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0 INDLEDNING
Denne håndbog indeholder vejledninger om planlægning, etablering og vedligeholdelse af vejvisning for cyklister. Håndbogen fokuserer på de problemstillinger, som vejmyndigheder og andre
oplever i forbindelse med arbejdet med vejvisning for cyklister, og er tænkt som et værktøj til løsning af den slags opgaver.
Håndbogen afløser de tidligere vejledninger om vejvisning for cyklister i håndbog om Vejvisning på
cykel-, ride- og vandreruter.
Håndbogen indeholder en række eksempler på vejvisning for cyklister, der viser opsætning og udformning af de anvendte tavler. For detaljerede udformninger af tavler henvises til tegningsbilaget
Vejvisning for cyklister samt vejvisning for vandre- og rideruter.
I Kapitel 1 gives en introduktion til vejvisning for cyklister i tre principielt forskellige situationer.
I kapitel 2 gives vejledninger og gode råd til planlægning af vejvisning for cyklister.
I kapitel 3 beskrives vejvisning på cykelruter.
I kapitel 4 beskrives vejvisning uden for cykelruter og afstikkere fra cykelruter.
I kapitel 5 beskrives færdselsregulerende tavler og kørebaneafmærkning for cyklister.
I kapitel 6 gives vejledninger omkring midlertidig vejvisning.
I kapitel 7 gennemgås vejledninger og krav til de enkelte tavler samt deres udformning, placering
og opsætning.
I kapitel 8 gives vejledninger til drift og vedligeholdelse.
I kapitel 9 beskrives hvordan man kan arbejde med promovering og information.
I kapitel 10 er vist en tavleoversigt.
I Kapitel 11 er vist et eksempel på et fjern- og nærmålskatalog for en cykelrute.
Indholdet i håndbogen er nyt og afspejler udviklingen indenfor vejvisning for cyklister, dog indgår
der ikke nye bestemmelser eller tavler. Der er lavet en ny disponering og struktur for at sikre en
mere enkel og brugervenlig håndbog. Vejledninger og eksempler er nye og afspejler den stigende
efterspørgsel. Det gør håndbogen lettere anvendelig.
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Håndbogens status

Håndbogen indeholder vejledninger og bindende bestemmelser. De bindende bestemmelser er vist
med grå markering og kildeangivelse, som vist i følgende eksempel. De er direkte citater fra en
lovtekst, og skal altid følges.
Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 264, stk. 2:
Vejvisningen i et kryds skal være entydig. Der må således ikke i et kryds vejvises til samme mål ad to
retninger, medmindre det af vejvisningen fremgår, at de to vejvisninger henvender sig til forskellige
trafikanter.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Den øvrige tekst har status af vejledninger, gode råd og eksempler, og er baseret på best practice.
Vejledninger er normalt uddybninger og forklaringer af de bindende bestemmelser, der beskriver
hvordan bestemmelserne omsættes til løsninger i praksis.
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1 INTRODUKTION TIL VEJVISNING FOR CYKLISTER
Vejvisning for cyklister kan have flere formål, men overordnet skal den hjælpe cyklisterne med at
finde vej.
Generelt er der en god sammenhæng mellem en vejs placering i vejhierarkiet og dens udformning.
Det giver sammen med den geografiske vejvisning og vejnavneskilte en god vejledning til trafikanterne og giver både bil- og cykeltrafikken gode muligheder for at finde vej. På de fleste cykelstier
langs veje i landområder kan cyklisterne derfor med fordel bruge den geografiske vejvisning og
vejnavneskilte.
Det kan dog være ønskeligt at vejvise særlige ruter af trafikale eller oplevelsesmæssige grunde,
turisme mv. Et eksempel herpå er de nationale cykelruter, der forløber mellem landsdelene. Der
kan også være ønsker om vejvisning på regionale og lokale cykelruter.
I byområder består cykelinfrastrukturen af stier og forbindelser for den lokale trafik, og af egentlige
ruter. Ruterne kan være lokale ruter inden for bygrænsen, regionale ruter med forbindelse til byen
eller nationale ruter, der passerer igennem byen. I byer kan der derfor være særlige behov for cykelvejvisning, der kan vejlede cyklisterne, og hvor vejvisningen er det element, der binder ruterne
sammen.
Både i og uden for byer kan der også være behov for at vejvise til mål uden for ruter eller som afstikkere fra ruter. Uanset typen af vejvisning, kan den være et vigtigt element for cykeltrafikken, og
den kan have stor betydning for fremkommelighed og trafiksikkerhed. For at opnå en velfungerende vejvisning er det nødvendigt at afklare behov og muligheder, så vejvisningen tilpasses brugernes
behov samt rutens karakter og omgivelser.
I alle tilfælde etableres vejvisningen efter de samme principper, men der kan være forskelle i typen
af tavler og deres indhold.
Det er vejmyndigheden, der har ansvar for vejvisning på cykelruter, uden for cykelruter og den
færdselsregulerende afmærkning.

Figur 1.1. Eksempler på F 21,1 Stirutetavle for cyklister.
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De tre typer vejvisning for cyklister

Der er tre forskellige måder at vejvise for cyklister på. Der er den egentlige rutevejvisning, der er
vejvisning uden for ruter, og så er der den færdselsregulerende afmærkning til cyklisterne.

Vejvisning på
cykelruter
Rutevejvisning er vejvisning på en rute fx i en by,
mellem byer eller langs
en række turistmål.
Der kan være både korte
og lange ruter.
Rutevejvisning har fjernmål og evt. nærmål undervejs.

Vejvisning uden
for ruter
Vejvisning uden for ruter
eller afstikkere fra ruter
leder cyklister frem til et
specifikt mål fx en banegård.
Dette bruges normalt på
korte strækninger fra en
rute eller en større vej.
Typisk er det kun vejvisning til det enkelte servicemål eller mål, der
vejvises til.

Færdselsregulerende
afmærkning
Færdselstavler bruges
ved anvisninger til cyklister, der af trafikale
grunde ikke kan eller må
følge den rute, der ellers
vil være den naturlige vej
at fortsætte.
Der kan også i nogle tilfælde bruges kørebaneafmærkning for cyklister.

Figur 1.2 viser eksempel
på rutevejvisning.

Figur 1.3 viser eksempel
på vejvisning uden for
rute.

Figur 1.4 viser eksempel
på brugen af færdselstavler.

Se mere om vejvisning på
cykelruter i kapitel 3.

Se mere om vejvisning
uden for ruter i kapitel 4.

Se mere om brugen af
færdselstavler i kapitel 5.

Figur 1.2. Eksempel på rutevejvisning. Her vist for en regional rute mellem to byer.
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Figur 1.3. Eksempel på vejvisning uden for en rute. Her vist som en afstikker ad en sti fra en betydende vej.

Figur 1.4. Eksempel på vejvisning med færdselstavler. Her vist, hvor cyklister ikke må følge den geografiske vejvisning.
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2 PLANLÆGNING AF VEJVISNING FOR CYKLISTER
Når en cykelrute skal etableres eller omlægges, er det vigtigt at gennemføre en grundig planlægning, hvor rutens formål fastlægges. I den sammenhæng bør det vurderes, hvordan ruten evt. kan
og bør hænge sammen med andre ruter, og om der er forhold, der bør påvirke valget af ruteføring.
Dernæst skal det bestemmes, hvilken type rute der ønskes. De fleste nye ruter er lokale og regionale ruter. Nationale ruter og europæiske ruter etableres og omlægges kun sjældent. De forskellige
typer af ruter er beskrevet i kapitel 3.
I figur 2.1 er vist et princip for lokale, regionale og nationale ruter. De tre ruter har delvis fælles
forløb, men den lokale rute løber kun i én by, den regionale mellem to byer i forskellige kommuner,
mens den nationale rute løber over en længere strækning og på tværs af regioner.

Figur 2.1. Visning af rutetyper som princip uden korrekte skilteplaceringer. Den lokale rute (rute
117) er kort og løber i en by. Den regionale rute (rute 51) er mellemlang og løber mellem
to byer. Den nationale rute (rute 8) løber over en længere strækning på tværs af regioner.
Hvis ruten involverer flere vejmyndigheder, er det vigtigt, at planlægningen sker i fællesskab mellem alle vejmyndighederne. Det er nødvendigt for at sikre, at rutens forløb og skiltningen bliver
sammenhængende og forståelig for cyklisterne.
Det er vigtigt ikke at undervurdere betydningen af et bredt samarbejde i forbindelse med etablering af cykelruter, da selv mindre lokale interesser eller hensyn kan medføre en markant påvirkning
af ruten eller forhindre dens etablering. Det er også vigtigt at inddrage fx turistorganisationer, der
kan have vigtig viden om cyklisters ønsker og behov samt lokale forhold.
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Afklaring af behov

For at opnå den bedst mulige vejledning for cyklisterne er det vigtigt at afklare formålet med vejvisningen og behovet for skiltning. Det er vigtigt at give de nødvendige informationer, og ofte kun
disse informationer.
Vejvisning fungerer optimalt, når budskaberne er enkle og entydige, og skiltningen er opsat logisk
og synligt for cyklisterne. Det betyder bl.a., at tavlerne placeres ens langs ruten i forhold til opsætningshøjde og afstand til kant af kørebane eller sti.
Afklaring af det overordnede formål med vejvisningen gør det lettere at vælge de rigtige mål og
den rigtige placering af tavler. Vejvisningen skal alene fokusere på det væsentlige, dvs. at lede cyklisterne frem til et mål eller oplyse om servicemål, og ikke søge at løse andre formål undervejs.
Den bedste vejvisning opnås ved at etablere en simpel vejvisning, hvor der anvendes tavletyper,
tavleudformninger og målangivelse beskrevet i denne håndbog. Anbefalinger og vejledninger i
vejreglerne er baseret på best practice og erfaringer fra skiltning etableret igennem mange år.
Skiltningen understøtter brugernes behov og har høj troværdighed hos både danske og udenlandske cyklister. Samtidig medfører brugen af de viste tavler og principper, at der opnås en ensartethed og genkendelighed på tværs af myndighedsgrænser, der skaber tryghed hos brugerne. Det
betyder også, at særlige rutesærpræg med andre typer skiltning ikke skal bruges.

2.2

Fra plan til udførelse

Vejvisning for cyklister fungerer kun, hvis skiltningen giver cyklisterne den nødvendige information undervejs. Det opnås ved at udarbejde en skilteplan med udgangspunkt i de stedlige
forhold på ruten, og samtidig sikre, at skiltningen etableres korrekt.
Den gode skilteplan udarbejdes på baggrund af en besigtigelse, hvor ruten køres igennem på
cykel i begge retninger. Det gør det muligt at målrette skiltningen mod brugernes behov og de
stedlige forhold. Skilteplanen viser de nøjagtige placeringer og udformninger af skiltningen, og
planen suppleres med en oversigt over de enkelte tavler, der skal anvendes.
For at sikre, at skiltningen udføres og opsættes korrekt er det nødvendigt at gennemføre løbende kontrol og kvalitetssikring. Således bør vejmyndigheden altid gennemføre kvalitetssikring af skilteplanen, tavlebestillingslisten, skilteleverancen og den egentlige opsætning i marken.
Vejmyndigheden skal derfor huske at afsætte ressourcer til både besigtigelse, kvalitetssikring
og kontrol, når arbejdet med etablering af en ny cykelrute påbegyndes. Vigtigheden af dette
må ikke negligeres, og al erfaring viser, at vejvisning for cyklister ofte bliver fejlbehæftet, hvis
ikke vejmyndigheden er med i hele processen.
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Den hyppigste fejl er, at cykelsymbolet vendes forkert. I forbindelse med højresving skal cykelsymbolet vendes mod højre, og i alle andre situationer vendes cykelsymbolet mod venstre.
Dette princip er vist i figur 2.2.
Se også kapitel 7 om tavletyper, udformning og placering.

Figur 2.2. Eksempler på F 21,1 Stirutetavle hhv. uden undertavle (cykelsymbol vender mod venstre)
samt med pilundertavler til venstre (cykelsymbol vender mod venstre) og højre (cykelsymbol vender mod højre).
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3 VEJVISNING PÅ CYKELRUTER
En cykelrute defineres som en strækning mellem A og B eller en rundtur, der er tilrettelagt og skiltet for cyklister. Cykelrutens fysiske udformning kan bestå af mange forskellige trafiksikre veje og
stier, som offentlige veje, private fællesveje, private veje, stier langs veje, separate stier, skovveje,
cykelgader m.m. Det er den ensartede ruteskiltning, der for cyklisterne samler forløbet til en rute.
Rutevejvisning for cyklister etableres sådan, at vejvisningen primært er synlig for cyklister på den
pågældende rute. Vejvisningen placeres, hvor der er behov for retningsskift eller for at bekræfte
rutens fortsatte forløb. Er der ingen skiltning skal man fortsætte ligeud. På lange lige stræk kan det
dog være nødvendigt, at bekræfte forløbet med supplerende tavler.
Vejvisning skal altid være entydig og kontinuert, og sikre at den leder cyklisterne fra start til mål på
en tryg og god måde.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 264, stk. 1-2:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen. Det betyder, at vejvisningsmål, der en gang er vist på en
tavle, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er nået.
Stk. 2. Vejvisningen i et kryds skal være entydig. Der må således ikke i et kryds vejvises til samme
mål ad to retninger, medmindre det af vejvisningen fremgår, at de to vejvisninger henvender sig til
forskellige trafikanter.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Det betyder, at vejvisningen skal være sammenhængende på hele ruten, og viste mål, rutenavne og
rutenumre, skal gentages på alle tavler undervejs. Dog udelades navne på tavler, hvor der vejvises
for mere end én rute.
Når flere ruter på delstrækninger følges ad, benyttes én tavle, der indeholder alle rutenumre. Rutenumre for nationale ruter placeres over rutenumre for regionale ruter og rutenumre for lokale
ruter placeres nederst. Rutenumre for to ruter af samme type kan placeres ved siden af hinanden.
For europæiske EuroVelo ruter kan EuroVelo symbolet anvendes, og man skal i den forbindelse
være opmærksom på, at der gælder særlige regler herfor afhængigt af den valgte tavletype jf. afsnit 3.4.
Vejvisning for ruter, der følges ad, placeres dermed aldrig ved siden af hinanden på egne tavler for
hver rute. Ved etablering af en ny rute, der får overlap med en eksisterende, skal der opsættes nye
fælles tavler for ruterne.

