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BICYClE nETVÆRK 
Forord 

Dette dokument blev oprettet ved hjælp af res-
source pakker, som er forarbejdet af byen Martin 
i samarbejde med de trendy Travel projektet. Den 
består af følgende tre undersøgelser: 
1. Undersøgelsen om cykelruter Network, 
2. Industrielle zoner og deres forbindelse til cy-

kelnetværk i Martin, 
3. Forbedring af byens cykelruter - undersøgelse 

af projektets udformning. 
Disse tre brochurer fokuserer på problemer i for-
bindelse med byens cykelnetværk og fås på slova-
kisk. De mere generelle dele i disse tre brochurer 
er blevet sammenfattet og er beskrevet nedenfor. 

1. PRInCIPPER FoR 
CYKEl nETwoRK dEsIgn 
Et netværk af cykelruter består af sammenkob-
lede cykelstier, cykelstier og vejkryds / korsveje, 
som er bestemt til at tjene cyklisternes behov. 
Funktionaliteten af cykelnetværk afhænger af le-
vering af direkte og sikker forbindelse fra start til 
slut. Denne sag vil dreje sig om cykelnetværk i til-
grænsende områder. Et funktionelt cykelnetværk 
skal være let at forstå, således at cyklisten kan 
skabe et mental kort over områderne. Dette giver 
mulighed for en let orientering inden for omfat-
tende net af cykelruter. Hastighed og sikkerhed 
kan maksimeres sikre, at kun en lille mængde 
af alternative ruter / omfartsveje kan anvendes. 
Under projekteringsfasen, og den efterfølgende 
gennemførelse af projektet, er det nødvendigt 
at følge de vigtigste krav: direkte forbindelse, til-
gængelighed og sikkerhed, høj kvalitet i realise-
ring / implementering, miljø attraktive og let at 
vedligeholde.
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1.1. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 
FOR CYKELNETVÆRK DESIGN 

1.1.1. Direkte tilslutning 

En konstrueret cykelinfrastruktur bør tilbyde en 
cyklist den mest direkte mulige rute til destinatio-
nen med et minimumsbehov for at bruge alterna-
tive ruter / omfartsveje. De fleste af cyklister over-
vejer brugen af en cykel som en fordel på grund 
af sin fleksibilitet. Men dette er kun tilfældet, hvis 
man ikke er afhængig af cykelruter, hvor man skal 
bruge forskellige typer af stærkt trafikerede veje. 

En stigning i sikkerheden vil ikke nødvendigvis 
fremme en cyklist til at bruge de udpegede al-
ternativ rute, fx et bypass, som øger den afstand 
og tid, der kræves for at nå cyklistens destination. 
Undersøgelser har vist, at flertallet af cyklister 
foretrækker at bruge mere farlige og mere travle 
vejstrækninger, hvis disse giver mere direkte og 
hurtigere tilslutning til destinationen, i forhold til 
hvis den alternative rute er sikrere, men længere 
og langsommere. Mange mennesker vil kun over-
veje at bruge en cykel i en situation, hvor det er 
hurtigere end at tage bilen. 

I tilfælde af, at bymidterne kæmper med proble-
mer vedrørende parkering af biler og ensrettede 
gader, vil selv bilister ofte vælge at bruge en cy-
kel, hvis den er hurtigere. Derfor er det at spare 
tid meget vigtigt og kan påvirke folk til at ændre 
deres transportmidler. Med andre ord vil nogle af 
de cyklister ikke bruge en ny og behagelig cykel-
rute, hvis det ikke giver en mere direkte og hurti-
gere forbindelse til cyklisten destination. Denne 
regel gælder kun for den typiske voksne cyklist. 
Børn og ældre mennesker har en tendens til at 
foretrække sikrere ruter.

