
GÅ-HJEM-MØDE 

Cykeltrafik & mikromobilitet 
Kom til vores gå-hjem-møde og bliv klogere på cyklisters adfærd, 
nye muligheder for registrering på cykelstien og hør om undersø-
gelser af el-løbehjulssbrugere. Der vil desuden være mulighed for 
selv at prøvekøre et el-løbehjul og en speedpedelec. 

Mens el-løbehjulet i stigende grad indtager vores cykelstier, følger Via Trafik udviklingen på nært 
hold. Vi gennemfører adfærdsregistreringer i både Aarhus og København, og vi kigger selvfølgelig 
nærmere på konsekvenserne for trafiksikkerheden. 

Hos  Via Trafik har vi mange års erfaring med at sikre gode cykelstier. Derfor udvikler vi hele tiden nye 
metoder til at registrerer forholdene. Som noget nyt kan vi måle på luftkvaliteten samt kvaliteten 
af belægningen på stierne. 

Vi byder derfor velkommen til en spændende eftermiddag med relevante oplæg og diskussioner. 
Der vil blive serveret let frokost, kaffe og kage.

PROGRAM
Ankomst
12.30  Velkommen (vi sørger for en let frokost)

Præsentationer
13.00  El-løbehjul – er de så farlige, som folk siger?
13.30 Speed pedelecs – Erfaringer og evaluering

Pause
13.50 I pausen vil der være lidt forfriskninger, samt mulighed for at prøvekøre et el-løbehjul eller 
 en speedpedelec

Præsentationer
14.10  Tager cyklister med hjelm flere chancer i trafikken?
14.35 Registreringer på cykelstien – Nye muligheder

Slut
15.00 Du må gerne blive hængende og få en snak med vores eksperter. Fik du ikke prøvet 
 el-løbehjulet i pausen?

KL 12.30 - 15.00
FROKOST FRA 12.30-13.00

PRÆSENTATIONER STARTER 
KL. 13.00

ONSDAG D. 13. NOV
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Program
13.00 El-løbehjul – er de så farlige, som folk siger?
V/ Michael Sørensen
Det har nu i snart et år været lovligt at bruge el-løbehjul i trafikken. Der har været stor offentlig debat om disse, hvor de bl.a. er blevet kaldt 
små våben og dødsens farlige. Men hvor farlige er de egentlige? Hvad siger eksperterne, og hvad viser de første erfaringer fra Danmark 
og andre lande? Og hvad kan man gøre for at gøre dem mindre farlige? Svarene på disse spørgsmål vil blive givet i denne præsentation.

13.30  Speed pedelecs – Erfaringer og evaluering
V/ Martin Kristian Kallesen
Hvad er en speed pedelec? Hvad var tilladt inden forsøgsordningen, og hvad er tilladt nu? Hvad er det, vi er bekymret for? Hvordan 
bliver forsøgsordningen evalueret? Hvor udbredt er de?
Speed pedelecs fører tankerne hen på en lang række spørgsmål. Vi prøver sammen at blive klogere på fakta, og vi gør status på den 
nuværende situation med en forsøgsordning og relativ lille udbredelse. 

13.50  PAUSE, i pausen er vil der være lidt forfriskninger, samt mulighed for at prøvekøre et el-løbehjul eller en speed-pedelec

14.10  Tager cyklister med hjelm flere chancer i trafikken?
V/ Morten Lind Jensen
Det har længe været diskuteret om cykelhjelmen bevirker en mere aggressiv adfærd i trafikken. Det er en kontrovers, som kan være 
svær at måle på, men vi har, sammen med norske TØI, undersøgt over 1.000 danske cyklisters adfærd i signalregulerede kryds. På den 
baggrund vil vi fortælle, om cyklister med hjelm har en mere eller mindre risikabel adfærd end cyklister, der kører uden hjelm. 

14.35  Registreringer på cykelstien – Nye muligheder
V/ Martin Kristian Kallesen
Via Trafik vil gerne inddrage jer i vores seneste erfaringer omkring registrering af data for cykeltrafik. Vi vil gerne høre jer, om det er 
noget I kan bruge, eller om vi skal bruge vores krudt anderledes. 
Vi har udviklet en ny metode til at registrere komforten af en belægning ved brug af en cykel og et accelerometer. Vi er i gang med at 
forberede målinger af luftkvalitet – igen målt fra en cykel. Vi vil fortælle om mulighederne for at måle og anvende rejsetidsmålinger for 
cykeltrafikken. Og endelig vil vi fortælle om muligheder for at registrere cykeltrafikken gennem forskellige tællemetoder.