F 21,1 Stirutetavle

På tavler, der bekræfter rutens forløb ligeud eller angiver venstresving, vender cykelsymbolet mod
venstre. På tavler, der angiver højresving vender cykelsymbolet mod højre. På stirutetavler benyttes ikke ligeudpile.
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Lokale cykelruter

En lokal rute defineres som en kortere rute, der normalt ligger inden for en enkelt kommune og
primært betjener lokal trafik. Ruterne bør etableres, så de indgår logisk i det samlede net af vejviste ruter. Lokale ruter er typisk ruter enten for pendlere i byer eller rekreative ruter for borgere
og turister.
Lokale cykelruter har numrene 100-999 jf. § 40 i bekendtgørelse om vejafmærkning.
Rutenumre for lokale cykelruter fastlægges af vejmyndigheden, der dermed har mulighed for at
gennemføre en samlet planlægning og udpegning af rutenumre i en sammenhæng for hele kommunen. Der er ikke særlige krav til fastlæggelsen af rutenumre, men der bør tages hensyn til hvilke
numre, der er logiske og forståelige for cyklisterne.
Det første ciffer i nummeret kan fx relatere sig til det lokale postnummer e.l. mens de øvrige cifre
kan være fortløbende numre eller numre, der beskriver en bestemt del af kommunen. Radialruter,
der er ruter mellem en bykerne og ydre bykvarterer/forstæder, kan fx nummereres fortløbende i
retning med uret, hvilket gør det lettere at anslå rutens placering. Det kan også være, at ruter i en
del af kommunen har numrene 101, 102, osv. og i en anden del har numrene 201, 202, osv.
Kun for lokale ruter gælder, at det er muligt at anvende rutens navn eller logo i stedet for rutenummer. For øvrige ruter kan navn og logo alene bruges som supplement til rutenummeret. Symboler, tekst og logoer er altid hvide på blå baggrund.
Lokale ruter kan have varierende udformning og belægning, men er der tale om pendlerruter bør
de have god fast belægning, en høj vedligeholdelsesstandard og god belysning.

F 21,1 Stirutetavle

F 21,2 Stipilvejviser

Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 40 vedr. L 45 Rutenummer for cykelruter:
Numre på nationale cykelruter er hvide på rød baggrund. Nationale cykelruter har numrene 1-15.
Numre på regionale og lokale cykelruter er hvide på blå baggrund.
Regionale cykelruter har numrene 16-99 og lokale cykelruter har numrene 100-999.
Kilde: BEK nr. 1193 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 434:
Rutenummeret kan suppleres med eller erstattes af rutens navn i hvid tekst på den blå baggrund
eller erstattes af et hvidt logo placeret på samme måde som nummeret i rammen.
Stk. 2. Logoet må ikke kunne forveksles med logoer for andre ruter.
Stk. 3. Afmærkning af en rute med logo, skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Vejdirektoratet
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Bestemmelserne i § 434 gælder kun for lokale cykelruter.
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Regionale cykelruter

En regional cykelrute defineres som en rute, der går gennem flere kommuner og er længere end de
lokale ruter. Der er typisk tale om vigtigere ruter for borgere og turister samt større pendlerruter
som fx supercykelstier, men ikke ruter, der er så lange som de nationale cykelruter. Regionale cykelruter skal planlægges i et samarbejde mellem de kommuner, ruten går igennem.
Regionale cykelruter har numrene 16-99 jf. § 40 i bekendtgørelse om vejafmærkning. Rutenumre
fastlægges af vejmyndighederne. Der er ikke særlige krav til fastlæggelsen af rutenumre, men der
bør tages hensyn til hvilke numre, der giver bedst mening i forhold til det samlede rutenet og cyklisternes behov.
Fastlæggelse af rutenumre for regionale ruter bør derfor ske i samarbejde med alle de kommuner,
der ligger i nærheden af ruten og ikke kun de kommuner, som ruten går igennem. Der må ikke være ruter med samme numre i nærheden af hinanden. Symboler, tekst og logoer er altid hvide på blå
baggrund, bortset fra på supercykelstier, der har deres eget logo i orange. Se afsnit 3.2.1.
Regionale cykelruter bør altid have god fast belægning og en høj vedligeholdelsesstandard, ligesom
der bør være god belysning og hyppig drift, der sikrer at de er åbne for færdsel hele året.

F 21,1 Stirutetavle

F 21,2 Stipilvejviser

Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 40 vedr. L 45 Rutenummer for cykelruter:
Numre på nationale cykelruter er hvide på rød baggrund. Nationale cykelruter har numrene 1-15.
Numre på regionale og lokale cykelruter er hvide på blå baggrund.
Regionale cykelruter har numrene 16-99 og lokale cykelruter har numrene 100-999.
Kilde: BEK nr. 1193 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 432:
Regionale cykelruter udpeges, planlægges, koordineres og ændres i samarbejde mellem de kommuner, som de forløber i.
Stk. 2. Såfremt ruten forløber langs en statsvej sker udpegning, planlægning og ændring i samarbejde med Vejdirektoratet.
Stk. 3. Etablering af nye ruter samt ændring og nedlæggelse af eksisterende ruter skal indberettes
til Vejdirektoratet, der lejlighedsvis ajourfører kort over ruterne.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 433:
Rutenummeret kan suppleres med rutens navn i hvid tekst på den blå baggrund under nummeret.
Stk. 2. Inden for en kommune må der ikke forekomme mere end én regional rute med samme rutenummer.
Stk. 3. Ruter, som krydser kommunegrænser, skal have samme nummer i alle kommunerne.
Stk. 4. Rutenummeret må ikke være sammenfaldende med en nærliggende vejs rutenummer, hvis
det er muligt for bilister at se begge rutenumre.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Formålet med § 433 stk. 4 er at undgå, at bilister fejlagtigt kommer til at følge cykelruten.
3.2.1

Supercykelstier

F 21,1 Stirutetavle

F 21,2 Stipilvejviser

Supercykelstier er pendlerruter, der normalt forbinder bykerner med nærliggende mindre byer
eller forstadsområder, og vil typisk være regionale cykelruter.
Supercykelstier er et særligt tiltag, der skal medvirke til at gøre cykling endnu mere attraktivt. Supercykelstier tilbyder en særlig høj standard inden for alle kvalitetsmål, som fx jævn belægning,
brede stier, god belysning, hyppigt renhold og specielle servicefaciliteter.
Vejvisning på supercykelstier er et vigtigt element i det samlede koncept, og supercykelstier kan
genkendes ved, at der på tavlerne anvendes det særlige supercykelstilogo ved siden af rutenummeret. Logoet er i modsætning til andre loger ikke kun hvidt, men hvidt og orange.
Kampagner, information til cyklisterne og servicetiltag er også en del af supercykelstikonceptet.
Udover det særlige logo på tavlerne, så adskiller principperne for udformning af vejvisning på supercykelstier sig ikke fra andre regionale cykelruter.
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Figur 3.1. Eksempel på net af supercykelstier i Region Hovedstaden.

3.3

Nationale cykelruter

En national cykelrute defineres som en cykelrute, der som hovedprincip forløber nord-syd eller østvest gennem flere landsdele, og med en længde af over 200 km. Nationale cykelruter er primært
tiltænkt cykelturisme, hvilket bør spille ind i fastlæggelse af ruteføringen samt mængden af servicetiltag og attraktioner undervejs.
Omlægning og nyetablering af nationale ruter kan ikke uden videre gennemføres, men sker ved at
vejmyndighederne stiller forslag til Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 430, der behandler forslaget og indstiller eventuelle ændringer til beslutning i Vejdirektoratet.
Nationale cykelruter har numrene 1-15 og rutenumrene er hvide på rød baggrund, som en reference til de nationale farver. Udpegning af rutenumre sker under hensyn til bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 431 og rutenumre for det eksisterende rutenet. Nord-sydgående ruter
skal afmærkes med ulige numre og øst-vestgående med lige numre.
Nationale cykelruter gives numre, der adskiller sig fra nærliggende veje, for at undgå, at bilister
fejlagtigt kommer til at følge cykelruten.
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Ruterne bør være farbare i al slags vejr og have en generel høj standard. Brugerne er kun sjældent
stedkendte og bør ikke presses til at forsøge at finde alternative ruter fx pga. dårligt vedligehold.

F 21,1 Stirutetavle

F 21,2 Stipilvejviser

Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 40 vedr. L 45 Rutenummer for cykelruter:
Numre på nationale cykelruter er hvide på rød baggrund. Nationale cykelruter har numrene 1-15.
Numre på regionale og lokale cykelruter er hvide på blå baggrund.
Regionale cykelruter har numrene 16-99 og lokale cykelruter har numrene 100-999.
Kilde: BEK nr. 1193 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 429:
Nationale cykelruter udpeges, planlægges og ændres af de kommuner, som de forløber i.
Stk. 2. Såfremt ruten forløber langs en statsvej sker udpegning, planlægning og ændring i samarbejde med Vejdirektoratet.
Stk. 3. Etablering af nye ruter samt ændring og nedlæggelse af eksisterende ruter skal indberettes
til Vejdirektoratet, der lejlighedsvis ajourfører kort over ruterne.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 430:
En cykelrute kan udpeges som national cykelrute, når
1) ruten er af national betydning, dvs. den går gennem flere landsdele og er mindst 200 km lang,
2) der foreligger en indstilling fra Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning herom,
3) ruten er uden blinde ender, sløjfer og forgreninger, og
4) ruten er tydeligt afmærket – også i byer og ved færgehavne.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 431:
Nord-sydgående ruter skal afmærkes med ulige numre, øst-vestgående med lige numre.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Det nationale cykelrutenet indeholder i dag følgende ruter:
N1 – Vestkystruten – 560 km
N2 – Hanstholm – København – 420 km
N3 – Hærvejsruten – 440 km
N4 – Søndervig – København – 330 km
N5 – Østkystruten – 650 km
N6 – Esbjerg – København – 330 km
N7 – Sjællands Odde – Rødbyhavn – 240 km
N8 – Østersøruten – 820 km
N9 – Helsingør – Gedser – 290 km
N10 – Bornholm rundt – 105 km
N12 – Limfjordsruten – 610 km
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Vejdirektoratet vedligeholder et digitalt kort over forløbet af de nationale cykelruter.

Figur 3.2. Danmarkskort med indtegning af de 11 nationale cykelruter. Kort fra Statsvejnettet 2017.
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3.3.1
Omlægning af en national cykelrute
Det kan i nogle tilfælde fx i forbindelse med nye seværdigheder, nedlæggelse af en færgerute eller
større byudviklingsprojekter være ønskeligt at omlægge en national cykelrute.
En omlægning kræver jf. kravene i bekendtgørelse om vejafmærkning, at der udarbejdes en begrundet ansøgning for omlægningen. Ansøgningen skal indsendes til Vejdirektoratet. Mindre tilpasninger af en national cykelrute inden for en enkelt kommune kan ske administrativt i Vejdirektoratet. Større ændringer og egentlige omlægninger forelægges for Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning.
Denne procedure skal sikre, at de nationale cykelruter er ensartede, og at ruteføringerne målrettes
overordnede hensyn til turismen, og ikke påvirkes af lokale ønsker og hensyn. Det betyder dog ikke,
at en national cykelrute ikke kan flyttes. Der kan være mange årsager til ønsket, og en dialog med
Vejdirektoratet vil kunne afklare, hvordan eventuelle ønsker bedst gribes an.
3.3.2
Administration af nationale cykelruter
I forbindelse med etablering af nye nationale cykelruter eller omlægning af eksisterende lægges der
vægt på, at det samlede rutenet bevarer sin kvalitet og status. Det betyder bl.a., at antallet vil forblive begrænset, og at hver rute skal have en særlig egenart og kvalitet.
Når Vejdirektoratet og Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning vurderer nationale cykelruter anvendes der følgende seks kriterier:
1. Sikkerhed og tryghed
En rute bør ikke omlægges til dårligere stiforhold eller ruter med mere biltrafik.
2. Turisme
En omlægning bør forbedre oplevelsesværdien langs ruten.
3. Service
Et nyt ruteforløb bør forbedre mulighederne for overnatning, indkøb, service mv.
4. Komfort
En omlægning af en rute bør ikke medføre dårligere komfort.
5. Skiltning
Vejvisning følger vejreglernes retningslinjer og sikrer sammenhæng med andre ruter.
6. Meningsfuldhed
Ruten bør følge den korteste meningsfulde vej mellem knudepunkter.
Der kan læses mere om kriterierne på Vejdirektoratets hjemmeside.
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Europæiske cykelruter

Europæiske cykelruter, også kaldet EuroVeloruter, går gennem flere lande. De er udpeget af European Cyclists Federation (ECF) i samarbejde med nationale koordinatorer og den rådgivende styregruppe EuroVelo Council. Der går fire europæiske cykelruter gennem Danmark.
De europæiske cykelruter følger typisk de nationale cykelruter, men behøver ikke at gøre det. Ruterne afmærkes med EuroVelo symbolet som undertavle til den øvrige cykelvejvisning, hvis ruten
følger en anden rute, eller på en selvstændig stander, hvis ruten har sit eget forløb.

