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Hvorfor ikke lys på hele døgnet?
Vi har vidst det i mange år: Kørelys hele døgnet er 

godt for trafiksikkerheden. Kørelys er derfor også 

lovpålagt i større eller mindre udstrækning for alle 

køretøjer (herunder fx også små elektriske køretø-

jer som el-løbehjul) med undtagelse af cykler. Ifølge 

Trafiksikkerhedshåndbogen reducerer kørelys på bi-

ler antallet af flerpartsulykker i dagslys med ca. 6 % 

[1]. Lys på cyklen hele døgnet er imidlertid også godt 

for de cyklendes sikkerhed. Det viser fx et dansk stu-

die tilbage fra 2004/05 [2] og et norsk studie fra 2016 

[3]. Desværre har konklusionerne fra disse og andre 

studier ikke rigtig rykket noget ved lovgivningen – 

fx ved at indføre krav om, at der skal være monteret 

kørelys på alle nye cykler, der sælges hos danske cy-

kelforhandlere. Et sådant krav vil ifølge norske TØI 

Hovedparten af cyklisterne i Aarhus er gode til at huske at få lys på cyklen, når det kræves. Det viser 
en ny undersøgelse, som Via Trafik har lavet blandt flere end 10.500 cyklister. I lygtetændingstiden 
(fra solnedgang til solopgang samt i dårlig sigt) kører cirka tre ud af fire cyklister med tændt lys på 
cyklen - vel at mærke cykellys, der lever op til kravene i færdselsloven. Det betyder, at omkring hver 
fjerde cyklist kører uden eller med utilstrækkeligt lys på cyklen, hvilket er alt for mange. Andelen er 
især stor i tusmørket. Cykellys har en positiv effekt på cyklisters sikkerhed, så her er der et uudnyttet 
potentiale for at forbedre sikkerheden for de cyklende.

DIVERSE

Godt lys på cyklen Utilstrækkeligt lys på cyklen Intet lys på cyklen

• Lygterne er klare og tydelige både 
foran og bagpå.

• Hvis lygterne blinker, må de ikke 
blinke for langsomt. Hvor langsomt 
de blinker, er en faglig vurdering 
(hvis de blinker for langsomt, kate-
goriseres de som ’utilstrækkeligt 
lys’).

• Der mangler for- eller baglys.
• Svag(e) lygte(r).
• Uhensigtsmæssig placering 

(gemt bagved cykelkurv, taske, 
jakke eller lignende).

• Langsomt blink (skønnet færre 
end 120 blink pr. minut).

• Gult blink foran (kan forveks-
les med blinklys).

• Rødt lys foran.
• Ej rødt lys bagpå (anden 

farve).
• Flere mangler.

• Hvis cyklen hverken har lys foran 
eller bagpå - altså der er enten 
ikke monteret lys på cyklen, eller 
lygterne er slukkede.

Tabel 1: Kategorisering af cykellygter.
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kunne reducere antallet af dræbte og til-

skadekomne cyklister med cirka 3 %, og 

10 % hvis der indføres krav om kørelys 

hele døgnet. Det er et potentiale, som bør 

udnyttes, når nu sikkerhedseffekten tilsy-

neladende er så god, og vi, særligt i disse 

tider, står over for en stadig stigende ud-

fordring, hvor ulykker med cyklister og 

andre bløde trafikanter fylder mere og 

mere i ulykkesstatistikken.

I den forbindelse har Via Trafik foreta-

get et observationsstudie i Aarhus, som 

forhåbentligt kan være med til at kaste 

lidt lys over nogle af de udfordringer, der 

er og kan være, når cyklister skal huske 

(at tænde) lyset på cyklen, og hvorfor der 

fortsat bør arbejdes med at få flere til at 

bruge cykellys for at reducere ulykkesri-

sikoen for de cyklende. 

Lygtetændingstid
Som reglerne er i dag, skal cyklister have 

lys på cyklen i lygtetændingstiden, som 

er fra solnedgang til solopgang samt i til-

fælde af dårlig/nedsat sigt fx i tåge eller 

snevejr. Særligt i perioderne lige omkring 

solopgang og -nedgang kan det være 

svært at vurdere, om solen rent faktisk er 

fremme. Mange tror fejlagtigt, at det er 

nok at se efter, om gadelygterne er tændt, 

men det er ikke (længere) tilfældet. Tidli-

gere var dette en god tommelfingerregel, 

men i forbindelse med, at vejmyndighe-

derne kan være pressede på økonomien, 

er det ikke et unormalt syn, at gadebelys-

ningen tændes senere og senere og sluk-

kes tidligere og tidligere for at spare pen-

ge på elregningen. 

