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Hvad er en cykelgade?
En cykelgade er karakteriseret ved, at cyklisterne er 

førsteprioritet på vejarealet - hvor motoriserede kø-

retøjer kan optræde som gæster – hvis tilladt. Så-

fremt motoriserede køretøjer er tilladt, er det væ-

sentligt, at mængden og hastigheden er lav – og 

derved tilpasset til det flow og tempo, som skabes 

af cyklisterne. Cykelgader adskiller sig fra cykelstier- 

og baner ved, at konceptet ikke omhandler at ad-

skille cyklisterne fra motoriserede køretøjer, men at 

danne et nyt ’fælles rum’, der favoriserer cyklisterne. 

Ved at etablere en cykelgade, er det muligt at give 

den eksisterende infrastruktur en ny funktion, samt 

opnå en ny transportmæssig adfærd. Cykelgader 

udfordrer hierarkiet, som rystes godt og grundigt 

og opbygges på ny.

Cykelgader – historie og eksempler
Cykelgader er igennem flere år blevet etableret i 

både Tyskland og Holland, som led i at forbedre for-

holdene for cyklisterne. Den første cykelgade i Hol-

land blev etableret i 1996 på Burgemeester Reiger-

straat – men dette skete ikke problemfrit.

Cykelgaden var designet som en to-vejs-cykel-

gade, samt med kørsel tilladt. I midten af vejarealet 

blev der placeret en kantsten, der skulle forhindre 

bilisterne i at overhale cyklisterne. Designet mødte 

dog udfordringer. Midter-kantstenen besværliggjor-

de at passere cyklisterne, så bilisterne begyndte at 

køre over kantstenen eller op på fortovet, hvilket 

skabte farlige situationer for både cyklister og fod-

gængere. I dette eksempel måtte de erkende, at en 

cykelgade ikke var løsningen – i hvert fald for den 

tid. Dette er blot ét eksempel, der viser, at koncep-

tet også kan byde på udfordringer afhængig af kon-

teksten. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om 

Cykelgader er begyndt at etablere sig flere steder i de danske byer – og vil i nærmere frem-
tid også blive praktiseret i Aalborg Kommune. Artiklen er udarbejdet på baggrund af mit 9. 
semesters projekt som led af masterprogrammet ’Urban Planning and Management’ ved 
Aalborg Universitet. Projektet belyser selve konceptet cykelgader, samt en refleksion af, 
hvorvidt dette kan etableres på strækningen Mellem Broerne – beliggende i Nørresundby. 
Artiklen giver et lille indblik til den viden, som jeg tilegnede mig undervejs – og du kan her 
blive bedre bekendt med konceptet, som er med til at sætte cyklisterne i førersædet. 
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Figur 1: Illustrerer nogle af de 
elementer, samt krav, der 
karakteriserer en cykelgade.
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det hovedsageligt var designet, der udgjorde udfordringerne – 

eller om det var en mangel på forståelse og kommunikation af 

retningslinjerne?

Trods en lidt udfordrende start fortsatte de i Holland med at 

etablere cykelgader – og mange steder med stor succes.

Konceptet rummer en grad af frihed og fleksibilitet, både i 

forhold til operationelle krav og design, hvis der ses på tværs af 

forskellige geografiske lokationer. Der er igennem årene præ-

senteret forskellige eksempler på, hvordan en cykelgade kan se 

ud. Det er et koncept, som ikke blot rummer ét facit – men man-

ge. Der er ikke én bestemt løsning, som virker alle steder.

Tabel 1 giver et overblik over nogle af de forskelle, der kan 

være i forbindelse med operationelle krav, som anbefales for en 

cykelgade afhængig af geografi. Holland og Amerika gør stor 

brug af vejafmærkning, såsom cykelsymboler og farvet asfalt. 

Specielt i Holland er det foretrukket at benytte den ’røde løber’ 

for tydeligt at markere, at et vejareal er reserveret til cyklisterne. 