F 21,2 Stipilvejviser

F 21,1 Stirutetavle med undertavle

F 21,2 Stipilvejviser

Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 40 vedr. L 47 Ruteidentifikation for Eurovelocykelrute:
Symbolet anvendes uden rutenavn.
Kilde: BEK nr. 1193 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 428:
Europæiske cykel- og vandreruter kan med Vejdirektoratets godkendelse afmærkes med logo i
farver, anbragt på undertavler.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Når logoet for en europæisk cykelrute anvendes på en stipilvejviser, placeres logoet nederst i roden
på vejviseren, det vil sige under rutenummer for national, regional og lokal rute, hvis der er flere
vejvisningsmål på vejviseren.
Hvis der kun er ét vejvisningsmål, så udformes stipilvejviseren sådan, at logoet for en europæisk
cykelrute placeres mellem cykelsymbol med rutenummer for national cykelrute og vejvisningsmålet. Se udformningen ovenfor.
De fire EuroVelo ruter, der går igennem Danmark er:
•
•
•
•

EV3 – Pilgrims’ Route – følger Hærvejsruten (N3)
EV7 – Sun Route – følger N9 fra Helsingør til Gedser, bortset fra i København
EV10 – Baltic Sea Cycle Route – følger dele af Østersøruten (N8) og dele af Helsingør - Gedser
(N9)
EV12 – North Sea Cycle Route – følger Vestkystruten (N1) og Østkystruten (N5) mellem Skagen
og Grenå
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Fastlæggelse af ruteføring

Når der vejvises for cyklister, gives ikke kun en vejledning om en rute. Der skabes også en forventning om, at ruten har en vis kvalitet.
Forskellige ruter vil have forskellige krav til udformning, men det er i alle tilfælde vigtigt, at ruten
stemmer overens med cyklisternes forventninger. En rute med særlig naturværdi kan være ad grusstier og fx have fokus på de flotte udsigter, mens en rute i byområder bør være på jævne asfaltstier
og fx have fokus på enkle og sikre krydsninger af større veje.
Det kan også være nødvendigt at foretage ombygninger og forbedringer af veje og stier for at få
ruten til at hænge bedre sammen. Sådanne investeringer kan være givet godt ud, hvis det er afgørende for om ruten får den nødvendige kvalitet. Se også håndbog om Supercykelstier i vejregelserien om Trafikarealer, by samt afsnit om cykelgader i eksempelsamling om Hastighedsafmærkning.
Allerede i den indledende planlægningsfase bør man cykle de mulige linjeføringer igennem for at
opleve forløbet og identificere eventuelle udfordringer. Cyklister påvirkes i højere grad end bilister
af stejle stigninger, utrygge kryds o.l., og ofte er man nødt til at opleve disse udfordringer for at
identificere dem. Ligeledes bør man i denne fase inddrage turistorganisationer og andre, der kan
have gode erfaringer og ideer, der kan styrke ruternes forløb til glæde for cyklisterne.
De nævnte vejledninger er ikke kun for nye ruter, men bør også overvejes i forbindelse med ændringer af eksisterende ruter. Ligeledes bør sammenhængen til andre ruter overvejes, så det sikres,
at cyklisternes samlede oplevelse af vejvisningen bliver god, og at skiltningen er veludformet og
aktuel.
En gennemkørsel af ruten giver også indtryk af mulighederne for placering af skilte. I de følgende
kapitler er det beskrevet, hvordan skiltning principielt etableres, men i virkeligheden er der ofte
behov for at tilpasse placeringer af skilte pga. stedlige forhold som rutens linjeføring, bygninger,
beplantning mv.
Det er afgørende for oplevelsen af vejvisningen, at tavlernes placering opleves som ensartet gennem hele ruten, og at de placeres i cyklisternes naturlige synsfelt, så de ikke skal lede efter dem.
Det anbefales, at vejvisningstavler placeres med en højde på 0,9 m til overkant af tavlerne og i højre side af færdselsretningen. Det sikrer god synlighed samtidig med, at tavlerne ikke forhindrer
oversigt.
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Fjern- og nærmål

Et andet vigtigt element i vejvisningen er udpegning af fjern- og nærmål, der er geografiske mål
inkl. angivelse af afstande til målene. Det er vigtigt, at både fjern- og nærmål er markeret fysisk fx
ved en stedtavle, så man som cyklist ved, at man er nået frem til målet.
Fjernmål vil for lokale og regionale ruter normalt være rutens endemål, mens det for nationale
ruter typiske vil være større byer undervejs på ruten. Nærmål er mindre mål undervejs på ruten fx
en landsby, en seværdighed, et rekreativt område e.l., som cyklisterne møder inden de kommer til
fjernmålet. Fjern- og nærmål bør være navngivet logisk for de cyklister, som er de primære brugere
af ruten.
Der bør kun anvendes op til to målangivelser pr. rute ad gangen. Fjernmål placeres øverst, og nedenunder placeres et evt. nærmål. På alle tavler, hvor der angives mål, skal alle mål gentages indtil
målet er nået.
På Nationale ruter bør der ikke være længere end højst 50 km til næste fjernmål af hensyn til cykelturisters mulighed for at nå målet inden for en dagsrejse. Samtidig bør disse fjernmål indeholde
overnatningsmuligheder og servicefaciliteter.
Fjern- og nærmål udpeges i et koordineret samarbejde mellem de involverede vejmyndigheder, og
der bør udarbejdes et fjern- og nærmålskatalog for hver rute. Som grundlag herfor bør der udarbejdes overordnede principper for udpegning af fjern- og nærmål, så målene på alle ruter i en
kommune eller en region er fastlagt ensartet. Dermed ved cyklisterne, hvad der kan forventes i
forbindelse med angivelse af mål, ligesom det fremadrettet vil blive lettere at etablere nye ruter og
udpege mål.
I kapitel 11 er vist et eksempel på et fjern- og nærmålskatalog.

Figur 3.3. Eksempel på brugen af fjern- og nærmål.
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Hvis flere ruter på en strækning har fælles vejvisning kan det være nødvendigt at vise flere mål af
hensyn til vejvisningens kontinuitet.
Afstande til mål angives i nærmeste hele km. Decimal kan angives for afstande under 10 km. Decimalangivelsen udføres to versalhøjder mindre end de hele kilometre.

F 21,2 Stipilvejviser

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 264, stk. 1:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen. Det betyder, at vejvisningsmål, der en gang er vist på en
tavle, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er nået.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Figur 3.4. Rækkefølge af vejvisningsmål. Figuren læses i kørselsretning mod tavlen.
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3.6.1
Navngivning og mål
Ruter gives som udgangspunkt et rutenummer, der er unikt for den pågældende rute. Rutenummeret er rutens identifikation og kan bruges på vejvisningen og i forbindelse med promovering af ruten fx på et kort, hvor det ofte er lettere at både skrive og læse et nummer frem for et rutenavn.
Hvis der i et område er mange ruter, giver et rutenummer på vejvisningen sikkerhed for, at man
som cyklist følger den rigtige rute. Ved fælles skiltning af flere ruter er brugen af rutenummer også
velegnet.
Det er også muligt at give ruter navne, der som supplement til rutenumrene kan medvirke til at
identificere ruterne. På lokale cykelruter kan navnet erstatte rutenummeret, mens det på regionale
og nationale ruter er et supplement til rutenummeret. Rutenavnet kan fx være et lokalt geografisk
navn som en by eller et område ruten løber igennem, eller et tema for ruten. Ved navngivning af
ruter er det vigtigt, at navnet er entydigt, og at det giver mening for brugerne. Det betyder, at det
ikke bør være for specielt eller indforstået blandt den kreds, der navngiver ruten.
Det er også muligt i særlige tilfælde på lokale ruter, at anvende et logo for ruten. Også her skal man
sikre, at logoet faktisk er en hjælp for cyklisterne og ikke bidrager til forvirring. Logoer tænkes ofte
anvendt i forbindelse med forskellige kampagnefremstød, men denne form for kommunikation er
ikke velegnet i forbindelse med vejvisning, der også skal være forståelig mange år efter etableringen.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 427:
Ruteafmærkningen foretages med stirutetavler eller stipilvejvisere for cyklister, ridende og vandrere. Endvidere kan for cyklister anvendes stitabelvejvisere og stidiagramtavler.
Stk. 2. Der skal anvendes samme identifikation på alle vejvisningstavler, der vedrører én rute. Identifikationen består alene af hvidt cykel-, ride- eller vandrersymbol eller en kombination heraf, på
blå baggrund samt rutens nummer, navn eller logo. Nummer og logo sættes i hvid ramme.
Stk. 3. Afmærkning af en rute med logo, skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Vejdirektoratet.
Logoet skal være hvidt, jf. dog § 428.
Stk. 4. Der kan anføres op til 4 rutenumre for cykelruter på en stirutetavle. Rutenumrene placeres
over hinanden med nationale rutenumre over regionale rutenumre, som placeres over lokale rutenumre. Europæiske rutenumre placeres nederst under nationale, regionale og lokale rutenumre.
For den enkelte rutetype placeres laveste nummer øverst eller til venstre for et højere nummer.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Ved et logo forstås her en figur, som kan være kendemærke for en rute. De anvendte logoer er
hvide på blå baggrund og bør være lette at forstå/aflæse. Der må ikke anvendes firmalogoer eller
lignende, som har kommercielt præg. Logoerne må heller ikke kunne forveksles med firmalogoer.
Logoer skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Vejdirektoratet.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 428:
Europæiske cykel- og vandreruter kan med Vejdirektoratets godkendelse afmærkes med logo i
farver, anbragt på undertavler.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016
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Eksempel på lokal cykelrute – indre ringforbindelse i større by

Lokale cykelruter kan bruges til at binde en by sammen på tværs af bydele. Et eksempel på dette er
Havneringen i København. Ruten er en ringforbindelse rundt om den indre havn i København og
forbinder en række interessante lokaliteter og bydele. Ruten er tænkt til både turister og lokale,
der ønsker at opleve miljøet langs havnen eller gerne vil nemt og hurtigt på tværs af byen.
Der er etableret flere nye broer over både havneløbet og mindre kanaler, som en del af en større
samlet indsats for at fremme cyklisme i København. Det har været en afgørende forudsætning for
at kunne etablere Havneringen.
Ruten er 13 km lang. For turister er det oplagt at gennemkøre hele ruten, mens lokale i højere grad
vil benytte delstrækninger på deres vej igennem byen. Der er ikke angivet mål på ruten, men vejvisningen indeholder rutens nummer, navn og et logo, der er godkendt af Vejdirektoratet til brug
for netop denne rute.

Figur 3.5. Lokal cykelrute – Havneringen i København.
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Eksempel på lokal cykelrute – rute for pendlere i by

Det kan være en god idé at etablere cykelruter målrettet et konkret behov. I Hillerød er der etableret flere lokale cykelruter, hvor vejvisningen leder cyklister mellem boligområder og arbejdspladser
i byens udkant og byens centrum. Her har man valgt rutenumre fra 100-110 tilrettelagt i en vifte, så
cyklisterne nemt forstår strukturen.
En af disse ruter - rute 109 – er navngivet Kgs. Vænge ruten efter det område den primært går
igennem. Ruten forbinder stationen med en række vigtige arbejdspladser og besøgssteder som
erhvervsvirksomheder, hospitalet, regionsgården og vandrerhjemmet. Disse mål får mange besøgende, der ikke er lokalkendte, og som har behov for vejvisning både frem og tilbage til stationen.
Ruten er 3,5 km og skiltet med stirutetavler med både rutenummer og navn.

Figur 3.6. Lokal cykelrute – Kgs. Vænge ruten i Hillerød.
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Eksempel på lokal cykelrute – ringforbindelse for lokale og turister

Viborg Rundt er en del af et større sammenhængende netværk af cykelruter i Viborg Kommune.
Ruten er en 27 kilometer lang ringrute, der forbinder en række kulturelle og historiske lokaliteter i
Viborg.
Ringruten forbinder et antal radialruter, der alle udgår fra byens banegård. Viborg Rundt har rutenummer 800 og radialruterne har fået numrene fra 801 og fremefter i urets retning, så det er nemt
at identificere ruternes placering. Alle ruterne er samtidig navngivet efter vigtige bysamfund de
passerer igennem. Rutenumrene fra 800 og opefter blev valgt som en reference til byens postnummer, der er 8800. Se afsnit 3.14.
Ruten er sammensat af både nye og eksisterende gode cykelstier, og ved at sammenkæde både
radialruter og eksisterende cykelforbindelser er der skabt helt nye muligheder for at cykle på kryds
og tværs af Viborg by.
Ruten er suppleret med et hæfte, der fortæller om oplevelser og rastepladser langs ruten. Hæftet
giver turisterne en mulighed for at blive klogere på ruten, men medvirker også til at promovere
ruten og cykling generelt i Viborg. Denne form for oplysning og promovering kan tiltrække både
nuværende og nye cyklister, der ser mulighederne for at afprøve ruten eller bruge dele af den i
hverdagen.

Figur 3.7. Lokal cykelrute – Viborg Rundt ruten i Viborg.
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3.10 Eksempel på lokal cykelrute – rekreativ rute i naturområde
Da Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland i juli 2015 blev udnævnt som Danmarks syvende UNESCO
verdensarv, gav det Hillerød Kommune anledning til at skabe to nye lokale cykelruter, så både lokale og gæster nemt kunne komme ud til disse attraktioner i skovene, hvor man ikke må køre i bil.
Ruterne er lavet som rundture, så man kommer én vej ud og en anden vej hjem. En del af ruteforløbet er således på de historiske parforcejagtveje. Ruterne indgår i Hillerød Kommunes system af
lokale cykelruter og er knyttet til Hillerød Station og Frederiksborg Slot.
Ruterne har nummer 105 og 110, og indgår i Hillerøds lokale cykelrutesystem med numre fra 100 til
110 i vifteform ud fra centrum. Den viste rute er 15 km og starter fra Frederiksborg Slot.

