Udvidelse af fortov

• Lave kantsten

• Halve parkeringslommer til parkering og afsætning (undtagen fra 07.00-09.00 og fra 15.00 – 17.00)



mejlgade - aarhus
• Fra 3.000 til 1.500 biler pr. Døgn (50 procents fald)

• Cyklister steg fra ca. 8.000 til 10.000 cyklister dagligt

• Forholdsvis lav fart

• 400 meter lang strækning

• Ingen politiregistrerede uheld I perioden 2012-2017











LOVGRUNDLAGET – BEKENDTGØRELSE

Tavlen (E 47) angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:

1) Kørebanen er reserveret til cykel og lille knallert.

2) Tilladelse til kørsel med andre køretøjer i området kan gives. I så fald skal kørsel ske under 
iagttagelse af bestemmelserne i punkterne 4-7.

3) Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i § 16, stk. 3, punkterne 2-5. 
Desuden kan anvendes undertavlen »Kørsel tilladt« eller andre undertavler, der tillader kørsel 
med bestemte færdselsarter. Tilladelse på undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. § 9, tavle U 
3.

4) Kørsel på kørebanen må kun ske med en hastighed svarende til hastighed for cyklister og 
førere af lille knallert (normalt under 30 km/h).

5) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden.

6) Kørende må ikke unødigt hindre de øvrige kørende i at komme frem.

7) Parkering i en cykelgade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.



Det med småt





Parkering på en Cykelgade



Igangværende ændring af afmærkningsbekendtgørelsen



Eksempler fra danmark



Supercykelgaden i Odense (Rødegårdsvej)
• 74% flere cyklister på 3 år

• 4 gange så mange cyklister som bilister

• 90% af cyklisterne føler sig trygge, når de cykler i cykelgaden

• 79% af cyklisterne i cykelgaden synes konceptet virker logisk

• De fleste cyklister er tilfredse med at benytte cykelgaden

• Cykler – 3.000 pr. døgn

• Biler – 700 pr. døgn

• 400 meter lang strækning



Kirkegade - vejle



Kirkegade - vejle



Kirkegade - vejle



Jernbanegade - næstved
• Fra 3.000 til 2.000 biler pr. Døgn (30 procents fald)

• Lille stigning på antal cykler fra 270 til 300 cyklister dagligt

• Gennemsnitshastighed på 25 km/t

• 400 meter lang strækning

• Stor tilfredshed med gaden som cykelgade



mejlgade - aarhus
• Dobbeltrettet biltrafik

• Supplerende cykelsti



Mindebrogade - aarhus
• Fra 3.600 biler pr. døgn

• Ca. 3.000 cyklister

• Dobbeltrettet biltrafik

• 100 meter lang strækning



Mindebrogade - aarhus



Supplerende 
kampagneinfo
Med inspiration fra Holland



FREDENSGADE - aarhus

• 1.500 biler pr. døgn

• Ca. 2.000 cyklister

• Dobbeltrettet biltrafik

• 100 meter lang strækning



østergade - aarhus

• 3.000 biler pr. døgn

• Ca. 2.500 cyklister

• Enkeltrettet biltrafik

• 400 meter lang strækning



Østergade - aarhus



Grønnegade - aarhus

• 1.500 biler pr. døgn

• Ca. 2.500 cyklister

• Enkeltrettet biltrafik

• 100 meter lang strækning



FREDENSGADE - aarhus
• 2.000 biler pr. døgn

• Ca. 3.500 cyklister

• Dobbeltrettet biltrafik

• 120 meter lang strækning





Guldsmedgade

• 2.200 biler pr. Døgn

• 2.000 cykler pr. Døgn

• Enkeltrettet handelsgade

• Parkering I begge sider

• Smal gade



jægergårdsgade - aarhus
• Ca. 4.500 biler pr. døgn

• Ca. 2.500 cyklister

• Dobbeltrettet biltrafik

• 400 meter lang strækning



Møllevangs Allé - aarhus
• Ca. 2.200 biler pr. døgn

• Ca. 1.500 cyklister

• Dobbeltrettet biltrafik

• 1.200 meter lang strækning



Cykelgader og 
hastighed



Mejlgade - Hastighed på strækningen – rød (over 25 km/T)



sideacceleration



Hævet flade som hastighedsdæmpning



Afvigende belægning



3D - fodgængerfelter



Udretning af lange lige strækninger



Rumlefelter



Øvrige
udfordringer



Ulovlige parkeringer



Byliv overtager cykelgaderne



ANBEFALINGER
• Ingen facit desværre

• En overvejende andel cyklister (helst dobbelt så mange)

• Cykelgade (med kørsel tilladt) bør ikke etableres på for lange strækninger (undtagen veje med begrænset biltrafik og mulighed for at 
overhale). Max 500-600 meter.

• Der skal sikres lav hastighed på cykelgaden – gerne 25 km/t eller mindre (anvend gerne fartdæmpere)

• Cykelgader bør ikke etableres på længere stræk med busser i rute

• Cykelgadernes funktion skal gennem valg af design kunne afkodes på et splitsekund af alle trafikanter (afvigende belægningsfarve, 
cykelparkering og forskellige byrumselementer samt beplantning)

• Etablering skal følges op af massiv information – både på strækningen og via presse, some mm. 

• Det enkelte kørespor på cykelgade bør ikke være bredere end 3.00 meter i hver retning (hvor overhaling ikke er muligt)

• På strækninger med enkeltrettet biltrafik kan man gå ned på i alt 4.00 meter cykelgade og tildele evt. restareal til fodgængere.