1.1.2. Formuleringen fra 
Cykeltransport 

En cykel netværk udgør en sammenhængende 
enhed, som forbinder alle udgangspunkter og 
destinationer, så cyklister kan rejse næsten til et-
hvert sted inden for en by. Typen og struktur af et 
sådant netværk afhænger af, hvad der er muligt 
i vejnettet, miljø, ejerskab og administrator’s re-
lationer, sikkerhed mm Cykelruter, hvilket yderli-
gere af formuleringen fra cykling transport ikke 
fortsætter på tværs af trafiklys eller er afbrudt på 
grund af vejarbejde eller byggepladser.
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1.1.3. Sikkerhed af Cykling Transport 

Et godt designet cykelnetværk er adskilt fra de 
vigtigste veje (veje med en hastighedsgrænse 
på 50 km / t eller mere) og giver mulighed for en 
klar og permanent synlighed mellem bilister og 
cyklister med let og overskueligt kryds / korsvej. I 
trafikken er cyklister de mest truede individer på 
grund af hastighedsforskelle og cyklisternes sår-
barhed. Hvis en bil og en cyklist skulle kollidere, 
ville det gå ud over cyklisten. Men skaberne af 
cykelstier kan påvirke sikkerheden for trafikken 
gennem kloge placeringer af cykelruter, eller ved 
omlægning af cyklisterne til mindre trafikerede 
veje, til delvis tillade ensrettet trafik (cyklister / 
to-vejs, bilister / en-vejs) at anvende foranstalt-
ninger til at mindske trafikken, for at sikre en sik-
ker passage over vejkryds / korsvej. Parkering af 
biler, vegetation, barrierer på vejen, blinde kurver 
/ sving og støjskærme og så videre, gør cyklisten 
mindre synlig. I sådanne tilfælde er det nødven-
digt at fange bilisternes opmærksom på cyklister 
ved hjælp af færdselstavler. En af de mest effek-

tive foranstaltninger for at øge cyklisternes sik-
kerhed er indførelsen af en hastighedsgrænse på 
30 km / t. Med en godt håndhævet hastighedsbe-
grænsning kan det være, at det er ikke engang er 
nødvendigt at have separate cykelstier. Alle cykli-
ster bør også forsøge at øge deres sikkerhed indi-
viduelt. Der er flere metoder, hvormed en cyklist 
kan øge hans / hendes sikkerhed - især om afte-
nen - ved hjælp af velholdte cykellys. 

1.1.4. Kvaliteten af implementeringen og 

Miljømæssig attraktivitet Kvaliteten af gennem-
førelsen og miljømæssig tiltrækningskraft – kva-
liteten af fortovenes overflade har en væsentlig 
effekt på dens brug. Krakkede overflader, huller, 
kløfter, kronet trærødder er ubehagelige for cyk-
lister. På den anden side er det ikke nødvendigvis 
ensbetydende med, at ruten er ubrugelig, men 
den reducerer hastigheden på turen og gør det 
mindre sjovt. Det øger også risikoen for en ulyk-
ke. Alle specielle faktorer kan demotiverende for 
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cyklister. Ligesom alle andre veje, skal cykelstier 
have regelmæssig vedligeholdelse, så de kan 
være behagelige og fornøjelige for brugerne. En 
attraktiv cykelsti afhænger af det omgivende mil-
jøs æstetik. 

Jo mere attraktivt, det omgivende miljø er, jo 
større chance for, at cykelruten vil blive en succes 
og vil blive brugt til daglig transport. Af denne 
grund ruten bør (om muligt) føre langs floder, 
krydse grønne zoner og parker. Den miljømæssige 
attraktivitet er forbundet med en følelse af social 
sikkerhed og hjemlighed. 

Tilstrækkelig belysning er også meget vigtigt. 
Folk har en tendens til at undgå 

ruter med dårlig sigtbarhed f.eks tunneler, 
vejunderføringer, steder med lidt menneskelig 
aktivitet (under-beboede eller under befolkede 
områder) og områder med et dårligt ry, f.eks i 
nærheden af natklubber, forladte fabrikker, haller. 
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1.1.5. Gensidig tolerance mellem 
transportdeltagere 