Figur 3.8. Lokal cykelrute – Parforce Gribskov ruten i Hillerød.
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3.11 Eksempel på regional cykelrute – supercykelsti
I københavnsområdet er der etableret et netværk af supercykelstier målrettet pendlertrafikken. En
af disse ruter er Allerødruten, der er 29 km lang og forbinder København og Allerød.
På vejen mellem Allerød og København passerer ruten gennem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Ruten forbinder beboelsesområder, store arbejdspladser og studiesteder som
eksempelvis DTU. Samtidig passerer ruten tæt forbi stationer i København (Ryparken), Lyngby,
Sorgenfri, Virum, Holte, Birkerød og Allerød, hvor der er mulighed for at kombinere rejser med tog
og cykel.
Ruten er etableret som en samlet opgradering af eksisterende cykelstier, og tilbyder en komfortabel og direkte rute. Opgraderingen betyder bl.a., at cykelstier er gennemført ved sideveje, at der er
etableret perroner ved busstoppesteder, at der er fremførte cykelstier i kryds og signalerne er optimeret for at give mere grøntid til cyklisterne.
Derudover er der etableret servicestationer med vandpost og cykelpumpe samt fodhvilere ved
kryds. Belysningen er også opgraderet på strækningen.

Figur 3.9. Regional cykelrute – supercykelstien Allerødruten i Nordsjælland.
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3.12 Eksempel på regional cykelrute – rute gennem tre kommuner
Roskilde, Greve og Solrød kommuner har skabt en ny forbindelse mellem fjord og hav – fra Roskilde
Fjord til Trylleskoven ved Østersøen.
Mindre nyanlæg er sammen med eksisterende stier og veje blevet koblet sammen til en sammenhængende rute på 23 km, som både er for cyklister og vandrere samt på delstrækninger også for
ridende.
Ruten går gennem det tidligere hedelandskab, som også er kendt som bosted for rige bønder og
god jord. Endvidere passeres Hedeland, som er forvandlet fra grusgrav til rekreativt område med
mange aktivitetstilbud. Her kommer man bl.a. forbi vinmarker, der ligger på en skråning bag en sø.
Hedebostien er afmærket som regional cykelrute 86. Der er gennemgående anvendt 20 cm brede
stirutetavler. Ruten går gennem Roskilde by i overlap med andre ruter, hvorfor skiltningen er integreret hermed på stirutetavler og tabelvejvisere.
Ude på stier i naturområdet anvendes 10 cm brede skilte anbragt på træpæle. Der er endvidere
udgivet en folder og en mobilapplikation for ruten.

Figur 3.10. Regional cykelrute – Hedebostien på Sjælland.
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3.13 Eksempel på national cykelrute – Østersøruten
”Sydhavsøerne” har traditionelt været en af landets mest populære destinationer for cykelturister.
Turistorganisationer har tidligere udgivet en guidebog for en rute på 800 km ad skiltede nationale,
regionale og lokale ruter og kaldte den Danmarks smukkeste cykelrute.
Denne rute har dannet grundlag for Østersøruten, der erstatter den tidligere nationale cykelrute 8
– Sydhavsruten – fra Rudbøl i vest til Møns Klint i øst.
Ruten udgør et 8-tal, hvor det er muligt at følge Østersøen langs kysterne af Sjælland, Fyn og Østjylland den ene vej og over Sydhavsøerne den anden vej.
Ruten er ca. 820 km lang. Det sydligste forløb af ruten følger den europæiske EuroVelo 10 rute
(Baltic Sea Cycle Route), og skiltes derfor med EuroVelo 10 tavle som undertavle.

Figur 3.11. National cykelrute – Østersøruten.
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3.14 Eksempel på udpegning af rutenumre
I Viborg Kommune har man mange lokale cykelruter, og det har været ønsket at nummerere dem
på en måde, der er logisk for brugerne.
Flere steder har det været ønsket, at rutenumrene fik en sammenhæng med de lokale postnumre,
og man har derfor valgt dette princip generelt for Viborg Kommune.
Ud fra denne viden har Viborg Kommune udpeget en række serier af rutenumre, der kan anvendes
i den del af kommunen, hvor de tilsvarende postnumre findes. Rutenumre tager som udgangspunkt
afsæt i de tre sidste cifre i postnumrene, hvilket har ført til disse nummerserier:
800 – 829 – lokale ruter i eller tæt på Viborg (8800 Viborg)
830 – 839 – lokale ruter i Tjele mv. (8830 Tjele)
840 – 849 – lokale ruter i Rødkærsbro og omegn (8840 Rødkærsbro)
850 – 879 – lokale ruter i og ved Bjerringbro (8850 Bjerringbro)
470 – 499 – lokale ruter i Karup mv. (7470 Karup)
750 – 799 – lokale ruter i og ved Stoholm (7850 Stoholm)
Ruter, der passerer gennem Viborg by, der ofte har endepunkt ved Banegården, får numre i nummerserien for Viborg by.
Den form for nummerering er ikke velegnet alle steder, men er tænkt som inspiration til at overveje, hvordan man i en given situation kan indtænke lokale forhold i navngivning og nummerering af
cykelruter.

Figur 3.12. Kort, der viser radiale cykelruter i Viborg Kommune nummereret efter Viborg bys
postnummer og i rækkefølge med uret.
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3.15 Eksempel på skilteplan for vejvisning for cyklister
Skilteplaner opbygges logisk og med detaljeret information om ruten, lokaliteter for placering af
skilte og udformning af skiltningen på hver lokalitet.
Det er en god idé at indtegne ruten på et kort, hvor hver lokalitet for opsætning af skiltning markeres med et unikt nummer.

Figur 3.13. Eksempel på oversigt over lokaliteter for placering af skilte. Udsnit af plan.
For hver lokalitet udarbejdes et detaljeret kort e.l., der viser den præcise placering og retning for
hvert enkelt skilt. Placeringerne findes ved tilsyn, så det sikres, at skilte placeres synligt og i tilpas
afstand til andre skilte, træer, byudstyr, ledelinjer mv. Ønskede minimumsafstande kan evt. angives.
Det anbefales, at tavleudformningerne vises på kortet, så sammenhængen mellem udformning og
placering bliver helt tydelig. Hver placering gives en unik identifikation fx et bogstav.
På de detaljerede planer vises også eksisterende vejvisning, der evt. skal tilpasses samt færdselstavler. Dermed sikres det, at både nye og eksisterende tavler er korrekte og placeres hensigtsmæssigt i
forhold til hinanden og i forhold til trafikanternes behov.
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Figur 3.14. Eksempel på detailplan for placering af skilte på en given lokalitet.
Som supplement til planerne udarbejdes en samlet oversigt over alle tavler, der skal opsættes på
ruten. Sammen giver de tre dele et godt overblik over skiltning på ruten og gør det let både at kvalitetssikre planen og tjekke om skilteleverancer og opsætning er i overensstemmelse hermed.

Figur 3.15. Eksempel fra en skilteoversigt.
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4 VEJVISNING UDEN FOR RUTER OG AFSTIKKERE
Fra større trafikårer eller cykelruter kan det være ønskeligt at etablere vejvisning til lokale mål i
nærheden.

F 21,1 Stirutetavle

F 21,2 Stipilvejviser

Det kan typisk være til seværdigheder langs en rute eller andre mål, der vil kunne være interessante for hovedparten af de cyklister, der følger ruten.
Vejvisning uden for ruter har ikke noget rutenummer. Det betyder, at der på stirutetavler og i roden af stipilvejvisere ikke vises noget rutenummer, men kun cykelsymbolet.
Vejvisning uden for ruter omfatter også servicevejvisning, der er beskrevet i afsnit 4.1.
Vejvisning uden for ruter kan også være vejvisning til en rute fx fra et bycenter eller en seværdighed, hvor cyklister kan tænkes at lede efter ruten.

F 21,2 Stipilvejviser

Afstikkere og vejvisning uden for ruter kan etableres, som vejvisning målrettet cyklisterne, men bør
kun etableres, når den almindelige vejvisning ikke gælder for cyklister. Det kan fx være, hvis ruten
ledes ad en stiforbindelse, eller cyklisterne kan tilbydes en kortere eller sikrere vej.
Denne form for vejvisning sender dermed et signal om, at den vejviste vej har en god kvalitet og i
alle tilfælde er bedre end de alternative ruter. Derfor bør det sikres, at selv korte strækninger følger
cykelforbindelser med god kvalitet og høj sikkerhed.
Ligeledes skal der være en sammenhæng mellem vejvisningen, målet og den vejviste vej, så cyklisterne ikke ledes ud på unødige omveje.
I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der kan være behov for at vejvise cyklister tilbage til ruten fra målet. Det gælder særligt i forbindelse med seværdigheder o.l., hvor der kommer
mange cyklister, der ikke er stedkendte.
Vejvisning uden for ruter i byer vil typisk ikke omfatte vejvisning tilbage fra målet, da cyklisterne i
forvejen kun sjældent følger en særlig rute.
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Figur 4.1. Eksempel på afstikker fra en cykelrute. Den hvid/blå pilvejviser med almindelig servicevejvisning giver den nødvendige information til alle trafikanter og selvstændig vejvisning for
cyklister er dermed overflødig.

Figur 4.2. Eksempel på afstikker fra en cykelrute. Der vejvises til banegården og pga. et vejforløb,
der ikke umiddelbart er logisk for ikke stedkendte trafikanter, vejvises også i den modsatte retning fra banegården til ruten.
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Figur 4.3. Eksempel på afstikker fra en cykelrute. Der vejvises særskilt for cyklister ad en direkte og
tryg cykelsti frem mod målet. Cyklisterne skal dermed ikke køre efter den geografiske vejvisning, der måske er en længere og mindre cykelvenlig vej.
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Servicevejvisning for cyklister

F 21,2 Stipilvejviser

Servicevejvisning er vejvisning til særlige servicemål som fx stationer, seværdigheder og overnatningssteder. Servicevejvisning etableres normalt fra en større vej eller en skiltet cykelrute, hvor der
færdes mange cyklister, og som i øvrigt er en del af den naturlige rute frem mod servicemålet.
Servicevejvisning for cyklister anvendes kun i de tilfælde, hvor cyklister skal ledes frem mod målet
ad en anden rute end biltrafikken, jf. figur 4.2.
Servicevejvisning for cyklister etableres i øvrigt på samme måde og efter samme regler som servicevejvisning for biltrafikken. Se også håndbog om Servicevejvisning på almindelige veje.
I forbindelse med etablering af servicevejvisning skal man være opmærksom på, at der også kan
være behov for at lede cyklisterne fra servicemålet tilbage til udgangspunktet.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 342:
Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 343:
Servicevejvisning omfatter almindelig servicevejvisning, særlig servicevejvisning og informationstavler.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Se mere om informationstavler i kapitel 9.

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 426:
Når servicevejvisning alene henvender sig til cyklister, ridende eller vandrere, skal stipilvejviser
F 21,2 Stipilvejviser anvendes med mindre servicetavler og/eller servicemålets navn.
Stk. 2. Mindre servicetavler kan indsættes på stivejvisere.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Det er fx muligt at vejvise til servicemål som toiletter eller overnatningssteder langs en rute.

F 21,2 Stipilvejviser

Brugen af servicetavler som fx M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter, der er vist på tavlen herover, er underlagt visse kriterier.
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Kriterierne for brugen af M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter er følgende:
1. Tavlen henviser til teltplads, hvor det er tilladt for ikke-motoriserede trafikanter at slå telt op.
2. På teltpladsen er der som regel adgang til vand og toilet samt oftest en bålplads.
3. Tavlen placeres, hvor cykel-/ride-/vandreruten forlades (typisk ved en markvej eller skovvej,
der støder op til ruten).
Reglerne for benyttelse af pladserne bør fremgå af opslag på stedet.
Andre M-tavler kan også være relevante at benytte i forbindelse med vejvisning for cyklister. Det er
særlig relevant i de situationer, hvor cyklister tilbydes en bilfri genvej til målet.
Servicevejvisning med M-tavler er nærmere beskrevet i håndbog om Servicevejvisning på almindelige veje.

Figur 4.4. Eksempel på servicevejvisning fra en cykelrute.
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5 FÆRDSELSREGULERENDE TAVLER OG KØREBANEAFMÆRKNING FOR CYKLISTER
Foruden vejvisning på ruter og uden for ruter, er det også muligt at give anvisninger til cyklister ved
hjælp af færdselstavler. Færdselstavler benyttes, når cyklister af trafikale grunde ikke kan eller må
følge den rute, der ellers vil være den naturlige vej at fortsætte.
I dette kapitel vises og beskrives et udpluk af færdselstavler og kørebaneafmærkning, der bruges til
at regulere og vejlede cyklister og førere af lille knallert. Den vejledende del er med til at hjælpe
cyklisterne til at vælge de mest egnede veje og placere sig korrekt i trafikken.
I vejregelhåndbøgerne om færdselstavler og kørebaneafmærkning er de samlede regler og vejledninger beskrevet. Færdselsregulerende afmærkning udføres altid i henhold til disse håndbøger
samt bestemmelserne i afmærkningsbekendtgørelserne.

5.1

Forbud for cyklist og lille knallert og anbefalet rute for cyklister

Færdselstavler for cyklister og lille knallert bruges i forbindelse med færdselsregulerende forhold
på og ved vejen.

