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Indledning
I 2020 har DTU (støttet af EU) og RAW Mobility ar-

bejdet på et udviklingsprojekt, der har til formål at 

designe løsninger, der i højere grad er tilpasset tra-

fikanternes adfærd, end de nuværende designstan-

darder foreskriver (primært vejreglerne). Dermed 

understøttes korrekt/tiltænkt anvendelse, hvorved 

der skønnes et potentiale for, at kapacitet og trafik-

sikkerhed kan forbedres.

Arbejdet med adfærdstilpasset design er ikke en 

afløsning af eksisterende metoder til design af tra-

fikale løsninger – vejregler, trafikale analyser, kapa-

citet, uheldsanalyser mm., men et supplement der 

kan danne løsninger, som tager højde for trafik-

mængder og adfærd. Resultatet bliver på sigt at ud-

vikle generiske løsninger, som kan understøtte den 

mere selvforklarende brug af trafikrummet (kapaci-

tet og sikkerhed).

Påstand: Mange trafikale løsninger med stor andel 

af bløde trafikanter anvendes ikke efter hensigten, 

hvilket kan være forbundet med fare eller gene for an-

dre medtrafikanter. De fleste trafikanter er følsomme 

over for omveje/forsinkelser, men særligt cyklister og 

fodgængere har mulighed for at afvige fra henholds-

vis cykel- og gangarealer (ofte ulovligt og uhensigts-

mæssigt for medtrafikanter), end biler har for at afvi-

ge fra kørearealer. De fleste kender eksemplet med 

den trådte eller cykelskabte sti hen over et græsareal, 

selvom der er både cykel- og gangsti udenom. Eller 

når cyklister foretager venstresving i et kryds ved at 

køre ”den forkerte vej rundt” via fodgængerfelter el-

ler foretager højresving hen over fortovsarealer.

Hvorfor: Løsningerne er udarbejdet i henhold til 

regler og retningslinjer, som ikke altid tager højde 

for den praktiske anvendelse. Det vil sige, at de er 

ufordelagtige for trafikanten, som dermed anven-

der infrastrukturen anderledes end tiltænkt. Dette 

er særligt udbredt hos bløde trafikanter, som er langt 

mere dynamiske i deres adfærd end biltrafik, hvilket 

traditionelle projekteringsvejledninger ikke i særlig 

høj grad tager højde for.

Fokus i analysearbejdet er derfor lagt på bløde 

trafikanter og primært cyklister, men løsningerne 

vil i flere tilfælde påvirke fodgænger- og biltrafik.

Projektafgrænsning og screening
Der er udvalgt fire lokaliteter, hvor andelen af bløde 

trafikanter og særligt cyklister er stor. Desuden va-

rierer reguleringsformen i forhold til vigepligt og 

signal, ligesom modsatrettede og krydsende trafik-

strømme bevæger sig tæt på hinanden, hvilket øger 

sandsynligheden for konflikter.
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Der er i alt analyseret over 100 timers vi-

deo fra de fire lokaliteter. Videoregistre-

ringerne er gjort over en periode af 10-12 

timer for på den måde at få materiale til 

at vurdere, om adfærden ændres ved for-

skellige trafikmængder, retningsfordeling, 

myldretider og weekends.

I de følgende afsnit gennemgås de for-

skellige trin i analysen. Til sidst beskrives 

nogle foreløbige resultater, et eksempel 

på hvordan analyse har været brugt til at 

udvikle målrettede forbedringsforslag, og 

hvad vi tænker at arbejde videre med.

Videoanalyse
En stor del af arbejdet baseres på video-

analyse, der har været anvendt i en årræk-

ke, men som har været en dyr metode, 

fordi al behandlingen er foregået manu-

elt. Nye muligheder for anvendelse af 

automatisk registrering og kortlægning 

har gjort databehandlingen betydeligt 

billigere samtidig med, at dataindsamlin-

gen dokumenteres fuldt ud.