Kvaliteten af cykeltransport og også dens sik-
kerhed kan delvist påvirke den gensidige tole-
rance mellem cyklister, fodgængere og bilister. 
Sameksistens mellem alle disse transportmidler 
kan forårsage mange vanskelige situationer, på 
grund af gensidig intolerance mellem trans-
portdeltagerne. Det er ikke altid bilisterne skyld, 
men cyklister og fodgængere er ofte ofre, når 
det kommer til trafikulykker. En passende ud-
dannelse for at fremme forståelsen mellem cyk-
lister, fodgængere og bilister skal ikke kun være 
en del af undersøgelsen planer for folkeskolen, 
men også forskellige kulturelle og sociale in-
stitutioner bør fokusere på det. For eksempel i 
byen Martin, er en af restriktionerne med hen-
syn til det historiske centrum vejskiltet ”Ingen 
adgang på cykel”. Enhver cyklist, der kommer 
ind i gågaden skal trække cyklen gennem denne 
zone. Under udformningen af gågaden i Martin 
vi overvejet muligheden for at lade cyklister at 
komme ind i gågaden frit, men fodgængere var 
stadig blive prioriteret. Desværre har uaccepta-
bel opførsel af nogle cyklister over for fodgæn-
gere i gågaden fået os til at erstatte reglen med 
vejskilt: ”Ingen adgang”. På grund af erfaringer 
fra andre slovakiske kommuner (f.eks Košice) 
vi har ikke foreslået nogle særskilte cykelstier i 
gågaden. I Košice respekterer cyklister og fod-
gængere ikke adskillelsen. Men det er værd at 
bemærke, at der er mange andre byer i Europa, 
hvor cyklister og fodgængere sameksistere uden 
problemer, fx Ferrara, Bolzano, Graz og mange 
andre, og at det er et spørgsmål om foranstalt-
ninger og håndhævelse i begyndelsen af indfø-
relsen af sådanne zoner. Disse eksempler viser, 
at kvaliteten og sikkerheden af cykeltransporten 
ikke udelukkende er afhængige af forhold cykel-
bil, men også cyklisternes holdning til fodgæn-
gere (og vice versa) spiller en vigtig rolle. Dette 
er endnu en grund til, hvorfor det er vigtigt at 
uddanne brugerne i alle typer af kommunika-
tion og hvordan, man kan være tolerant, forstå-

else og venlig. I omfanget af trendy Travel pro-
jektet, koncentrerer vi os også om samarbejde 
med børnehaver og folkeskoler - om transport-
uddannelse og til at undervise fodgængere og 
cyklister i, hvordan man opfører sig i trafikken.
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1.2. MULIGE RÆKKEFØLGE CYCLING 
ruter inden for CYKEL NETVÆRK PÅ 
BYEN 

1.2.1. Prima - Primær akse 

•	 de vigtigste cykelbaner af bybetydning 
•	 topkvalitet realisering, hvis situationen gør det 

muligt at give en adskillelse af cyklister og bi-
lister 

•	 primær akse er en direkte forbindelse mellem 
kilde og destinationspunkter forcykeltrafik 

1.2.2. Secunda - Sekundær akse 

•	 vigtigste rekreative cykelstier med by- og 
regional betydning 

•	 topkvalitet i realisering med hensyn til 
prioritering af udviklingen af turismen i byen, 
gennemførelsen pr tilgængelighed for alle 
mulige brugere, herunder kørestolsbrugere, 
multi-funktionsbrug af korridorer 

1.2.3. Tercia - Tertiær akse

•	 Alle øvrige tilslutninger til cykeltransport inden 
for byens deldistrikt 

2. VÆsEnTlIgsTE PaRa-
mETRE FoR CYKElnET-
VÆRKETs PRoCEs 
For at anvende designelementer til cykelstier 
er det nødvendigt at medtage nogle grund-
læggende kriterier: en direkte forbindelse, re-
gelmæssighed, sikkerhed, kvalitet realisering / 
implementering, miljømæssig attraktivitet og 
ukompliceret vedligeholdelse. 

Disse kriterier kan gennemføres ved at følge 
disse principper: 

•	 Vejens overflade skal være godt vedligeholdt 
•	 Ens vejbelægning uden forskelle 
•	 Mulighed for god synlighed, især på kryds / 

korsvej og kurver / vendinger 
•	 Ruter bør føre gennem tværs miljømæssigt at-

traktive og socialt sikkert miljø 
•	 vedligeholdelse og omfartsveje bør holdes på 

et minimum, så de ikke har negativ indflydelse 
på brugen af cykelsti. 