C 25,1 Cykel og lille knallert forbudt

E 21,1 Anbefalet rute for cyklister

Det typiske eksempel er, når det af sikkerhedsmæssige grunde er nødvendigt at forbyde cykeltrafik
på en vejstrækning.
Ved indførsel af et sådant forbud med C 25,1 Cykel og lille knallert forbudt skal det sikres, at den
cyklende færdsel har en alternativ rute på strækningen, og ruten bør skiltes, såfremt det ikke er
tydeligt at se, hvor ruten forløber. Se håndbog om Forbudstavler.
Skiltning angives med færdselstavle E 21,1 Anbefalet rute for cyklister. I forbindelse med stivejvisning kan tavlen være suppleret med retningspil. Se håndbog om Oplysningstavler.
Såfremt den anbefalede rute for cyklister falder sammen med en stivejvisning for cyklister fx en
national cykelrute, så bør F 21,1 Stirutetavle eller F 21,2 Stipilvejviser placeres så hensigtsmæssigt,
at cyklister også med denne stivejvisning bliver ledt videre på ruten.
Anvendelse af E 21,1 Anbefalet rute for cyklister kan derudover bruges mere generelt, når man
ønsker cyklister ad et bestemt vejforløb. Det kan fx være i en situation, hvor det er mere hensigtsmæssigt og sikkert at benytte bestemte veje.
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Figur 5.1. Eksempel på anbefalet rute for cyklister, hvor disse trafikanter ikke må følge den geografiske vejvisning.

5.2

Påbudt cykelsti eller cykelbane

Påbudstavler bruges til at vise cyklister og førere af lille knallert, at det er påbudt at bruge cykelsti
eller cykelbane, så de optimale færdselssikkerhedsforhold for de bløde trafikanter anvendes. Tavlen kan undlades, hvis cykelstien tydeligt fremtræder som cykelsti fx med en afgrænsning til kørebane adskilt med kantsten.
De typiske eksempler er, når der er anlagt enten en cykelsti eller en cykelbane, hvor de nævnte
færdselsarter skal færdes. Se også håndbog om Påbudstavler.

D 21 Cykelsti

Figur 5.2. Eksempel på afmærkning med D 21.

42

December 2017

ANLÆG OG PLANLÆGNING

5.3

VEJVISNING FOR CYKLISTER

Blind vej

Oplysningstavle E18,1 om blind vej kan med fordel bruges for cyklister og førere af lille knallert, når
der fra vejen er en sti, der fortsætter, og stien er indrettet til disse trafikanter.

E 18,1,1 Blind vej, sti til cyklister og fører af lille knallert fortsætter i enden af vejen

E 18,1,3 Blind vej, sti til cyklister, førere af lille knallert og fodgængere i venstre side af vejen

De viste udformninger er typiske eksempler på udformning af E 18 tavler. Tavlerne udformes efter
de stedlige forhold, hvor stiens placering (venstre, ligeud eller højre) samt de færdselsarter, der må
benytte stien, angives.
Korrekt angivelse af stiforbindelser på E 18 tavler har stor betydning for cyklister og gående, og kan
gøre det lettere og sikrere for disse trafikanter at færdes på vejnettet.
Angivelse af de korrekte symboler på tavlerne sikrer, at bl.a. cyklister kan udnytte de genveje, der
findes på vejnettet, men også at de ikke kører forgæves, fx hvis stiforbindelsen alene består af en
trappe.
Se også håndbog om oplysningstavler.

Figur 5.3. Eksempel på afmærkning med E 18,1,1.
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Kørebaneafmærkning med symboler

V 21 Cykelsymbol.

Kørebaneafmærkning med symbol V 21 Cykelsymbol bruges til at vise cyklister og førere af lille
knallert, at det er påbudt at benytte en cykelbane.

Figur 5.4. Eksempel på afmærkning med cykelsymbol til angivelse af cykelbane.
Symbolet angiver desuden, at cyklister og førere af lille knallert skal benytte den pågældende del af
vejen. V 21 anvendes eksempelvis i vejkryds, hvor der laves cykelfelt.
S 21 Cykelfelt må ikke etableres for cyklister og førere af lille knallert, som har ubetinget vigepligt
eller højre vigepligt. Feltet kan suppleres med blå farve, hvis der er særlige færdselsmæssige udfordringer med, at de øvrige kørende erkender cyklisterne.
Se også bekendtgørelse om vejafmærkning samt håndbøgerne om Tekst og symboler, Tværafmærkning og Dimensioner.

Figur 5.5. Eksempel på afmærkning af cykelfelt.
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Cykelboks

S 22 Cykelboks

Cykelboks kan bruges foran højresvingsbane i vejkryds. Afmærkningen viser, at cyklister og førere
af lille knallert kan benytte den pågældende del af vejen. V 21 Cykelsymbol skal altid afmærkes i
feltet.
Se også håndbog om afmærkning på kørebanen, tværafmærkning.

5.6

Afmærkning med pile på cykelsti

Afmærkning med symbol R 16,1 og R 16,4 – R 16,7 pile på cykelsti bruges til at vise cyklister og
førere af lille knallert, at cykelstien er opdelt i flere baner frem mod et vejkryds.
Pilene kan være med til at sikre, at cyklisterne foretager en hensigtsmæssig placering hen mod
krydset. Derudover har pilene den fordel, at de leder cyklisterne godt videre gennem krydset, uanset om det er ligeud eller mod hhv. venstre eller højre.
Kombinationsmuligheder med ligeud og hhv. enten venstresvingspil eller højresvingspil kan også
bruges.

R 16.1 Ligeudpil for cyklist

R 16.4 Venstresvingspil for cyklist

R 16.5 Højresvingspil for cyklist

R 16.6 Ligeud – venstrepil for cyklist
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R 16.7 Ligeud – højrepil for cyklist

Pile på cykelsti og lignende har tilsvarende betydning som angivet for pile på kørebanen.
R 16 Pile på cykelsti udføres med de dimensioner, og den udformning, som er angivet i håndbog om
Dimensioner.

Figur 5.6. Eksempel på brugen af pile på cykelsti.
Pilene på cykelstien understøtter den viste stitabelvejviser, hvor retningsvisningen i tilstrækkelig
god tid kan få cyklisterne til at vælge retningen henholdsvis ligeud eller mod højre. Det er en fordel
i forbindelse med afvikling af cykeltrafikken. Pilene er derfor både færdselsregulerende og vejledende på én og samme tid.
Se også bekendtgørelse om vejafmærkning samt håndbøgerne om Pilafmærkning og Dimensioner.

46

December 2017

ANLÆG OG PLANLÆGNING

VEJVISNING FOR CYKLISTER

6 MIDLERTIDIG VEJVISNING
Midlertidig vejvisning anvendes altid i forbindelse med midlertidige omlægninger af den eksisterende vejvisning eller som vejvisning til midlertidige mål.
I forbindelse med vejarbejde o.l. kan det være nødvendigt at ændre en rutes forløb midlertidigt for
at sikre, at ruten har et sammenhængende forløb og skiltningen er entydig og kontinuert. Det er
vigtigt at opsætte midlertidig vejvisning, men også at overdække den permanente vejvisning, der
ikke skal anvendes, for at trafikanterne at sikre, at trafikanterne følger den korrekte afmærkning.
Særligt i forbindelse med vejarbejder er det afgørende, at cyklister ikke kan komme til at misforstå
skiltningen og køre ind på arbejdsområdet. Dette kan ske både bevidst og ubevidst, og mange cyklister vil forsøge at fortsætte ad den vej de kender, hvis ikke den alternative rute er let forståelig.
Derfor bør vejmyndigheden altid stille krav om, at midlertidig vejvisning for cyklister indgår i de
skilteplaner, der fremsendes i forbindelse med gravetilladelsen.
Ved længere omkørsler, eller omkørsler, der ikke er logiske for cyklisterne, bør der ved starten af
omkørslen opsættes information, der viser ruten og forklarer årsagen.
Det er vigtigt, at den midlertidige vejvisning placeres korrekt, så den er synlig og meningsfuld for
cyklisterne. Derfor er det vigtigt, at tavlerne placeres i forhold til de faktiske forhold, og at opsætningen efterfølgende kontrolleres.

F 21,2 Stipilvejviser

F 21,1 Stirutetavle med undertavler

F 21,2 Stipilvejviser

Midlertidig vejvisning kan også være vejvisning, der opsættes i forbindelse med større arrangementer som fx festivaller eller større sportsbegivenheder, hvor der er behov for vejvisning i en periode.
Den midlertidige vejvisning etableres med tavler, der har sort skrift på gul bund. Tavlerne opsættes
sammen med anden afmærkning, i stedet for anden afmærkning eller alene, hvor der ikke tidligere
har været behov for vejvisning.
Er der tale om en længevarende periode fx flere måneder eller år pga. større anlægsarbejder, så
kan det være bedre at etablere vejvisningen med permanente tavler.
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Midlertidig vejvisning udføres letforståelig med korte enkle budskaber og den placeres synligt. I
forbindelse med vejarbejder og arrangementer skal man være opmærksom på, at vejvisningen ofte
opstilles, hvor trafikanterne skal forholde sig til mange andre forhold i et trafikbillede, de måske
ikke er vant til at færdes i.

Figur 6.1. Eksempel på midlertidig omlægning af rute fx pga. vejarbejde, trafikomlægning eller
oversvømmelse. Principskitse.
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7 TAVLETYPER, UDFORMNING OG PLACERING
Vejvisning etableres med skiltning, der ved knudepunkter på ruten oplyser trafikanterne om den
retning, de skal fortsætte i. I dette kapitel gives vejledninger og bindende bestemmelser om udformning og placering af vejvisning for cyklister.

7.1

Valg af tavletype

Der anvendes flere typer af tavler i forbindelse med vejvisning for cyklister. Den mest almindelige
tavle er stirutetavlen, der kan bruges i de fleste tilfælde. Stipilvejviseren kan også bruges i de fleste
situationer, men bruges typisk i forbindelse med afstikkere fra ruter.
Stitabelvejvisere, stidiagramtavler og stedtavler bruges sjældnere, men kan være velegnede i visse
situationer.
Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 30 (F 21 Stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere):
Tavlerne anvendes som vejvisere på ruter for cyklister, ridende og vandrere til geografiske mål,
havne, lufthavne og lignende.
Der kan anvendes symbol for cyklist, vandrer, ridende eller lille knallert eller en kombination af
disse. På ruter afmærket med cykelsymbol kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger.
Kilde: BEK nr. 1193 af 21. september 2016

7.1.1

F 21,1 Stirutetavle

F 21,1 Stirutetavle

Denne tavle bruges til opsætning på ruter. Tavlen opsættes ved rutens begyndelse og undervejs til
bekræftelse af ruten. Hvor der på ruter sker retningsskift opsættes tavlen med en undertavle med
en pil, der viser rutens videre forløb.
Stirutetavlen er den tavle, der oftest anvendes til vejvisning for cyklister, og kan anvendes i de fleste situationer. Ved planlægning af vejvisning anbefales det, at der tages udgangspunkt i denne
tavle.
Når tavlen opsættes alene, vender cykelsymbolet altid mod venstre. Ved vejvisning ligeud eller til
venstre orienteres symbolet mod venstre. Kun ved vejvisning til højre orienteres symbolet mod
højre. For at undgå fejl i forbindelse med opsætningen, kan hovedtavle og undertavle udføres på
samme tavleplade, men visuelt adskilt.
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F 21,1 Stirutetavler med undertavler udført på samme tavleplade som hovedtavlen

Tavlerne kan afhængigt af situationen opsættes før krydset (når der samtidig opsættes undertavle
med knækket pil), i krydset (når der samtidig opsættes undertavle med pil) og efter kryds (når tavlen opsættes for at bekræfte rutens forløb).
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 264, stk. 3-4:
Stk. 3. Hvis der er servicesymboler på tavler, skal symbolernes bevægelsesretning være i overensstemmelse med den vejviste retning, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Ved ligeudvejvisning orienteres symbolet dog mod venstre. M 12 Lufthavn orienteres opad.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

7.1.2

F 21,2 Stipilvejviser

F 21,2 Stipilvejviser

Denne tavle bruges i kryds, hvor ruten skifter retning, og hvor det er ønskeligt at angive et mål.
Vejvisning vist med stipilvejvisere kan i de fleste tilfælde også udformes med stirutetavler, men i
forbindelse med visning af rutenavne og mål kan pilvejvisere være velegnede.
Stipilvejvisere er også gode at bruge i forbindelse med afstikkere fra ruter, hvor vejvisning ad en
sidevej skal være synlig for cyklisterne på ruten.
Stipilvejvisere opsættes altid i krydset.
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F 21,3 Stitabelvejviser

F 21,3 Stitabelvejvisere

Denne tavle bruges ved kryds, hvor opsætning af stirutetavler eller stipilvejvisere er vanskelig i
forhold til placering, læsbarhed e.l. og derfor ikke ønskes.
Tavlen opsættes umiddelbart før krydset og bruges typisk, hvor der skal vejvises for flere ruter i
forskellige retninger samtidig.
Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 30 (F 21 Stitabelvejviser):
Tavlen kan også benyttes uden mål og afstandsangivelser.
Kilde: BEK nr. 1193 af 21. september 2016

7.1.4

F 21,4 Stidiagramtavle

F 21,4 Stidiagramtavler

Tavlen bruges i forbindelse med kryds, hvor der er behov for information om komplicerede forløb
og forløb med flere ruter. Tavlen opsættes umiddelbart før krydset.
Hvor der ikke skal vejvises for flere ruter anvendes stirutetavle med undertavle, der viser svingretningen vha. en pil, en knækpil eller symbol for rundkørsel. Se også tavleoversigten i kapitel 10.
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H 45 Stedtavle

H 45 Stedtavle

Stedtavler kan anvendes til at markere lokaliteter såsom byer, åer mv. på en rute. Det kan være
mål vist på vejvisningen, eller blot som orientering til trafikanterne fx på længere ruter, på separate
stisystemer eller på stier i overgangen fra land til by, hvor der kan være behov for information om,
hvor man er eller hvor langt man er nået.
Stedtavler på stier udføres normalt i mindre størrelse end tilsvarende tavler på veje.
Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 34 (H 45 Stedtavle):
Tavlen opsættes umiddelbart ved den angivne lokalitet.
Tavlen kan også anvendes på motorveje og på cykel- vandre- og rideruter.
Kilde: BEK nr. 1193 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 308:
På H 45 Stedtavle må kun angives navnet på den lokalitet, tavlen skal oplyse om.
Stk. 2. Stedtavler skal placeres i vejens højre side umiddelbart før den lokalitet, tavlen skal informere om.
Stk. 3. Versalhøjden må ikke overstige 170 mm.
Kilde: BEK nr. 1194 af. 21. september 2016

7.1.6
Vejnavneskilte
Det er muligt at opsætte vejnavneskilte som orientering til cyklister fx på stisystemer, hvor tavlerne
oplyser navne på de veje, som stien passerer, eller hvor der findes stiforbindelse til de pågældende
veje. Især i byområder kan det være en god hjælp til cyklisterne.

