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Trafiksikkerhedsplan 2020-2023
Trafiksikkerhedsplanen sætter fokus på arbejdet med trafiksikkerhed med nye mål. Der
udpeges og prioriteres konkrete projekter og planlagte tiltag synliggøres. Visionen er, at ingen
skal dræbes eller komme til skade i trafikken.

Den tidligere trafiksikkerhedsplan blev udgivet i 2013, og der er sket rigtig meget siden.
Uheldsbilledet er et andet, og der er blevet gennemført en lang række initiativer på
kommunens veje i gennem det daglige arbejde i kommunen.

Potentialet for mere trafiksikkerhed er stort fra et menneskeligt og økonomisk perspektiv.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2023 er fokuseret på trafiksikkerhed og borgernes tryghed og tager
udgangspunkt i de politiregistrerede uheld, skolevejene samt input fra borgere og lokalråd.

I Hedensted Kommune er trafiksikkerhedsarbejdet vigtigt, og det er et langsigtet arbejde.
Arbejdet med trafiksikkerhed foregår på mange niveauer og via mange initiativer og
indsatsområder.

Kampagner og trafikantadfærd er en del af trafiksikkerhedsarbejdet. Trafiksikkerhed indgår i
kommunens arbejde gennem planer, prioriteringer og samarbejder hver eneste dag.

Visionen kan kun nås ved en fælles indsats, hvor også den enkelte tager ansvar.
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Vision og mål
Hedensted Kommune vil mere trafiksikkerhed

Visionen er klar. Ingen skal dræbes eller komme til skade i trafikken.

Ofte følger kommunerne Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der i dag rækker til
2020. Hedensted Kommune har derfor selv sat standarden for, hvor ambitiøs målsætningen
skal være, og Trafiksikkerhedsplan 2020-2023 har et højt ambitionsniveau. 

Hedensted Kommune fortsætter den nationale målsætning, der idag gælder til 2020. I
Hedensted Kommune betyder det, at der i 2020 ikke må være over 14 dræbte og
tilskadekomne og det betyder en lokal målsætning om, at antallet af dræbte og tilskadekomne
i 2023 er under 10.

Hedensted Kommunes vision
Ingen skal dræbes eller komme til skade i trafikken

Hedensted Kommunes mål
Antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene er i 2023 under 10. 

For at nå målsætningen kræver det en massiv trafiksikkerhedsindsats og vi har derfor udpeget
fem indsatsområder:

Eneuheld og krydsuheld
Hastighed
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Skoleveje
Uheldsbelastede og/eller utrygge lokaliteter
Samarbejde og dialog
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Læsevejledning
Læsevejledning

Trafiksikkerhedsplan 2020-2023 er en digital plan. Det vil sige, at trafiksikkerhedsplanen kun
er opsat som hjemmeside og ikke udgivet på tryk, som pdf-dokument eller andet.

På denne side kan du finde svar på:

Hvordan er trafiksikkerhedsplanen opbygget?
Hvilken rækkefølge skal jeg læse trafiksikkerhedsplanen i?
Hvordan bruges links i trafiksikkerhedsplanen?
Hvordan udskriver jeg trafiksikkerhedsplanens indhold?

Hvordan er trafiksikkerhedsplanen opbygget?.

Topmenuen er den overordnede menu i Trafiksikkerhedsplan 2020-2023. Her finder du den
overordnede inddeling af planen i punkterne:

Trafiksikkerhedsplan
Uheld
Hastighed
Skoleveje
Projekter
Samarbejde og dialog

De fleste sider har en venstremenu. Det er underpunkter til topmenuen.

Hvilken rækkefølge skal jeg læse trafiksikkerhedsplanen i?

Som læser kan du frit klikke rundt på de sider, der interesserer dig. Der er ikke én rigtig
rækkefølge at læse Trafiksikkerhedsplan 2020-2023 i. Du kan navigere via topmenuen og
venstremenuen eller via de genveje, der er indsat på siderne. Det fremgår, hvor der henvises
til eksterne links.

Hvordan bruges links i trafiksikkerhedsplanen?

På flere sider finder du en boks til højre med links. Disse links kan være til yderligere
information, kommunens hjemmeside; www.hedensted.dk eller til andre organisationers
hjemmesider.

Hvordan bruges kortene på siderne?

Det er muligt at zoome ind og ud i kortene ved at scrolle med musen eller dobbeltklikke på
kortet, så du kan se det udsnit, du gerne vil. Det er også muligt at klikke på elementerne på
kortet for at få mere information. Når du klikker på et element åbner et vindue med mere
information og evt. link til yderligere information. Eksempelvis kan du klikke på det enkelte
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trafiksikkerhedsprojekt og få et link til en beskrivelse af projektet.

Hvordan udskriver jeg trafiksikkerhedsplanens indhold?