Dybest set, er der 3 hovedtyper af cykelbaner: 

•	 Enkelt adskilte cykelstier 
•	 Cykellinjer og spor med en fysisk adskillelse 
•	 Cykellinjer og spor med visuel adskillelse 
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2.1. TYPER AF cykelruter 

2.1.1. Delt vejbrug - cyklister - Bilister 

I nogle tilfælde (når trafikken når hastigheder på 
op til 40 km / t og intensiteten af motoriserede 
køretøjer når et maksimum på op til 4000/24 
timer) kan såkaldte kombineret / blandet trans-
port anbefales. I denne type transport, hvor 
cyklister bevæger sig i samme retning som den 
motoriserede trafik uden cykelstier, som gør 
det muligt cyklister til at passere over vejkryds 
/ vejkryds, eller elementer bremser trafikken. I 
beboelsesområder, f.eks den såkaldte zone 30, 
forbliver hastigheden af trafikken lav, ligesom 
mængden af motoriseret transport, der opstår. 
Adskillelse af cyklister på vejene med et stort 
antal vejkryds er tæt knyttet til en øget antal 
ulykker. Cykelstier på gader som disse ville ikke 
er nødvendige, hvis gaden havde til formål at 
bremse trafikken. 
 



- 10 -

2.1.2. Delt vejbrug - cyklister - 
fodgængere 

Et set-up, hvor fodgængere og cyklister deler en 
fortovet anbefales kun, hvis der er mangel på 
plads til at bruge en anden opsætning. Hvis der 
er en vognbane med parkerede biler, er det en 
god løsning til at omdanne parkeringspladsen 
til cykelsti. Hvis der ikke er andre alternativer, 
gælder princippet: cyklister skal være opmærk-
somme på fodgængere, for disse er langt mere 
sårbare. Hvis man designer sådan et trafik set-
up, må man stille sig selv følgende spørgsmål: 
Hvor meget vil denne rute benyttes af cyklister 
og fodgængere; vi må overveje alle fordele og 
ulemper. 

•	 Et set-up, hvor cyklister og fodgængere fær-
des ved siden af hinanden uden nogen form 
for adskillelse, har en fordel. Begge grupper 
har mulighed for at flytte. En idé til at minime-
re muligheden for en ulykke, og til at sikre, at 
cyklisterne er opmærksomme på fodgængere 
ville være at bruge tegn som ”Cyklister – sæt 
farten ned” 

•	 Et set-up, hvor cyklister og fodgængere fær-
des ved siden af hinanden med en adskillelse 
mellem dem har også en fordel. Mindre inter-
ferens opstår mellem dem, og det nedsæt-
ter også antallet af ulykker. En ulempe er, at 
fodgængere og cyklister skal respektere hver 
især som ligestillede; og dette afhænger af 
cyklistens adfærd og deres vaner. 
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2.2. TYPER AF CYCLE LINJER 

2.2.1. Cykelstier 

Når den motoriserede trafik når op på hastigheder 
på op til 50 km / t og med en høj gennemsnitlig 
intensitet (op til 8000 biler pr. 24 timer), vil 
oprettelsen af cykelstier være en god løsning. 
Cykelstier er billige og bekvemme, især for 
erfarne cyklister. Cykelstier anbefales til alle veje i 
et byområde i lighed med cykelstier; når cyklister 
er tvunget til at krydse vejkryds øges risikoen 
for skader. Cykelstierne er adskilt fra de andre 
transportområder ved en farvet linje, der blot gør 
det muligt for cyklister til at se banerne. Parkering 
på cykelstier er ikke tilladt, men det sker ofte, at 
bilister ikke respekterer denne regel. 

2.2.2. Enkelt cykelsti 

Enkelte cykelstier giver betydelig forøgelse af sik-
kerheden for cyklister. Derfor er en effektiv hånd-
hævelse af parkering og også hastighedskontrol 
nødvendig. Hvis politiet ikke har nok ressourcer, 
kunne kommunen bidrage med personale til at 
støtte politiet. Et godt eksempel på en løsning 
som denne er byen Graz i Østrig. 