Regler for cykellys
I lygtetændingstiden skal en cykel være 

forsynet med mindst én forlygte, der ly-

ser lige fremad med enten hvidt eller gult 

lys, og mindst én baglygte der lyser lige 

bagud med rødt lys. For- og/eller baglyg-

te må gerne blinke, hvis der blinkes med 

mindst 120 blink pr. minut. Hvis forlygten 

lyser gult, må den dog ikke blinke, da den 

dermed vil kunne forveksles med et blink-

lys på fx en bil.

I mørke skal lygterne være tydelige på 

mindst 300 meters afstand. Batteridrevne 

lygter skal have en brugstid på mindst 

fem timer med konstant tændt lys, uden 

der er behov for at skifte eller genoplade 

batterierne. Det udelukker brug af man-

ge små diodelygter, populært kaldet ”ding-

le-dioder”, da flere af disse typer ikke over-

holder kravene til hverken synlighed eller 

batterilevetid.

Endelig skal der altid være monteret 

lys på cyklen og ikke kun på cyklisten. Lyg-

ter placeret omkring buksebenet, på ta-

sken eller indbygget i hjelmen må gerne 

supplere lygterne, der sidder på cyklen, 

men må ikke stå alene.

Regler og krav til cykellygter er detal-

jeret beskrevet i §8-22 i ’Bekendtgørelse 

om cyklers indretning og udstyr’ [4].

Metode
Hen over vintermånederne - fra novem-

I lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet 
med mindst én forlygte, der lyser lige fremad med 
enten hvidt eller gult lys, og mindst én baglygte der 
lyser lige bagud med rødt lys. For- og/eller baglygte 
må gerne blinke, hvis der blinkes med mindst 120 
blink pr. minut. 

»
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ber 2019 til februar 2020 - har vi observe-

ret og registreret flere end 10.500 cykli-

ster i Aarhus med henblik på at undersø-

ge, hvorvidt de har lys på cyklen - og i gi-

vet fald kvaliteten af dette lys. Observa-

tionerne er lavet med diktafon og er ba-

seret på en vurdering i det øjeblik, hvor 

cyklen registreres. Dette er sandsynligvis 

ikke et 100 % korrekt resultat, men giver 

dog alligevel en indikation af cyklisternes 

anvendelse af lys på forskellige tidspunk-

ter af døgnet. Vi har koncentreret vores 

registreringer omkring tidspunkterne for 

overgang mellem lys og mørke henholds-

vis morgen og eftermiddag, og registre-

ringerne er foretaget i bytrafik, på veje 

med enkeltrettede cykelstier og med ga-

debelysning langs vejen.

Vi har observeret for- og baglygter på 

med- og modkørende cykler. Efterfølgen-

de er cyklernes lys inddelt i tre overord-

nede kategorier, som vist i tabel 1. Vi har 

kun registreret de cyklister, der kører på 

cyklen, og altså ikke cyklister der fx hol-

der stille ved et kryds, trækker cyklen over 

et fodgængerfelt eller på fortovet. For-

uden lys på cyklerne har vi registreret, om 

cyklisterne har lys placeret andre steder 

(fx på hjelmen, på kroppen eller på en ta-

ske). Endelig har vi registreret tidspunk-

tet for vores egen turstart samt tidspunk-

tet for, hvornår cyklerne er observeret. 

Dermed har vi kunnet analysere, hvordan 

anvendelsen af cykellys skifter hen over 

dagen og under forskellige variationer af 

tusmørke.

Der er naturligvis en risiko for, at un-

dersøgelsen er en smule skævvredet, da 

der sandsynligvis er nogle cykler uden lys, 

som vi ikke har set og fået registreret - 

netop pga. manglende lys. Det vil sige, at 

resultaterne kan vise sig at være for posi-

tive, og at antallet af cykler, der føres uden 

lys, kan være større.

Næsten hver fjerde står til bøde
I lygtetændingstiden er der observeret 

godt 8.700 cyklister, hvoraf ca. 1.500 har 

utilstrækkeligt lys på cyklen, mens cirka 

500 slet ikke har lys på cyklen. Det svarer 

til, at 77 % af cyklerne har godkendt lys 

på cyklen i lygtetændingstiden. Det ser 

altså ud til, at næsten hver fjerde cyklist 

potentielt kan tildeles en bøde for mang-

lende eller utilstrækkeligt lys på cyklen. 

Værst står det til om eftermiddagen fra 

0-30 minutter efter solnedgang, hvor hele 

40 % af cyklerne ikke har godkendt lys på. 

I den halve time inden solen står op om 

morgenen, har ca. 30 % af cyklerne ikke 

godkendt lys på.

Ses der på den halve time efter solop-

gang, hvor cykellys ikke længere er på-

krævet, er andelen af cykler med god-

kendt lys faldet til bare 44 %. I den halve 

time før solen går ned om eftermiddagen, 

har 33 % af cyklerne godkendt lys på. Fi-

gur 1 viser andelen af cyklisterne, der har 

husket at få lys på cyklen set i forhold til 

tidspunktet for solopgang og -nedgang. 