Figur 7.1. Eksempel på brugen af vejnavneskilt, som information om passage af lukket vej med stiforbindelse fra den sti, cyklisterne kører på.
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Det er også muligt at vise navnet på stien, hvilket særligt på separate stisystemer kan være en
hjælp for cyklisterne.

F 21,2 Stipilvejviser

7.1.7

Færdselstavle E 21,1

E 21,1 Anbefalet rute for cyklister

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at anvise eller anbefale en alternativ vej for cyklister.
Det er særligt i forbindelse med færdselsmæssige forhold, hvor det ikke er tilrådeligt eller tilladt for
cyklister at færdes. I de situationer skiltes der ikke med vejvisningstavler, men med færdselstavler,
hvor E 21,1 Anbefalet rute for cyklister anvendes til at vejlede om den alternative vej for cyklister.
Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 23 (E 21,1 Anbefalet rute for cyklister):
På ruter afmærket med E 21,1 kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger.
Kilde: BEK nr. 1193 af 21. september 2016

7.1.8
Variable tavler
Det er muligt at anvende variabler tavler i forbindelse med vejvisning. Der gælder dog, at variable
tavler alene kan anvendes, hvor faste tavler ikke kan formidle budskabet.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 9, stk. 1:
Variable tavler må kun anvendes, hvis den aktuelle information ikke kan formidles ved anvendelse
af faste tavler.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Vejvisning for cyklister kan i næsten alle tilfælde etableres med faste tavler, hvorfor anvendelsen af
variable tavler derfor er begrænset. Der kan dog være situationer, hvor det er relevant at inkludere
en eller flere variable tavler i vejvisningen.
Det kan fx være vejvisning til cykelparkering ved større sportsfaciliteter, hvor vejvisningen skal henvise til skiftende lokaliteter i takt med at de enkelte parkeringsområder fyldes op.
Variable tavler må ikke anvendes til generel information som fx vejmeldinger o.l. servicetiltag over
for trafikanterne eller til kommercielle formål. Denne form for information må ikke blandes med
vejvisningsinformationen og vil kun forvirre.
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Er det ønskeligt at give serviceinformation til cyklister bør det ske på særskilte informationstavler,
der evt. opsættes sammen med servicefunktioner som cykelpumper og vandposter.

7.2

Udformning af tavler

F 21,1 Stirutetavle

Vejvisning for cyklister udformes efter anvisningerne i bekendtgørelse om vejafmærkning og bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 1, stk. 3-4:
Stk. 3. Der må ved offentlige veje kun anvendes afmærkning, der er vist eller omtalt i bekendtgørelse om vejafmærkning, eller som er godkendt af Vejdirektoratet, jf. dog stk. 4. Vej- og gadenavneskilte, husnumre og lignende betragtes i denne forbindelse ikke som vejafmærkning.
Stk. 4. Transport- og Bygningsministeriet kan godkende, at Vejdirektoratet anvender afmærkning,
der ikke er vist eller omtalt i bekendtgørelse om vejafmærkning.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Symboler og tekst skal også udføres efter reglerne i bekendtgørelserne.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 264, stk. 3-5:
Stk. 3. Hvis der er servicesymboler på tavler, skal symbolernes bevægelsesretning være i overensstemmelse med den vejviste retning, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Ved ligeudvejvisning orienteres symbolet dog mod venstre. M 12 Lufthavn orienteres opad.
Stk. 5. Er der indsat mere end ét servicesymbol på en tavle, skal de anvendte symboler have samme
højde.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 8, stk. 1:
Tekst på tavlerne skal udføres med Dansk Vejtavleskrift.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Det er vigtigt at huske, at symbolerne orienteres i den rigtige retning på vejvisningstavlerne. Dette
bør altid tjekkes i forbindelse udformning og opsætning af tavlerne. Symbolernes orientering giver
på afstand cyklisterne værdifuld information om hvilken retning de skal fortsætte i.
Derfor kan det i nogle tilfælde være fordelagtigt at udføre hovedtavle og piltavle på samme plade,
men fortsat adskilt visuelt. Det minimerer risikoen for, at tavlerne opsættes forkert.
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F 21,1 Stirutetavle

De enkelte tavler udformes som vist i tegningsbilag om Vejvisning for cykelruter samt vejvisning for
vandre- og rideruter.
Tavlerne udføres i materialetype 2, men i øvrigt anvendes samme materialer som til vejviserne på
det almindelige vejnet. Det bør i forbindelse med udformning af tavler overvejes, om tavlernes
overflade skal beskyttes mod graffiti.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 24, stk. 5:
På øvrige retroreflekterende tavler skal der anvendes materialetype 3. Materialetype 2 kan dog
anvendes på ubelyste tavler opsat alene for trafikanter på stier.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Tavlernes farver skal udføres korrekt i henhold til kravene i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, bilag 1.
7.2.1
Tekst på tavler
På vejvisning for cyklister skrives mål, afstande, navne og rutenumre med Dansk Vejtavleskrift, der
altid bruges i forbindelse med vejafmærkning.

Figur 7.2. Eksempel på Dansk Vejtavleskrift.
Der anvendes versalhøjder på 71 mm, 60 mm, 50 mm, 42 mm, 36 mm, 30 mm, 25 mm, 21 mm,
18 mm og 15 mm.
Rutenavne og rutenumre udføres med en versalhøjde, som er et nummer mindre end den versalhøjde, der anvendes til vejvisningsmålet. Normalt bruges ikke versalhøjder større end 42 mm, men
det kan være nødvendigt fx i større kryds.
Afstande til mål angives i nærmeste hele km. Decimal kan angives for afstande under 10 km. Decimalangivelsen udføres to versalhøjder mindre end de hele kilometer.

F 21,2 Stipilvejviser
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Af hensyn til læsbarheden af stivejvisere bør lange navne deles på to linjer i stedet for at anvende
en mindre versalhøjde. På pilvejvisere kan det være nødvendigt at anvende en mindre versalhøjde
til lange navne. Da pilvejvisere normalt anvendes i kryds, hvor hastigheden er lav, kan det ofte accepteres.
Ved valg af vejvisningsmålenes versalhøjde er det vigtigt at finde en rimelig balance mellem læsbarhed og æstetik. Vejvisningstavler bør i alle tilfælde kunne aflæses uden, at man som cyklist skal
standse op.
Versalhøjde (mm)
15 18
21
25 30 36 42
50
60
71
Læseafstand (m)
6
8
10
12 16 19 22
26
32
40
Tabel 7.1. Erfaringsmæssig sammenhæng mellem læseafstand og versalhøjde i dagslys.
På 10 cm brede tavler, der fx anvendes i naturområder, kan anvendes versalhøjder på 7 og 9 mm.
Erfaringsmæssigt kan cyklister læse mindre og tættere skrift end motoriserede trafikkanter. I forhold til standardspatieringen anvendes derfor følgende reduceret spatiering på stivejvisere:
•
•

7.3

Versalhøjde 50 mm, 42 mm og 36 mm, spatieringsændring – 2 mm.
Versalhøjde 30 mm, 25 mm og 21 mm, spatieringsændring – 1 mm.

Opsætning af tavler

Vejvisning opsættes sådan, at trafikanterne ledes hele vejen frem til målet. Vejvisning skal altid
være entydig og kontinuert, og sikre at den leder cyklisterne fra start til mål på en tryg og god måde. Således bør vejvisningen også kun ses, når man er på den pågældende rute.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 264, stk. 1-2:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen. Det betyder, at vejvisningsmål, der en gang er vist på en
tavle, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er nået.
Stk. 2. Vejvisningen i et kryds skal være entydig. Der må således ikke i et kryds vejvises til samme
mål ad to retninger, medmindre det af vejvisningen fremgår, at de to vejvisninger henvender sig til
forskellige trafikanter.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Det betyder, at vejvisning opsættes alle steder, hvor cyklisterne skal ændre retning, dvs. ved kryds,
forgreninger o.l. og i forbindelse med større knudepunkter, hvor der er behov for at bekræfte rutens fortsatte forløb.
Tavlerne skal altid placeres vinkelret på færdselsretninger, så de er lette at få øje på og aflæse, og
så der aldrig er tvivl om, hvilken kørselsretning de omhandler. Samtidig bør de opsættes i samme
højde og med samme afstand til kørebane eller sti langs hele ruten.
Vejvisningstavler opsættes i højre side af færdselsretningen og det anbefales, at de placeres med
en højde på 0,9 m til overkant af tavlerne. Det sikrer god synlighed samtidig med, at tavlerne ikke
forhindrer fri oversigt.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 271:
Vejvisningstavler må ikke placeres i oversigtsarealer, således at de hindrer den frie oversigt.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Det er også muligt at opsætte tavlerne på høje standere, men man skal her være opmærksom på,
at de dermed placeres uden for cyklisternes naturlige synsfelt.
Placeringen bør altid fastlægges ud fra en konkret vurdering af den givne lokalitet.

Figur 7.3. Opsætningshøjder for vejvisningstavler.
Vejvisningstavler opsættes langs stier mindst 0,3 m fra stikanten og langs vej mindst 0,5 m fra kørebanekanten. Disse afstande bør ikke øges væsentligt, da det så bliver svært for cyklisterne af se
tavlerne.

Figur 7.4. Opsætningsafstande ved vej og sti.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 272, stk. 1 og 2:
Afstanden fra kant af kørebane til nærmeste punkt af tavle eller stander må ikke være under 0,5
meter.
Stk. 2. Afstanden fra kanten af cykel- og fællessti til nærmeste punkt af tavle eller stander må ikke
være under 0,3 m. Denne afstand kan reduceres, såfremt der er vejudstyr tættere på kanten, og
tavlestanderen ikke kan placeres mere hensigtsmæssigt, fx i bagkant af fortov.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 26, stk. 3:
Stk. 3. Placeres tavler over fortov eller cykelsti, eller hvor fodgængere hyppigt færdes, skal afstanden fra belægningsoverflade til underkant af tavle være mindst 2,2 m over fortov og mindst 2,3 m
over cykelsti.
Kilde: BEK nr. 1194 af 21. september 2016

Når vejvisningstavler på cykelruter opsættes sammen med geografisk vejvisning skal overkanten af
tavlerne flugte.

Figur 7.5. Overkanten af tavler skal være ens for tavler, der opsættes sammen.
Stirutetavler til bekræftelse af rutens forløb opsættes efter kryds, så man kan se det ben i krydset,
hvor ruten fortsætter.
I forbindelse med knæk i rutens forløb opsættes der undertavler med pile under stirutetavlen. Undertavlen kan eventuelt være produceret på samme plade som rutetavlen, men bør visuelt fremstå
som en egen tavle.
Der anvendes to typer pilundertavler. Den vandrette pil (UD 1) anvendes, hvor der skal svinges
umiddelbart i nærheden af skiltets position, mens den knækkede pil (U 6,2/U 6,4) anvendes, hvor
svinget er lidt længere fremme.
Den vandrette pil opsættes i krydset og bruges typisk i forbindelse med mindre kryds fx stikryds,
mens den knækkede pil typisk anvendes frem mod større kryds fx et signalreguleret kryds, hvor
cyklisten har brug for information om rutens forløb inden krydset nås.
Den knækkede pil anvendes også i mindre kryds, hvor der ikke er plads til placering af tavlen i selve
krydset.

F 21,1 Stirutetavler med undertavler
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Der ses ofte fejl i forbindelse med udformning og opsætning af vejvisningstavler, hvor der anvendes
forkerte pile eller hvor der anvendes forskellige orienteringsretninger for cykelsymbol og pil.
For at sikre, at skiltningen etableres korrekt er det vigtigt, at vejmyndigheden følger hele processen
fra plan til etablering i marken, og gennemfører løbende kontroller af arbejdet. Således bør det
sikres, at både afmærkningsplan og tavleoversigt er korrekte, og at der bestilles de helt rigtige tavler.
Erfaringer viser, at det er vigtigt at gennemføre kontrol af alle led i processen, hos både vejmyndighed, leverandør og entreprenør. Det er i sidste ende vejmyndighedens ansvar, at den opsatte skiltning er korrekt.
7.3.1

Opsætning af tavler i og ved kryds

Hvor en rute svinger ved et kryds eller en stiudmunding ved en vej, opsættes der en stirutetavle
med en undertavle med en pil, der angiver den retning, som cyklisten skal fortsætte i.
Er der tale om en sti eller en mindre vej anvendes normalt den almindelige pil. Der kan også anvendes stipilvejviser.