Hvorimod at det i en dansk kontekst anbefales, at det officielle 

cykelgadeskilt er tilstrækkeligt. Erfaringer har dog vist, at dette 

ikke altid er tilstrækkeligt for at opnå forståelse, samt overhol-

delse af konceptet. Denne overbevisning blev udfordret på Mejl-

gade, der er Danmarks første cykelgade, hvor der ligeledes blev 

etableret cykelsymboler (V21) på vejarealet. Der er generelt in-

gen specifikke krav i afmærkningsbekendtgørelsen for designet 

af en cykelgade – ligesom der for eksempel er for en cykelsti. I 

Holland er der opsat specifikke krav til for eksempel vejbredder 

for cykelgader. At der endnu ikke er nogle mere faste krav, ud-

fordrer praktisering af konceptet. ’Instruktionsbogen’ for cykel-

gader er derved ret fleksibel og på mange måder unik. Vi må 

derfor acceptere, at vi skal ’lære-hen-ad-vejen’ og tilføje nye in-

strukser.

Mellem Broerne 
Min opgave tog udgangspunkt i, hvorvidt vejarealet Mellem 

Broerne kunne omdannes til en cykelgade. Strækningen udgør 

et ’missing link’, der ved omdannelse forventes at kunne binde 

byens cykelforbindelser bedre sammen. Aalborg Kommune har 

et ønske om at reducere gennemkørsel for bilisterne, samt und-

gå, at arealet anvendes som smutvej og alternativ til Vesterbro-

gade. Trafiktællinger viste, at der på strækningen er et overtal 

af bilister i forhold til cyklister. Det gennemsnitlige antal biler 

på daglig basis blev registret til 1244, hvor der for cyklister blev 

registret 699. Såfremt de operationelle krav fra eksempelvis Hol-

land efterfølges, kunne Mellem Broerne principielt ikke fungere 

som en cykelgade. Samtidig er strækningen en 50 km/t - zone, 

FAKTABOKS

Vidste du, at den første cykelgade blev etableret i Bremen i Tyskland i 
1980? Det krævede 200 trafikskilte at gennemføre etableringen, fordi 
de lovmæssige rammer på daværende tidspunkt ikke var klar til at 
byde den første cykelgade velkommen. Først i 1997 blev konceptet en 
del af de lovmæssige rammer.

Figur 2: Første cykelgade i Holland (1996) Burgemeester Reigerstraat designet med eget skilt 
og kantsten i midten.

Figur 3: Hollandsk ’succes’ eksempel på før og efter transformation af et vejareal. Den ’røde 
løber’ er blevet udvidet – hvilket har skabt bedre forhold for cyklisterne.

Land/krav Hastighed ÅDT (bil) ÅDT (cykel) Skiltning m.v

Holland Maks. 30 km/t. Anbefalet: Maks 500 motorkøretøjer 
på to-vejs cykelgade og 2000 ved 
ensretning.

Anbefalet: Mindst dobbelt 
så mange cyklister ift. bilister 
– gerne 4 gange så mange.

Ingen specifikke krav.  
Frie designmuligheder.

Nordamerika Maks. 25 mph 
(40 km/t.). 
20 mph (32 km/t.) 
er foretrukket. 

Mindre end 3000 motorkøretøjer. 
1500 er foretrukket.

Anbefalet: at et vejareal 
består af flere cyklister end 
bilister.

Anvender fast cykelgade symbol 
– farven og størrelse kan variere.

Danmark Maks. 30 km/t. Ingen specifikke krav. Ingen specifikke krav. Officielt cykelgade skilt (E47, E48).
(Parkering skal ske i afmærkede 
p-båse).

Tabel 1: Operationelle krav til en cykelgade.



TRAFIK & VEJE  •  MAJ 202020

CYKELTRAFIK

hvor observationer viste, at bilisterne kø-

rer stærkt sammenlignet med cyklisterne. 

Dette er med til at skabe utryghed. Ha-

stighedsgrænsen bør nedsættes til 30 

km/t for at opfylde kravene.  

