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på dobbeltrettede cykelstier
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AF KAMILLE 
HOUGAARD 

kamille@
hougaard trafik.dk

AF RIKKE HOUGAARD 
SØRENSEN 

rikke@hougaard trafik.dk

CYKELTRAFIK

I en adfærdsundersøgelse udført i efteråret 2019 har vi observeret 1.285 cyklister, som passerede 
gennem et signalkryds fra eller mod en dobbeltrettet cykelsti. Observationerne har fundet sted i tre 
forskellige 4-benede signalkryds i Næstved. Samlet set udførte 22 % af cyklisterne ukorrekte handlin-
ger, når de passerede signalkrydset. I det ene kryds kørte hele 43 % af cyklisterne ulovligt gennem 
signalkrydset, da de ankom fra den dobbeltrettede cykelsti.

Baggrund for adfærdsundersøgelsen
En dobbeltrettet cykelsti kan være en praktisk løs-

ning, hvis de eksisterende forhold af vejen og om-

rådet giver anledning til, at cyklisterne med fordel 

kan placeres i samme side. Udfordringen kommer, 

når cykelstien skal startes/afsluttes, hvilket ofte sker 

i kryds af den ene eller den anden art. Vores hypo-

tese var, at cyklister i et kryds, som kører til eller fra 

en dobbeltrettet cykelsti har tendens til at køre mod-

sat færdselsretningen gennem krydset eller over 

fodgængerovergangen. Vi var særligt interesserede 

i at undersøge 4-benede signalregulerede kryds, da 

problemstillingen synes mere kompliceret her. I sig-

nalkryds reguleres trafikken af signalfarven, og det 

vil formentlig forekomme endnu mere overrasken-

de for bilisterne, hvis cyklister kører modsat færd-

selsretningen, evt. over fodgængerovergangen gen-

nem et kryds, hvor der udover signalfarven er en del 

at forholde sig til som bilist. Det er de svingende bi-

lister, som kører i samme fase som de ligeudkøren-

de cyklister, som kan blive overraskede over 

”modstrøms”-cyklisterne.

Vi ved fra en tidligere undersøgelse (Buch, T.S. og 

Jensen, S.U., 2013: Trafiksikkerhed i kryds med dob-

beltrettede cykelstier, Trafitec), at en dobbeltrettet 

cykelsti langs en overordnet vej kan indebære en 

høj risiko for cyklister, hvor cykelstien krydser en si-

devej, særligt for cyklister kørende mod færdsels-

retningen. I den nævnte undersøgelse var andelen 

af uheld 75 %, hvori der indgik et motorkøretøj og 

en cykel/knallert, som kørte ”modstrøms” i forhold 

til andelen af uheld med cykler/knallerter, som kør-

te på normalvis med færdselsretningen. Der er altså 

en større uheldsrisiko forbundet med at køre mod 

færdselsretningen på en dobbeltrettet cykelsti gen-

nem et sidevejskryds i forhold til at køre med færd-

selsretningen på stien. Derfor var vores hypotese li-

geledes, at risikoen for uheld mellem svingende mo-

torkøretøjer og cykler/knallerter kørende gennem 

krydset modsat færdselsretningen var højere end 

uheld, hvor cykler/knallerter kørte i den rigtige side 

over krydset.

De tre signalkryds
I undersøgelsen indgik tre 4-benede signalregule-

rede kryds beliggende i byzone i Næstved. I alle tre 

kryds er der anlagt en dobbeltrettet cykelsti op til 

krydset. Cykelstien er ikke en del af krydset, men 

starter/slutter før krydset. Derudover er alle tre kryds 

beliggende på byens hovedfærdselsårer, og har der-

med store mængder motorkørende trafik og cykel-

trafik.
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Sorte pile viser cyklister, som trækker cyklen eller cykler over 
fodgængerfelterne.

Krydset Vordingborgvej-Dyssegårdsvej-Gavnøvej. Krydset Slagelsevej-Rådmandshaven-Havnegade.Krydset Ringstedgade-Køgevej-Herlufsholm Allé.

Rød-grøn pil viser krydsende cyklister. Farven viser ukorrekt/
korrekt udført handling afhængig af kørselsretning.