Figur 7.6. Retningsskift ved mindre sidevej eller sti angivet med undertavle med pil.
Hvis der er tale om et større kryds, eller det af andre årsager er ønskeligt at informere om retningsskift på ruten før krydset, kan anvendes stirutetavle med knækket pil.
Tavlens afstand til krydset tilpasses de stedlige forhold, men 10-15 m er normalt passende.

Figur 7.7. Retningsskift ved større sidevej angivet med undertavle med knækket pil.

December 2017

59

ANLÆG OG PLANLÆGNING

VEJVISNING FOR CYKLISTER

Vejvisning ligeud anvendes kun i særlige situationer, hvor det er ønskeligt at bekræfte rutens videre
forløb. Det kan være på lange lige strækninger eller ved større kryds, hvor cyklisterne pga. vejenes
udformning kan tro at de bør svinge, jf. figur 7.8.
Det kan også være i naturområder, hvor fx skovstier kan være vanskelige at aflæse, og vejvisningen
dermed bidrager til at minimere tvivl om ruten hos cyklisterne.
I forbindelse med vejvisning ligeud anvendes hovedtavlen uden pil. Der anvendes ikke ligeudpil.

Figur 7.8. Bekræftelser af rutens forløb ved en større sidevej.
Ved en rutes forløb gennem kryds skal det sikres, at vejvisningen etableres tydeligt for begge retninger. Det er vigtigt, at der opsættes det nødvendige antal tavler, der sikrer dette.

Figur 7.9. Placering af tavler i kryds. Her vist i forbindelse med sideforskydning af rute skiltet med
hhv. stirutetavler og stipilvejvisere.
Ved en meget lille forskydning af de to kryds kan man nøjes med opsætning af stirutetavler i de to
sideveje, men det bør kun ske, hvis man er sikker på at cyklisterne fra den ene sidevej under alle
forhold kan aflæse tavlen opsat ved den anden sidevej.
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Krydser to ruter hinanden evt. med fælles forløb på en strækning, skal det sikres, at vejvisningen
for begge ruter fortsat er entydig og kontinuert, og at eventuelle mål på ruterne fortsat angives.

Figur 7.10. Placering af tavler i kryds. Her vist i forbindelse med sideforskydning af rute, der krydser
en anden rute.
Hvor flere ruter med fælles forløb skilles, anvendes der en stitabelvejviser til at vise ruternes videre
forløb (figur 7.11) eller en stidiagramtavle, hvis der er tale om et uoverskueligt eller kompliceret
kryds (figur 7.12).
Begge tavler opsættes inden krydset.

Figur 7.11. Eksempel på anvendelse af stitabelvejviser inden kryds.
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Figur 7.12. Eksempel på anvendelse af stidiagramtavle inden kryds.
7.3.2

Opsætning af vejvisning for cyklister sammen med anden vejvisning

Når vejvisning for cyklister opsættes sammen med geografisk vejvisning placeres stivejvisere - stirutetavler eller stipilvejvisere – på ydersiden af den geografiske vejvisning på egne standere, som vist
i figur 7.13.
Vejvisning i samme retning for flere ruter kan opsættes på samme stander. Vejvisning i forskellige
retninger skal altid opsættes på forskellige standere.
Vejvisning for cyklister skal placeres med tavleoverkant i samme højde som tavleoverkant for den
geografiske vejvisning.

Figur 7.13. Placering af stivejvisning sammen med geografisk vejvisning i kryds.
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Der kan også være situationer, hvor vejvisning for cyklister opsættes sammen med vejvisning for
vandrere fx længere ruter målrettet turister, hvor både cyklister og vandrere ledes forbi de samme
seværdigheder.
Figur 7.14 viser et forløb, hvor ruten for cyklister og vandrere følges ad, og hvor vandreruten på et
tidspunkt ledes en anden vej fx via en udsigt, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at føre
cyklister forbi.
De to ruter har samme rutenummer, hvilket kan være hensigtsmæssigt, når der er tale om den
principielt samme rute, blot for forskellige trafikanttyper.

Figur 7.14. Eksempel på afmærkning af fælles forløb for cykel- og vandrerute, der opdeles i to separate forløb.
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8 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
Fastholdelse af den gode vejvisning kræver løbende og målrettet vedligeholdelse. Derfor bør drift
og vedligeholdelse af vejvisning for cyklister allerede tænkes ind i forbindelse med etableringen.
Når fx en rute planlægges bør det tilstræbes, at opnå et enkelt og logisk ruteforløb. Samtidig bør
der ske en vurdering af, hvorvidt ruten fremadrettet kan blive påvirket af ydre forhold, der bør
medføre ændringer af ruten. En rute bør som hovedregel have en ruteføring, der ikke ændres ofte,
men der kan også være helt bevidste og forventede ændringer fx som følge af kommende byudvikling.
Derfor bør linjeføringen for en ny rute meldes ud til alle enheder i den enkelte kommune, så både
lokalplanmedarbejdere, trafikplanlæggere og driftsfolk får viden om ruten. Dermed kan de indpasse den i deres arbejdsgange allerede fra starten.
Når vejvisning for cyklister er etableret, bør der løbende ske eftersyn og vedligeholdelse af ruten.
Det sikrer, at vejvisningen til stadighed er retvisende og brugbar for cyklisterne.
Eftersynet, der udføres af forvaltningens planlæggere e.l., omfatter en vurdering af rutens overordnede kvalitet, herunder om linjeføring, skilteplaceringer og tavleudformninger er korrekte. Vedligeholdelsen gennemføres af driftsenheden, og sikrer at fejl og mangler udbedres i henhold til
skilteplanen.
For at sikre, at de enkelte indsatser huskes og gennemføres på de rette tidspunkter, kan man fx
udarbejde et årshjul, hvor indsatser og ansvarlige er beskrevet med tidspunkter for udførelsen.

Figur 8.1. Eksempel på årshjul for drift og vedligeholdelse.

64

December 2017

ANLÆG OG PLANLÆGNING

8.1

VEJVISNING FOR CYKLISTER

Eftersyn af vejvisning

Vejvisning for cyklister skal give cyklisterne hjælp til at finde vej. Derfor er vejvisning for cyklister
kun relevant, hvis den kan lede cyklisterne helt frem til målet, og den samtidig er aktuel og korrekt i
forhold til vejnettets udformning og cyklisternes forventninger.
Derfor bør der med jævne mellemrum ske en vurdering af både de enkelte cykelruter og det samlede rutenet med henblik på at gennemføre eventuelle tilpasninger. Tilpasningerne kan fx ske på
baggrund af borgerønsker, eller som følge af byudvikling, en ny cykelsti eller en ny seværdighed,
som vejmyndigheden vurderer, bør være en del af ruten.
Tilpasningen gælder både ruternes linjeføringer og de konkrete placeringer og udformninger af
skilte. Vejvisning skal placeres synligt for cyklisterne, og de optimale placeringer kan ændre sig med
tiden pga. ydre omstændigheder som fx omlægning af et nærliggende busstoppested eller opsætning af nye lysmaster.
Derfor opfordres der til, at man som vejmyndighed fx en gang om året laver et eftersyn af sine
cykelruter ud fra et planlægningsmæssigt og funktionelt synspunkt. Det sikrer ruternes funktionalitet og aktualitet, og fastholder cyklisternes tilfredshed med vejvisningen.
En del af dette arbejde kan være at sikre, at der hos vejmyndigheden til stadighed er et opdateret
kort fx i GIS, der giver alle dele i organisationen mulighed for at se de nyeste ændringer.
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8.1.1
Tjekliste for eftersyn af vejvisning
Der gennemføres et eftersyn fx en gang om året, hvor forvaltningen tjekker vejvisningen for cyklister på alle kommunens ruter.
Det bør være en planlægger, trafikingeniør e.l. med viden om ruten og vejreglerne om vejvisning
for cyklister, der foretagere eftersynet.
Der er her vist et eksempel på en tjekliste, der kan hjælpe med at sikre de nødvendige eftersyn af
skiltningen. Tjeklisten er ikke udtømmende og er ikke den eneste rigtige måde at håndtere eftersynet på. Den er tænkt som inspiration for de kommuner, der gerne vil sikre en bedre planlægning af
deres drift og vedligeholdelse.
 Find skilteplaner for den eller de ruter, der findes i kommunen. Findes der ikke skilteplaner
skal disse udføres inden eftersynet på baggrund af principperne for opsætning af vejvisning.
 Tal med kommunens planlæggere om gennemførte og kommende ændringer mht. byudvikling, vejforhold mv. Ønskede og forventede ændringer noteres, og der tages stilling til,
om de bør have indflydelse på skiltningen allerede nu.
 Kør ruten eller ruterne igennem på cykel og registrer alle tavler i et skema, eller direkte i
GIS via en mobilapplikation. Tag evt. billeder af alle tavler, men som minimum af de forhold, der kræver vedligeholdelse.
o

De enkelte tavletyper og -størrelser samt standertyper noteres

o

Fejl og mangler noteres – fx skæve eller manglende tavler

o

Forslag til ændringer noteres – fx uhensigtsmæssige placeringer eller nye tavler

o

Evt. tilpasninger pga. nye og ændrede ruter overvejes – fx vejvisning af to ruter på
én tavle

Det er en god idé at medbringe tavleoversigt og tommestok i forbindelse med eftersynet.
 Når eftersynet er gennemført laves en opsamling på registreringerne og der laves en plan
for de ændringer, der skal gennemføres.
 Nogle forhold vil være en del af den løbende drift, andre er vedligeholdelsesarbejder, der
måske skal afsættes midler til, og nogle er nye tiltage, der vil være en del af kommunens
anlægsbudget. Det er dog vigtigt, at alle forhold håndteres, så der ikke opstår huller i vejvisning som følge af kommunal kassetænkning.
Der kan være situationer, hvor der ikke er økonomi til at udskifte tavler i forbindelse med at flere
ruter bør samles på fælles vejvisningstavler. I den forbindelse bør skilteplaner og evt. GIS system
suppleres med de nye tavler, så udskiftningen ikke glemmes, og så det sikres, at de gamle forkerte
tavler ikke genopsættes i forbindelse med drift og vedligeholdelse af vejvisningen.
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Vedligeholdelse af vejvisning

Den løbende drift og vedligeholdelse af vejafmærkning er en stor opgave for alle vejmyndigheder,
og vejvisning for cyklister er en vigtig del af denne indsats.
Den løbende drift skal sikre, at vejvisningstavlerne er i god stand. Det betyder, at tavlerne ikke må
være skadede eller drejet uhensigtsmæssigt, ligesom de skal være rene og uden graffiti. Velplejede
tavler giver ikke kun en større synlighed, men understreger også, at vejvisningen er aktuel.
Derudover skal det sikres, at vegetation omkring tavlerne ikke nedsætter eller forhindrer deres
synlighed. Det er vigtigt, at græs, buske og træer klippes i en afstand fra tavlerne, så tavlerne står
frit og er lette at få øje på – også på afstand.
Disse driftsmæssige hensyn kan i nogen grad tilgodeses ved at vælge tavler og standere af god kvalitet, og tænke over hvor og hvordan skiltningen opsættes. Opsætning af tavler i galger vil fx sikre,
at tavlerne ikke drejes, ligesom galgen beskytter tavlerne.
Vejvisning for cyklister bør ses igennem for skader mindst en gang om året, og helst om foråret,
hvor mange begynder at cykle igen efter vinteren. På dette tidspunkt bør der også ske et tjek af
vegetationen og renhold af skiltning og deres omgivelser. Disse kontroller bør gentages flere gange
i løbet af sæsonen for at sikre, at der løbende sker den nødvendige pleje af skiltning og beplantning.
Alle disse forhold kan med fordel integreres i en fælles driftsplanlægning på tværs af faggrupper i
de enkelte kommuner, så det sikres, at ingen opgave glemmes eller falder mellem to stole.
Som hjælp til vejmyndighedens egen kontrolindsats anbefales det, at kommuner har et system,
hvor borgere kan fejlmelde forhold på vejnettet. Det vil som regel medføre, at opståede mangler
hurtigt indmeldes, og at de dermed hurtigt kan udbedres.

Figur 8.2. Eksempler på typiske problemer med vejvisning for cyklister, hvor tavler er slidte, dækket
af græs e.l., helt mangler, er ødelagte eller overmalet med graffiti.
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8.2.1
Tjekliste for vedligeholdelse af vejvisning
Som supplement til eftersyn af ruterne bør vejvisning for cyklister også tjekkes i forbindelse med
den løbende drift. Her vil ødelagte skilte, skilte skjult af beplantning mv. kunne udbedres i takt
med, at problemerne opstår. Det sikrer, at vejvisningen til stadighed er læsbar og velfungerende.
Denne vedligeholdelse gennemføres af driftsenheden, der kan være kommunens egne folk eller en
ekstern entreprenør.
Der er her vist et eksempel på en tjekliste, der kan hjælpe med at sikre de nødvendige eftersyn af
skiltningen. Tjeklisten er ikke udtømmende og er ikke den eneste rigtige måde at håndtere eftersynet på. Den er tænkt som inspiration for de kommuner, der gerne vil sikre en bedre planlægning af
deres drift og vedligeholdelse.
 Først på sæsonen – fx omkring påske – tjekkes:
o Er skiltningen i god stand, eller er tavler eller standere beskadigede?
o

Er der tavler, der drejet og dermed viser i forkert retning?

o

Er tavler rene, eller skal de vaskes eller renses for graffiti?

o

Er der beplantning o.l. der skal beskæres eller fjernes allerede nu?

o

Er der beplantning o.l. der vil blive et problem senere og bør planlægges nu?

 Løbende sker der tjek af:
o Er der opstået skader, der skal udbedres?
o

Er der behov for renhold?

o

Skal beplantning beskæres?

o

Skal græsset slås?