Bemærk, at opgørelsen i dette tilfælde 

også omfatter de cykler, der har utilstræk-

keligt lys på.

Mange cyklister glemmer 
(at tænde) den ene lygte
Af de i alt 8.700 cykler, der er observeret 

i lygtetændingstiden, mangler 7,8 % en-

ten for- eller baglys - heraf mangler stør-

stedelen baglyset, som vist på figur 2. 

Hvorvidt, der er tale om en forglemmelse 

Figur 1: Andel cykler med lys på cyklen ift. tidspunkt for solopgang og -nedgang.

DIVERSE
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Andel af i alt 8.727 cyklister, der er observeret i lygtet¾ndingstiden

eller en reel lygtedefekt, er ikke undersøgt 

nærmere. Af andre mangler kan nævnes, 

at 4,9 % af cyklerne er registreret til at 

have mindst én svag lygte. Det vi sige, at 

vi har vurderet, at lygten ikke vil kunne 

ses på 300 meters afstand.

På 1,5 % af cyklerne har mindst én lyg-

te ikke været synlig - enten på grund af 

lygtens placering, eller fordi andre gen-

stande har skjult lygten. Disse genstande 

er som oftest en taske, pakke eller lignen-

de placeret i fx en frontmonteret cykel-

kurv, som dermed skjuler forlygten, eller 

en lang jakke som hænger ned bagved 

cyklisten, og dermed skjuler baglygten 

placeret under sadlen. Til de mere sjæld-

ne registreringer af uheldig/forkert pla-

cering hører lygter, som sidder placeret 

foran en barnestol, hvorfor den ikke er 

synlig bagfra. Der er også set eksempler 

på lygter, der peger direkte ned i asfalten 

eller ud til siden i stedet for fremad eller 

bagud.

2,2 % af de godt 8.700 cykler har mon-

teret blinkende for- og/eller baglygter, 

som efter vores vurdering ikke blinker 

med de nødvendige 120 blink pr. minut. 

Ved induktionslygter kan det fx skyldes, 

at der mangler en magnet på egerne til 

at påvirke lygten ved fremdrift. Det er ikke 

registreret, hvor stor en andel af cyklerne, 

Figur 2: Årsager til at cykellyset er registreret som ’utilstrækkeligt’. NB: Andel af 8.727 cykler, der er observeret i lygtetændingstiden.

der generelt har monteret lygter, som en-

ten lyser konstant eller blinker. Derfor kan 

vi ikke sige noget om, hvor stor en andel 

af de blinkende lygter, som virker eller 

ikke virker korrekt.

Af de resterende mangler kan nævnes, 

at der kun er observeret ganske få cykler, 

som enten har monteret lygter med gult 

blinkende lys foran, lygter med rødt lys 

foran eller lygter bagpå, der ikke er røde. 

Der er desuden observeret flere cyklister, 

der ikke har baglys på cyklen, men har 

baglys indbygget i hjelmen eller sidden-

de på rygsækken, hvilket ikke er tilstræk-

keligt. Endelig viser observationerne, at 

kun 0,4 % af cyklerne har flere lygtemang-

ler.

Lys på alle cykler
Dette studie viser, at der stadig er alt for 

mange, som cykler uden lys i lygtetæn-

dingstiden - især i tusmørket. Samtidig 

ved vi fra tidligere studier, at effekterne 

af lys og cykellys på antal ulykker er posi-

tive både dag og nat. Der er derfor et uud-

nyttet trafiksikkerhedspotentiale i at få 

flere til at cykle med cykellys. Spørgsmå-

let er derfor, om tiden ikke er ved at være 

moden til at tage det næste skridt mod 

lovpligtigt kørelys på cyklerne - det vil 

nemlig både kunne forbedre sikkerheden 

i dagslys, tusmørke og mørke. Dette 

spørgsmål aktualiseres både af, at ’alle de 

andre’ små køretøjer i trafikken skal have 

lys på hele døgnet, at det går den forker-

te vej med cykelsikkerheden, og at lygte-

teknologien er under stadig udvikling og 

forbedring. Et indledende skridt på vejen 

mod lovpligtigt cykellys kunne være, at 

alle de nye cykler, som sælges, skal have 

fastmonteret lys. Hvis det ikke er muligt 

at få justeret lovkravene, må kampagne 

og især politiets kontrolvirksomhed på 

dette område skærpes. Men selvom det-

te også vil have en positiv effekt, vil det 

sandsynligvis ikke være lige så effektivt 

som at indføre lovkrav om fast kørelys på 

(nye) cykler. 