Cyklistuheld i de tre kryds
I perioden 2014-2018 er der sammenlagt 

registreret to cyklistuheld og et knaller-

tuheld i de tre kryds. Der er ikke sket uheld 

ifm. ind- og udkørsel til/fra den dobbelt-

rettede cykelsti. Dog har cyklisten i det 

ene uheld befundet sig ukorrekt langs ve-

jen i modsatte vejside, hvorefter denne 

er blevet påkørt af en bilist i krydset, som 

formentlig har overset cyklisten.  

Metode
Vi gik ud og undersøgte cyklisternes ad-

færd i de tre kryds til og fra den dobbelt-

rettede cykelsti. Observationerne fandt 

sted to timer hver morgen og to timer 

hver eftermiddag på 4 hverdage i hvert 

signalkryds. Det var kl. 7.30-9.30 og igen 

kl. 15.00-17.00, at der var flest cykler og 

knallerter i krydsene. Der blev både no-

teret cykler/knallerter, som kørte fra den 

dobbeltrettede cykelsti og gennem kryd-

set, samt cykler/knallerter fra krydset og 

ind på cykelstien.

I den efterfølgende tekst vil der i be-

tegnelsen ”cyklister” både indgå cyklister 

og knallertførere. Andelen af knallerter 

var meget lav.

Vi inddelte cyklisternes adfærd i syv grup-

per.

1. Cyklister, som cyklede over krydset med 

færdselsretningen.

2. Cyklister, som cyklede over krydset mod 

færdselsretningen.

3. Cyklister, som krydsede udenfor kryds-

området. 

4. Cyklister, som trak cyklen over det ene 

fodgængerfelt.

5. Cyklister, som trak cyklen over det an-

det fodgængerfelt.

6. Cyklister, som cyklede over det ene 

fodgængerfelt.

7. Cyklister, som cyklede over det andet 

fodgængerfelt.

Af ovenstående adfærdsmæssige hand-

linger anses kategori 1, 4 og 5 som kor-

rekt udførte handlinger.

Kategori 2, 3, 6 og 7 anses som ukor-

rekt udførte eller ulovlige handlinger, som 

kan føre til situationer, hvor cyklisterne 

overses af en bilist og i værste fald kan ri-

sikere at blive påkørt.

Undersøgelsens resultater
Der blev i alt observeret 1.285 cyklister. 

Fordelingen var, at 1.034 cyklister kørte 

fra den dobbeltrettede cykelsti og ind i 

krydset, mens 251 cyklister kørte fra kryd-

set og ind på den dobbeltrettede cykel-

sti.

Cyklister kørende gennem krydset og 
ud på dobbeltrettet cykelsti
Her kørte 49 % af cyklisterne over krydset »
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med færdselsretningen. 23 % trak cyklen 

over den ene eller den anden fodgænger-

overgang for at komme hen til cykelstien 

og starte kørslen. 

De sidste 28 % af cyklisterne valgte at 

udføre en ukorrekt handling i form af at 

køre over krydset modsat færdselsretnin-

gen (18 %), at cykle over en fodgænger-

overgang (4 %) eller at krydse vejen uden-

for krydsområdet (6 %).

Dermed valgte 72 % af cyklisterne at 

udføre en korrekt handling ved passage 

af krydset, og 28 % at udføre en ukorrekt/

ulovlig handling gennem krydsningen. 

Cyklister kørende fra den dobbeltret-
tede cykelsti og ind i krydset
58 % af cyklisterne, som kørte fra cykel-

stien og ind i krydset kørte med færdsels-

retningen. 22 % valgte at stå af cyklen og 

trække over fodgængerovergangen på et 

af krydsbenene. 

Ud af de sidste 20 % af cyklisterne, 

valgte 9 % at cykle over et af fodgænger-

overgangene, mens 4 % cyklede gennem 

krydset modsat færdselsretningen. De 

sidste 7 % krydsede udenfor krydsområ-

det.

Her valgte altså 80 % af cyklisterne at 

udføre en korrekt handling gennem kryd-

set, og 20 % at køre ukorrekt/ulovligt igen-

nem.