Cykelstier kan være en-vejs (beliggende langs 
travle baner som har højere trafikhastighed), eller 
to-vejs, som er beliggende uden for de vigtigste 
transport-områder. Fare skabt af nedsat sigtbar-
hed på grund af parkerede biler minimeres. På 
cykelstier, der er beliggende på bilistbaner / vej-
kryds / skillevej, vil bilparkering (som er tættere 
end 20 meter væk fra krydset / korsvej) reducere 
synligheden, og det kan forårsage ulykker. I over-
ensstemmelse med gængse regler skal denne 
afstand være større end 5 meter. Enkeltcykelstier 
mister deres fordel, hvis de krydser veje og hvor 
cyklisterne skal ’give vej’ til eks. bilister. På den 
anden side er cykelstier meget effektive og funk-
tionelle ved trafiklys og vejkryds med serviceveje, 
som er udstyret med hastighedsbegrænsende 
infrastruktur. 
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2.2.3. Cykelsti med adskilt kant i 
hovedtrafikområdet 

En cykelsti med en adskillelse til det centrale 
transportområde giver en større komfort for cyk-
lister og øger følelsen af sikkerhed, især på de 
veje, hvor trafikhastigheder når op til 50 km / t 
og derover. Dog anbefales det ikke at have ad-
skillelses-linier ved vejkryds / skillevejen mellem 
lyskryds. Hvis den adskillende linje omfatter ve-
getation, cyklister, øges komforten og følelsen af 
sikkerhed. Vegetation ved kryds og overfarter bør 
ikke overstige højden på 1, 5 meter, ellers bliver 
det en barriere, som begrænser synligheden og 
reducerer sikkerhed. 

2.3. Knudepunkter / KORSVEJ 

2.3.1. Cykelovergange 

Cykelovergange oprettes specielt ved kryds / 
korsveje, hvor det er nødvendigt at løse og be-
grænse mulige konflikter mellem cyklister og bi-
lister. Ud over de grundlæggende krav for at gøre 
det samlede transportsituation ved krydset nem-
mere at overvåge, øger cykelovergangene (der 
opdeler cyklister og bilister) cyklisternes følelse 
af sikkerhed. Brug af skiltning og farvedifferen-
tiering for cyklister i krydset reducerer antallet af 
kollisioner mellem bilister og cyklister med 36% 
og alvorlige ulykker med større skader med 56%. 
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2.3.2. Trafiklys Crossroads 

For at undgå en øget mængde cykelbevægel-
ser i vejkryds anvendes i mange lande i Europa 
såkaldte avancerede stoplinjer, som består af en 
markant linje og et eneretsområde, der ligger 
foran det sted, bilister holder, og tillader cyklister 
at være de første til at køre for grønt lys. En sådan 
løsning er ikke kun egnet for cyklister, men kan 
også bruges til bilister, fordi det gør bilisterne klar 
over cyklisternes tilstedeværelse og hjælper til at 
undgå ulykker eller uheld. 

Figur: Flere varianter af cyklister, der krydser over 
lyskrydset korsvej med hjælp af såkaldte avanceret 
stop-linje. 
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2.3.3. Kryds med ”Giv vej” 

Cykelstier og cykelstier bør så vidt muligt føre 
tværs over krydset med en mindre transport in-
tensitet. En vis undtagelse er en situation, hvor 
cykelstien løber fra krydset via en sidevej, der for-
sinker trafikkens hastighed. Dette design foreslås, 
når en hovedvej er meget travl og chauffører, der 
kommer fra den side, er tæt på den nærmeste vej 
på højre. I et sådan tilfælde bør der gøres noget 
for at bremse trafikken, hvilket er nødvendig for 
cyklistens sikkerhed. Ved hovedkrydsene, der 
afbryder cykelstien og fortsætter med at krydse 
cykelbanen, er det muligt at udstyre dem med en 
vandret tegn og symbolet ’en cykel’. 

2.3.4. Rundkørsler 

Etablering af cykelstier i rundkørsler (cirkulære 
vejkryds) i byer med veje med en gennemsnitlig 
hastighed fra 30 til 50 km / t kan ikke anbefales, 
fordi de kan misbruges af bilisterne for at øge ha-
stigheden, hvilket væsentligt reducerer sikkerhe-
den for alle trafikanter, især cyklister. Det er mest 
farligt for cyklister at bevæge sig over sådanne 
korsveje, hvis der ikke er nogen særskilt cykel-
bane. Den gennemsnitlige størrelse / diameter 
af øen i rundkørslen bør ikke overstige 10 meter. 
Nogle gange er det dog nødvendigt at gøre den 
centrale ø 15-20 meter i diameter. Det bliver kri-
tisk, når mere end 8000 biler bruger rundkørslen 
per dag. I dette tilfælde vil en større rundkørsel 
være nødvendigt og en cykelbane ville være en 
sikker løsning. 