Aalborg Kommune har en forventning 

om, at vejarealet har potentialet til at til-

trække flere cyklister, hvis det blev om-

dannet til en mere attraktiv og sikker rute. 

Der er altså en tro på, at anvendelsen af 

konceptet kan fungere på Mellem Broer-

ne. Da konceptet som sagt rummer en 

grad af fleksibilitet og frihed, kan det ikke 

udelukkes, at det kunne fungere. Om ikke 

andet er det ny læring til ’instruktionsbo-

gen’ for cykelgader. 

Cykelgader (kommer) til Aalborg 
Aalborg kommune har planer om i nær-

mere fremtid at praktisere deres første cy-

kelgade – som led i at forbedre forholde-

ne for cyklisterne. Udover Mellem Broer-

ne overvejes for eksempel Samsøgade og 

Østerbrogade mellem medborgerhuset 

og Løkkegade som fremtidige cykelga-

der. Der er i Aalborg Kommune fokus på, 

at designet af en cykelgade kan variere 

alt efter, hvilken lokation, samt kontekst, 

der arbejdes med. Der vil være fokus på 

at reducere hastigheden, samt andelen 

af biler – så der kan skabes trygge og at-

traktive cykelforbindelser. Kommunen er 

bevidst om, at det ikke nødvendigvis er 

samme design og strategi, som benyttes 

for alle vejarealerne. Desuden er der mu-

lighed for at få inspiration af de eksem-

pler, der eksisterer i andre danske kom-

muner. 

FAKTABOKS

Cykelgader kan lede til nye trafikstrømme 
og tilføre en større grad af ude- og caféliv, 
samt bidrage til en positiv effekt på han-
delslivet.

Cykelpolitik
Etablering af cykelgader imødekommer 

på mange måder også de 3 temaer, som 

kommunes cykelpolitik bygges op om-

kring. 

• Børn på cykel 

• Trygt, sikkert og attraktivt

• Medvind og smutveje.

Ved at etablere cykelgader er der mulig-

hed for at tilgodese børn – såvel som de 

’mindre øvede’ på cykel. Når der opbyg-

ges en ny transportmæssig adfærd og 

hierarki, hvor bilisterne skal tilpasse sig 

cyklisterne, bør der skabes et mere trygt 

og attraktivt vejareal. Der efterstræbes at 

skabe attraktive og friktionsfrie vejarea-

ler, hvor cyklisterne får en god oplevelse 

uden at skulle bekymre sig om bilisterne. 

For at en cykelgade bliver tryg at fær-

des på, er det væsentligt, at borgerne bli-

ver bekendt med de retningslinjer/regler, 

der gælder for konceptet. Hvis ikke dette 

er tydeligt kommunikeret, vil der være ri-

siko for at retningslinjerne ikke overhol-

des. Derfor bør etablering af cykelgader 

understøttes af kampagner og lignende 

sideløbende. Det er vigtigt at få borgerne 

’med på vognen’, og at de accepterer den 

ændring en cykelgade kan medføre.

Det skal på mange måder føles let og 

ubesværet at cykle på en cykelgade, og 

derved give en følelse af medvind - og 

måske også sammenhold. For måske kan 

cykelgader ses lidt som en sejr til cykli-

sterne? Ved at det besluttes at omdanne 

en gade til en cykelgade, kan der vel ar-

gumenteres for, at cyklisterne har mag-

ten? De har formået at ’slå de motorise-

rede køretøjer af pinden’ ved at udgøre 

den mest dominerede transportform? Her 

kan der så ligeledes stilles spørgsmåls-

tegn ved, om cyklisterne er klar til at tage 

det ansvar? Én ting er dog sikkert – det 

bliver spændende at byde cykelgader vel-

kommen i Aalborg Kommune. 

Figur 4: Forskellige eksem-
pler på, hvordan en cykelga-
de kan designes. Der ses stor 
forskel på, hvordan cykelga-
der designes i Danmark 
(billede øverst t.v. viser 
udsnit af Mejlgade) sammen-
lignet med eksempelvis 
Holland. 