Cyklister, som cyklede over fodgæn-
gerovergangen
At cykle over fodgængerovergangen er 

utrygt for fodgængere, og kan samtidig 

udgøre en uheldsrisiko, da svingende bi-

lister måske ikke er opmærksomme på, at 

der kan komme en cyklist i feltet. Man må 

antage, at risikoen er størst, hvis cyklisten 

kører over en fodgængerovergang mod-

sat sin rigtige færdselsretning. Samlet set 

kørte 57 cyklister over en fodgængerover-

gang modsat færdselsretningen i krydse-

ne, mens 40 cyklister kørte over feltet til 

højre for kørebanen. 

Konklusion 
Der var stor variation af korrekt og ikke 

korrekt udførte handlinger hos cyklister-

ne til og fra den dobbeltrettede cykelsti i 

de tre kryds. Dette hang sammen med, at 

cyklisterne havde forskellige primære ru-

ter gennem krydsene mod de mål, de 

skulle til og fra. Som på alle andre steder 

på vejnettet vil trafikanterne, og i særde-

leshed cyklisterne, ofte forsøge at søge 

den letteste og korteste rute. Dette gæl-

der ligeledes gennem kryds.

Det specielle ved signalkryds er, at det 

ikke nødvendigvis er den korteste distan-

ce, man som cyklist søger, men måske 

mere i hvilken retning, der er grønt lys. 

I det ene kryds udførte 43 % af cykli-

sterne ukorrekte handlinger, da de kom fra 

den dobbeltrettede cykelsti, hvilket må an-

tages at kunne resultere i øget uheldsrisi-

ko. 

Men hvor stor vil en eventuel øget 

uheldsrisiko være i forhold til den samme 

problemstilling i et signalkryds med kun 

enkeltrettede cykelstier? Her vil cyklister-

ne ligeledes være interesserede i at søge 

den hurtigste rute gennem krydset, hvil-

ket for nogle kan omfatte kørsel modsat 

færdselsretningen og kørsel på fodgæn-

gerfelter. Måske er der ikke så stor forskel.  

Dette adfærdsstudie er småt, da vi kun 

har kigget på tre kryds, og derfor ikke kan 

konkludere, om vores hypoteser er be-

kræftede eller ej. Ud fra vores studie kan 

vi ikke konkludere, at der er en øget uhelds-

risiko ved at lade en dobbeltrettet cykel-

sti starte/slutte op til et signalkryds.

 Uheldsbilledet i de tre kryds viser nem-

lig, at der ikke er registreret uheld med 

cyklister i krydsene i forbindelse med kør-

sel til eller fra cykelstien.   

Derfor må den endelige konklusion af 

dette adfærdsstudie være, at hvis man 

som trafikplanlægger skal lave et signal-

kryds, hvor en dobbeltrettet cykelsti star-

ter/slutter op til krydset, så bør man være 

opmærksom på, at denne udformning 

kan resultere i, at en del af cyklisterne vil 

passere krydset på ulovlig vis. 

Cyklister,�som�cyklede�over�krydset�med�færdselsretningen Cyklister,�som�cyklede�over�krydset�mod�færdselsretningen

Cyklister,�som�krydsede�udenfor�krydsområdet Cyklister,�som�trak�cyklen�over�det�ene�fodgængerfelt

Cyklister,�som�trak�cyklen�over�det�andet�fodgængerfelt Cyklister,�som�cyklede�over�det�ene�fodgængerfelt

Cyklister,�som�cyklede�over�det�andet�fodgængerfelt

Tabel 1: Observerede cyklister kørende mod dobbeltrettet cykelsti. Tabel 2: Observerede cyklister kørende fra dobbeltrettet cykelsti.

Cyklister,�som�cyklede�over�krydset�med�færdselsretningen Cyklister,�som�cyklede�over�krydset�mod�færdselsretningen

Cyklister,�som�krydsede�udenfor�krydsområdet Cyklister,�som�trak�cyklen�over�det�ene�fodgængerfelt

Cyklister,�som�trak�cyklen�over�det�andet�fodgængerfelt Cyklister,�som�cyklede�over�det�ene�fodgængerfelt

Cyklister,�som�cyklede�over�det�andet�fodgængerfelt
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Cyklister kørende gennem krydset og ud på dobbeltrettet cykelsti Cyklister kørende fra den dobbeltrettede cykelsti og ind i krydset
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