Data består af detaljeret viden omkring 

trafikanternes mønstre, ruter, antal, ha-

stighed og adfærd, hvilket således mulig-

gør udformning af skræddersyede løsnin-

ger. Hertil er der udviklet en metode til 

fast gennemgang af videomaterialet i for-

hold til at skabe overblik og ensartede 

analyser. Videomaterialet er analyseret ud 

fra følgende tilgang:

1. Kortlægning af flow 

a) Kortlægning af ruter 

b) Ruteanalyse

2. Kortlægning af konflikter

3. Mønstre og hypoteser

4. Kategorisering og beskrivelse

1) Kortlægning af flow
Trafikantflows kortlægges, så den reelle 

ruteadfærd kan analyseres i forhold til tra-

fikanlæggets udformning.

a) Kortlægning af ruter hvor der skabes 

overblik over lokaliteten ved at vise ruter 

for alle trafikanttyper. Typisk fremgår do-

minerende trafiktyper og strømme, kryds-

ningsområder mellem strømme samt kryds-

ninger af forskellige trafikantgrupper.

b) Ruteanalyse - med udvælgelse af ruter. 

For hver ind- og udkørende retning ud-

trækkes rutekort, således svingbevægel-

serne fremtræder tydeligt. Det er typisk 

interessant at undersøge ruter, der ikke 

ligger sammen med grupperingen af ho-

vedstrømmen i en given retning (outliers). 

Adfærden for de udpegede situationer 

gennemses og beskrives.

2) Kortlægning af konflikter
• Konflikter mellem de enkelte trafikanter 

kortlægges med en vurdering af, om der 

er steder i trafikanlægget, som bør have 

særlig opmærksomhed. For bløde trafi-

kanter beregnes konflikter ud fra, hvor 

tæt efter hinanden trafikanterne krydser 

hinanden ved ’Post Encroachment Time’ 

(PET). For biltrafik beregnes konflikter ud 

fra en projektering af bilernes hastighed 

og retning, hvorved det estimeres, hvor 

bilen er om eksempelvis et sekund. Hvis 

beregningen krydser andre trafikanter, 

udpeges situationen som en konflikt. I 

langt de fleste tilfælde reagerer en af tra-

fikanterne og ændrer hastighed eller ret-

ning, således at konflikten afværges. 

• Konfliktberegningen vurderes noget 

upræcis for bløde trafikanter, men be- »

Samlet overblik over trafikanternes færden gennem analyseområdet. Grøn= bilist, lilla =cyklist og pink= fodgænger.

Her ses cyklisterne, der kører i den røde pils retning. Hovedstrømmen er ligeudkørende og i mindre grad venstresvingende. Det 
interessante her er, at enkelte ligeudkørende vælger ruten venstre om hellen, og en andel af de venstresvingende vælger et fladt 
venstresving venstre om hellen. Dette kan være uhensigtsmæssigt, fordi lokaliteten er meget trafikeret, og der køres mod 
kørselsretningen.
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regningen giver et overblik i forhold til 

områder, der bør have interesse for vi-

dere analyser. Hovedkonflikterne be-

skrives overordnet – hvad sker der, og 

hvem er involveret? 

3) Mønstre og hypoteser
• Lokaliteten beskrives ud fra kortlæg-

ningen i punkt 1 og 2. Derudover pro-

blemstillingerne, gennemgående møn-

stre i adfærden og hypoteser for årsa-

gen til trafikantens færden.

4) Kategorisering og beskrivelse
De enkelte registreringer grupperes og 

indplaceres i nedenstående adfærdsma-

trix, og det beskrives, hvad der skal til for, 

at registreringen kan flyttes til en sikker 

og bevidst anvendelse.

Når kortlægningen er gennemført, er 

der skabt et meget detaljeret overblik og 

en dybdegående forståelse, som anven-

des til udvikling af målrettede løsninger, 

der er tilpasset eller bygget på en forstå-

else af adfærden på lokaliteten.