Eksempel på rundkørsler med en særskilt 
tilstødende cyklinglinje. 



- 15 -

2.3.5. Overgange over veje m.m. 

Overgange over veje m.m. bruges, når cykel-
rute kommer i kontakt med en naturlig barriere 
(f.eks flod, yardang), en hurtig motorvej, eller en 
jernbane. Antallet af transportulykker er direkte 
proportional med bilisternes hastighed. Når tra-
fikken når hastigheder på 50 km / t og derover, 
er cyklister ikke længere i stand til at bedømme 
hastigheden. De slovakiske færdselsregler siger, 
at overgange for ikke-motoriserede trafik delta-
gere kun bygges, hvis trafikken når hastigheder 
højere end 70 km / t, og antallet af køretøjer, der 
anvender passage er højere end 2500 køretøjer 
i timen og antallet af ikke-bilister er højere end 
2000/time. 

Der er dybest set 4 typer af overgangene for 
cyklister: 
•	 Tunneler 
•	 underføringer 
•	 Broer 
•	 bro-overgange 
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3. sUPPlEREndE 
CYKElFaCIlITETER 

 3.1. Cykelparkering 

Gode parkeringsmuligheder for cykler på cen-
trale offentlige og private områder er et vigtigt 
element i cykelnetværk, da det påvirker folk til 
at vælge cyklen som transportmiddel. Ved luk-
ning af cykelparkeringspladser er det vigtigt at 
placere nye tæt på en fælles destination og at 
definere parametrene for parkeringshuset, så 
det svarer til cyklister krav. De tekniske parame-
tre skal justeres i overensstemmelse med tids-
punktet for cykelparkering - korttidsparkering 
(op til 2 timer) har andre krav end langtidspar-
kering (længere end 2 timer). I løbet af lang-
tidsparkeringen (på arbejde, skole, togstation) 
er det også nødvendigt at overveje opførelse af 
vejrbeskyttede parkeringspladser, og nogle, der 
er beskyttet mod tyveri af cykler. Når man væl-
ger placering af parkeringspladser, må man ikke 
kun overveje cykler parkeret på de eksisterende 
stativer, men også de cykler, som står nær dem. 
Meget ofte står vi over for den situation, at de 
eksisterende stativer er tomme, og folk lader de-
res cykler være parkeret udenfor. 

Dette er et tegn på at stativerne enten ikke har 
været placeret korrekt, eller er de forkerte typer. 
Vigtige steder, hvor parkeringspladser til cykler 
skal være placeret, er: 

•	  Arbejdspladser 
•	 Uddannelsesinstitutioner 
•	 Stationer og større bus stoppesteder 
•	 Centret for city-kommercielle centre - hvis en 

tilgængelig afstand 
•	 Kulturel og sport virksomheder, stadioner 
•	 Suburban rekreative områder. 
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Det er meget vigtigt at designe parkering for 
cykler i byområder. Store og tætbefolkede be-
boelsesområder udgør et alvorligt problem på 
grund af mange tyverier og det hærværk, der 
opstår dér. Ved blokke af beboelsesejendomme 
er der mulighed for at placere cykler i kælderom-
rådet, hvor de er beskyttet mod vejrliget. Dette 
er dog kun muligt, hvis alle indbyggere enige. 
Af denne grund bør man overveje overdækket 
cykelparkeringspladser beliggende ved siden af 
beboelsesejendomme, som kan bruges af ind-
byggere samt besøgende. Cykler parkeret i bo-
ligområder er ofte parkeret i lang tid (normalt i 
løbet af natten). Hvis bydelen ikke er sikker (f.eks 
masser af hærværk / tyveri), er det nødvendigt 
at øge sikkerheden f.eks ved at installere et ka-
mera-system. 
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Disse tre brochurer er de dele af Cykel Network 
Resource Pack produceret af byen Martin med 
samarbejde med Turiec Cykel risikokon JUS, 
inden for rammerne af Trendy Travel projektet. 
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