 Er der andre forhold, som fx huller, belysning mv. der skal udbedres?
Tjeklisten indeholder ikke kun forhold omkring vejvisning, men også omkring ydre forhold på ruten.
Det skyldes, at de ydre forhold som god renholdelse og tilstrækkelig belysning er afgørende for om
cyklister vælger en given rute. God vejvisning er derfor ikke tilstrækkeligt til at sikre, at cyklister
vælger en given rute.
God planlægning af drift og vedligeholdelse af dermed en forudsætning for gode cykelforhold. Det
kan fx være tjek for huller umiddelbart efter vinteren og ekstra fejninger i forbindelse med løvfald.
En mulighed kan være, at oprette et vejtilsyn, der udelukkende tager sig af de små løbende opgaver. Det kan gøre disse arbejder mere effektivt og aflaste den øvrige driftsorganisation, der tager
sig af de planlagte drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

68

December 2017

ANLÆG OG PLANLÆGNING

9

VEJVISNING FOR CYKLISTER

KAMPAGNER, PROMOVERING OG INFORMATION

Information og kampagner hænger uløseligt sammen med åbning af nye cykelruter samt cykelvejvisning og fremme af cykling generelt.
Vejvisningen giver vigtig information til cyklisterne om rutens forløb og kan medvirke til at promovere en rute eller et mål. Vejvisning bør dog kun opsættes med det primære formål, at vejvise cyklister. Ønskes der anden information på ruten, eller information om flere ruter, bør det gøres uafhængigt af den egentlige vejvisning fx på informationstavler. Dermed bliver både vejvisningen og
den supplerende information bedst mulig.
Promovering af en ny cykelrute kan ske gennem en åbningsevent og en kampagne, der skaber opmærksomhed og fortæller om de muligheder, ruten medfører. Ofte er der mange gode tanker bag
cykelruters linjeføring, der bør formidles til borgerne. Kampagner kan åbne øjnene for den nye rute
hos alle trafikanter, og vil kunne få flere til at cykle eller vælge en sikrere rute.
Det er en god idé at promovere ruter eller rutenet gennem informationskampagner, der målrettes
de brugergrupper, man ønsker at tiltrække. For pendlerruter kan man fx udsende information til
lokale virksomheder og for ruter målrettet turister kan information publiceres i turistbrochurer og
på kort.
I forbindelse med promovering af cykelruter mv. er det vigtigt at være opmærksom på mulighederne ved sociale medier, hvor information let kan målrettes og deles, og dermed hurtigt vil kunne
ramme mange i de ønskede målgrupper.
Kampagner og informationsmateriale bør altid være gennemtænkt og udført professionelt fordi det
skaber større troværdighed og opbakning til cykelruten eller de mere generelle tiltag, der promoveres. Det gælder også kort, der fortsat er et vigtigt redskab for især cykelturister. Her er det vigtigt,
at grundkortet er detaljeret, og ruter og signaturer vises på en overskuelig måde.
I forbindelse med netværk af ruter fx pendlerruter i et byområde, kan informationsstandere ved
knudepunkter give god information til trafikanterne. Informationstanderne kan vise rutekort, afstande, forventede rejsetider og anden serviceinformation. Informationstavlerne kan også give
inspiration til cyklister om at prøve andre ruter eller til fodgængere om at begynde at cykle.
På længere ruter eller på ruter på separate stisystemer kan det også være en god idé at opsætte
stedtavler, der viser hvilken lokalitet, man passerer. Her kan stedtavler give god information, der
evt. kan sammenholdes med kort over ruten. I den forbindelse er det vigtigt, at informationer på
kort og langs ruten stemmer overens.
Kampagner og information behøver ikke være målrettet en given rute, men kan også have et mere
generelt fokus på fremme af cyklisme. Vejdirektoratet arbejder fx med kampagner i forbindelse
med korrekt brug af afmærkning, så det sikres, at både vejmyndigheder og cyklister opnår en god
og fælles forståelse for, hvordan afmærkning skal etableres og anvendes.
Figur 9.1 og 9.2 viser eksempler på dette.
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Figur 9.1. Eksempel på informationsbog fra Vejdirektoratet, der vejleder om nye cykelløsninger.

Figur 9.2. Eksempel på information om pulje til etablering af cykelbokse. Da tiltaget var en ny form
for afmærkning, blev information om puljen fulgt af information om brugen af cykelbokse. Informationen omfattede tekst og billeder, samt en instruktionsvideo. De sociale meder indgik som en vigtig del af formidlingen.
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Informationstavler, rutekort og rutebrochurer

Særligt på ruter målrettet turisme og fritidsture kan det være en god service over for cyklisterne at
udarbejde informationsmateriale om ruterne. Der kan opstilles informationstavler langs ruterne fx
ved særlige knudepunkter. Disse tavler kan indeholde et kort over et større område med visning af
ruter og anden information.
Rutekort for cyklister er trykte kort, der viser de samme informationer som informationstavlerne,
men som kan tages med på turen. I rutebrochurer for cyklister kan der gives supplerende turbeskrivelser med både kort og tekst.
Ligeledes kan der arbejdes med webkort og interaktive servicetiltag, som fx en mobilapplikation,
der samler ruter og vigtige informationer. Generelt bør det i dag sikres, at information om ruter
både er tilgængeligt digitalt og på trykt form. Flere og flere ønsker de digitale muligheder, men der
er fortsat et stort marked for fx trykte kort.
Rutenumre og evt. navne ruter bør vises på både kort og informationstavler.
Turforslag, der ikke er skiltede, kan også vises på lokale kort. Det bør tydeligt fremgå, at de ikke er
skiltede, og ruterne bør have en anden farve end de skiltede ruter på kortet.
Strækninger uden faste belægninger bør også markeres med sin egen signatur på både kort og
informationstavler. Det gælder for alle typer af ruter.

Figur 9.3. Udsnit af cykelrutekort fra Viborg Kommune.
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For at yde den bedst mulige service over for cyklisterne bør der altid anvendes de samme signaturer, begreber o.l., så de forskellige kort bliver ensartede og lette at aflæse.
Følgende signaturer benyttes i forbindelse med kortmateriale af enhver art. Signatuerne er tilpasset gennem en årrække og giver en god og let forståelig markering af cykelruter på kort. Farver og
symboler er de samme, som anvendes på vejvisningstavler.
Europæisk cykelrute – EuroVelo (blå linje med blå rutekasse med
gult symbol og hvidt nummer i negativ skrift)
National cykelrute (blå linje med rød rutekasse med hvidt nummer i
negativ skrift)
Regional cykelrute (blå linje med blå rutekasse med hvidt nummer i
negativ skrift)
Lokal cykelrute (blå linje med blå rutekasse med hvidt nummer/logo
i negativ skrift)
Supercykelsti (orange linje med blå rutekasse med orange symbol og
hvidt nummer i negativ skrift)
Turforslag for cyklister (grøn linje) - ikke afmærket i marken
Stier langs veje og i egen tracé, som ikke er del af ruter (rød linje)
Cykelrute uden fast belægning angives som en lysere rastet - alternativt med blå stiplet linje
Vandrerute (blå stiplet linje blå kasse med hvidt logo/symbol)
Servicefaciliteter angives med symboler som i M-tavlerne, dog gerne
uden ramme og evt. forenklet – fx teltplads uden grantræer m.v.
Man kan vælge blå farve i stedet for sort til servicefaciliteterne, således at symbolerne kan fremstå delvis transparente og ses i sammenhæng med rutesignaturen
9.1.1
Informationstavler
Informationstavler for cyklister bruges, hvor cyklisterne kan have et særligt behov for at orientere
sig om rutens forløb, andre ruter eller servicefaciliteter i området. Det kan fx være ved indgangen
til en by eller et større naturområde, eller hvor flere ruter krydser hinanden.
Tavlen forsynes med M 61 Information over cykelsymbol og et kort i en passende målestok fx
1:100.000, 1:50.000 eller 1:25.000 alt efter områdets størrelse og hvor detaljeret information, der
ønskes vist. Kortene bør altid indeholde en fortegnelse over vejvisningsmålene, en signaturforklaring, målestok og nordpil.

Ønskes der vist byområder med gadenavne og vigtige bygninger kan der indsættes mere detaljerede kortudsnit.
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Udover at vise ruter og mål bør kortet også vise byer, skove, vandområder mv., så cyklisterne kan
bruge kortet til at orientere sig efter. Information på informationstavler bør opdateres årligt fx om
foråret i forbindelse med opstart på cykelsæsonen.

Figur 10.2. Eksempel på informationstavle i Viborg Kommune.
Ved placering af informationstavler er det vigtigt at huske på, at cyklisterne skal kunne stå ved tavlen i passende afstand til biltrafik, ligesom de enten skal kunne stå ved deres cykler og læse kortet,
eller have mulighed for at henstille cyklerne umiddelbart ved siden af.
Informationstavler placeres uden for oversigtsarealer og bør minimum stå 1,5 m fra biltrafikken og
på et fast underlag.

Figur 10.3. Placeringsmuligheder for informationstavle for cyklister.
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9.1.2
Rutekort og rutebrochurer
Cykelruter bør altid være vist på tilgængeligt kortmateriale. Det kan være både trykte kort og digitale kort. Selvom flere og flere anvender digitale kort på deres telefoner, er det fortsat vigtigt at
udgive gode trykte kort, som særligt cykelturister kan have med på deres tur.
Rutekortenes information bør svare til informationstavlernes information. Normalt opnås et godt
kompromis mellem læsbarhed og detaljeringsniveau ved at udføre rutekort for nationale og regionale cykelruter i skala 1:100.000.
På kortene vises ruterne med rutenumre og evt. navne og logoer. Derudover bør vises andre relevante informationer som servicefaciliteter, overnatningssteder, seværdigheder mv. samt trafikale
informationer, der kan være til nytte for cyklister. Det kan være veje med forbud mod cykling eller
anbefalede ruter med sikre krydsninger af større veje.
I forbindelse med udarbejdelse af kort bør man tænke på, at kortene skal bruges til forskellige formål og i forskellige formater. Det bør tilstræbes, at kortmateriale stilles til rådighed for andre fx
turistorganisationer.
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10 TAVLEOVERSIGT
10.1 Stirutetavler F 21,1
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10.2 Stipilvejvisere F 21,2
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10.3 Stitabelvejvisere F 21,3

10.4 Stidiagramtavler F 21,4

10.5 Stedtavle, vejnavneskilt og stinavnetavle

Stedtavle H 45

Vejnavneskilt

Stipilvejviser F 21,2 med stinavn
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10.6 Færdselstavler

C 25,1 Cykel og lille knallert forbudt

E 21,1 Anbefalet rute for cyklister

D 21 Cykelsti

E 18

E 18,1

E 18,1,1

E 18,1,2

E 18,1,3

E 21,1 Anbefalet rute for cyklister
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11 EKSEMPEL PÅ FJERN- OG NÆRMÅLSKATALOG
Rutebetegnelse:
National cykelrute 3 - Padborg, Rødekro, Jels, Randbøldal, Vrads, Viborg, Hobro, Aalborg, Østervrå, Skiveren
Ruteafsnit

Fjern-og nærmål
I rutens
↓
ene retning

Strækning

I rutens
↑
modsatte retning

Padborg
40 km

Rødekro/Frøslev
Rødekro/Kliplev
Rødekro/Hjordkær
Rødekro

Padborg
Padborg/Frøslev
Padborg/Kliplev
Padborg/Hjordkær

Sidemål
geografisk

Sidemål, seværdigheder og service

Kruså

Frøslevlejrens

Aabenraa

Museum

Over Jerstal

Haderslev Ådal

Rødekro
Rødekro

43 km

Jels/Øster Løgum

Rødekro

Jels/Hovslund St.
Jels/Vedsted
Jels/Vojens
Jels

Rødekro/Øster Løgum
Rødeko/Hovslund St.
Rødekro/Vedsted
Rødekro/Vojens

Jels
Jels
50 km

Randbøldal/Askov
Randbøldal/Vejen

Jels
Jels/Askov

Randbøldal/Bække
Randbøldal

Jels/Vejen
Jels/Bække

Rødding
Skodborg
Vorbasse

Randbøldal
Randbøldal
Vrads/Nørre
Kollemorten
45 km

Vrads/Tinnet Krat
Vrads

Vrads

Randbøldal
Randbøldal/Nørre
Kollemor
ten
Randbøldal/Tinnet
Krat

Vrads

55 km

Viborg/Funder
Kirkeby
Viborg/Kragelund
Viborg/Thorning
Viborg/Skelhøje
Viborg

Vrads
Vrads/Funder
Kirkeby
Vrads/Kragelund
Vrads/Thorning
Vrads/Skelhøje

Nørre Snede
Givskud
Jelling

Rørbæk Sø

Silkeborg
Nørre Knudstrup

Viborg
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Fjern-og nærmål
I rutens

Strækning

↓

ene retning

I rutens

↑

modsatte retning

Viborg
40 km

Hobro/Vammen

Viborg

Hobro/Klejtrup
Hobro/Fyrkat
Hobro

Viborg/Vammen
Viborg/Klejtrup
Viborg/Fyrkat

Sidemål

Sidemål, seværdig-

geografisk

heder og service

Rødding

Verdenskortet i
Klejtrup

Skørping
Støvring

Rold Skov
Rebild bakker

Hobro
Hobro
55 km

Aaborg/Vebbestrup
Aalborg/Arden

Hobro
Hobro/Vebbestrup

Aalborg/Rebild
Aalborg

Hobro/Arden
Hobro/Rebild

Aalborg
Aalborg

Dorf Mølle

85 km

Frederikshavn/
Hjallerup
Frederikshavn /
Dronninglund

Aalborg
Aalborg/Hjallerup
Aalborg/Dronninglund

Dronninglund
Kunstcenter

Frederikshavn
Frederikshavn
Der vejvises endvidere til krydsende og tilstødende nationale og regionale cykelruter.
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