Denne metode tager udgangspunkt i 

eksisterende løsninger. Ved projektering 

af nye anlæg anvendes de generiske re-

sultater og erfaringer, der er skabt gen-

nem studiet, og som overordnet er be-

skrevet i næste afsnit.

Resultater
Baseret på det omfattende analysearbej-

de er der udtrukket nogle generiske for-

hold, der er gennemgående for alle de 

analyserede lokaliteter og på tværs af re-

guleringsform, som skal indgå i ”den gode 

cykelløsning”:

• Lille forsinkelse

Bliver forsinkelsen for stor, søges alter-

native anvendelser af løsningen. Det 

kan eksempelvis være højresving for 

rødt lys, cykling i fodgængerfelter mm.

• Naturligt flow

Løsningen skal understøtte de største 

flow, som samtidig medvirker til, at løs-

ningen bliver selvforklarende.

• Kun hovedkonflikter reguleres

Ved overregulering af trafikstrømme op-

står flere situationer, hvor cyklisterne op-

fører sig uhensigtsmæssigt, hvilket på-

virker trafiksikkerheden. I mange situa-

tioner er det ikke nødvendigt at regule-

re cykelstrømme med signalregulering.

Ud over ovenstående er det selvfølgelig 

vigtigt ikke at glemme normale forhold 

som:

• Trafikal standard, serviceniveau eller 

kvalitet baseret på stedets placering i 

rutenettets hierarki og på flowet:

• Cykler/cykler: Fx at svingning og vi-

CYKELTRAFIK

Cykeltrafik Fodgængere

Metode udviklet til at skabe et struktureret overblik over adfærden samt til at skabe et løsningrum for en bevidst og sikker anvendelse.
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gepligt kræver nedbremsning, der skaber ophobninger og 

altså kræver plads og oversigt.

• Cykler/fodgængere: Korteste vej, attraktive gangruter - ek-

sempelvis langs vandet. 

• Cykler/(få) biler: Cyklister tager over, og det kan være svært 

at navigere som bilist.

Eksempel på en løsningstilpasning
På skitsen er der vist et eksempel på tilpasning af en løsning, 

hvor videoanalysen viste og bekræftede, at der på grund af me-

get høje og hurtige cykelflows i et pladsområde med mange 

fodgængere var et behov for blandt andet samlede krydsnings- 

og støttepunkter for både cyklister og fodgængere, kanalisering 

af cyklister, som man kender det fra biltrafikken, nedbremsnings- 

og accelerationszoner for cyklister mv.

  

Det videre arbejde
Udviklingsprojektet er endnu ikke afsluttet, men pt. er der ikke 

udført nogle projekter, hvor tilgangen har været anvendt. Det 

videre arbejde ligger i:

• Ombygninger efteranalyseres, så der kan formuleres konklu-

sioner om, hvor godt det virker.

• Formulering af gode råd til planlægningsvejreglerne for cy-

keltrafik og fodgængertrafik.

• Udvikle kriterier for cykelflow/bredder, konfliktfrihed, ”facade-

løshed” osv. som supplement til fx supercykelstihåndbogen. 

Eksempel på løsningsforslag hvor indretningen i høj grad er tilpasset cyklister og fodgængeres 
adfærd.

Pladsbesparende cykelparkering 
i stilrent og tidsløst design

Materiale
• Rustfrit stål  
• Galvaniseret stål
• Pulverlakeret  

Design
• Enkelt- eller dobbeltsidet 
• Toppen leveres med enten: 
 - solcellelampe  
 - up-light   
 - lukket 

Har du fokus på optimering af cykelparkering? 
Vi hjælper dig med råd og vejledning i alle faser af dit projekt. 

Vi har stor erfaring i at forbedre forholdene, så du får fl est mulige 
cykelparkeringer - på mindst mulig plads.

Kontakt os - vi hjælper dig med at fi nde den bedste løsning 

Solbjerg Plads/CBS, Frederiksberg Kommune

Tlf. 86 32 66 66  · www.noerreportbikestand.com

Bjarke M
acCarthy

Bjarke M
acCarthy