Hvis du ønsker at udskrive trafiksikkerhedsplanen, kan du øverst til højre klikke på Udskrift.
Dette vil åbne en side, hvor du har mulighed for at vælge de kapitler og evt. underkapitler du
ønsker at udskrive. Når du klikker på lav PDF laves en pdf med de valgte kapitler. Du har
herefter mulighed for at åbne PDF'en og udskrive den.
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Uheld
Hver ulykke er én for meget

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan "Hver ulykke er én for meget – et fælles
ansvar" 2013-2020 har taget afsæt i 10 fokusområder. Disse fokusområder danner rammen for
Hedensted Kommunes uheldsanalyse.

For høj hastighed

Spiritus, narkotika og medicin

Uopmærksomhed

Manglende sele- og hjelmbrug

Fodgængere

Cyklister og knallertførere

Unge bilister op til 24 år

Mødeulykker

Eneulykker

Ulykker i kryds i åbent land

Uheldsanalyse

Der er gennemført en detaljeret uheldsanalyse med udgangspunkt i de politiregistrerede uheld
på Hedensted Kommunes veje for perioden 2014-2018.

 Formålet med uheldsanalysen er at følge uheldsudviklingen. Der er derfor fokus på:

Uheldsudvikling i forhold til målsætningen

Uheldsudvikling generelt i kommunen

Uheldsudvikling for kommunens indsatsområder.

Udpegning af eventuelle uheldsbelastede lokaliteter

Med mindre andet er angivet, analyseres der alene på uheld, der er registreret på kommunens
veje. Ligeledes analyseres der kun på person- og materielskadeulykker. De politiregistrerede
uheld fremgår af nedenstående kort.
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Politiregistrerede uheld 2014-2018 - Rød: Personskade, Blå: Materielskade.

På Hedensted Kommunes veje har Politiet i perioden 2014-2018 registreret:

71 personskadeuheld

234 materielskadeuheld

6 dræbte

54 alvorligt tilskadekomne

20 lettere tilskadekomne

 Særlige karakteristika:

35% er eneuheld

23% er krydsuheld i åbent land

23% er uheld med unge bilister

22% er spiritusuheld

Der sættes på baggrund af uheldsanalysen særligt fokus på eneuheld og krydsuheld samt
trafikantadfærd og trafikvaner. 

Personskadeuheld

Materielskadeuheld
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Vil du vide mere:
Uheldsanalyse for Hedensted Kommune

Færdselssikkerheds-kommissionens handlingsplan

 

Giv os besked:
Hvis du føler dig utryg i trafikken, så udpeg og indberet dette via Borgermodulet

Udpegede utrygge steder

Oplever du driftsproblemer fx huller i vejen, ødelagte/manglende skilte mv. eller et
problem med gadelys:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys 
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Eneuheld
Eneuheld har kun en trafikant involveret

Mere end hvert tredje politiregistrerede uheld i Hedensted Kommuner er et eneuheld, hvor kun
en trafikant er involveret. Ulykkerne sker ofte ved at køretøjet kører af vejen, fordi føreren
mister herredømmet over bilen.

Eneulykkerne er ofte knyttet til trafikantadfærden.

"Kør bil, når du kører bil". Vi ved det godt.

 En årsag til uheldene kan være, at trafikanterne er uopmærksomme i trafikken.

Der foreligger ikke statistikmateriale, som kan anvendes i en uheldsanalyse omkring
uopmærksomhed.  Uopmærksomhed er dog et generelt stort problem og en uheldsfaktor.

Uopmærksomhed kan forebygges ved at reducere de fire forskellige typer uopmærksomhed jf.
Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan:

Der er uopmærksomhed, når:

trafikanterne ser væk fra trafikken
trafikantens tanker er et andet sted end på trafikken
trafikanten slipper rat/styr med en eller begge hænder
trafikanten lytter efter andet end trafikken

For høj hastighed eller spirituskørsel?

Høj hastighed og eller kørsel i påvirket tilstand kan også være en forklaring på, hvorfor
eneuheldene sker.

Aktiviteter:

Trafiksikkerhedsinspektioner af vejnettet
Indretning af vejene med fx rumleriller og lokale hastighedsbegrænsninger
Afmærkning i kurver
Etablering af sikre sideområder og sanering af rabatter
Etablering af 2-1-veje
Deltagelse i kampagner og øget kommunikation
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Krydsuheld
Krydsuheldene er alvorlige

Krydsuheld defineres som uheld, der er sket i firbenede og trebenede kryds, rundkørsler og
ind/udkørsler.

I Hedensted Kommune er næsten hvert tredje uheld et krydsuheld.

Et krydsuheld skyldes ofte fejl fra trafikanternes side, men ved hensigtsmæssig indretning af
vejnettet kan vi medvirke til at reducere antallet af uheld. Dette kan blandt andet ske ved at
gøre det enkelt for trafikanterne at orientere sig og reducere uheldsrisikoen med tiltag som
bedre oversigt, lavere hastighed eller ændrede krydsudformninger.

I Hedensted Kommune har vi i det åbne land en række firbenede kryds, hvor det kan være
relevant at overveje, om en vejlukning vil være løsningen.

Aktiviteter:

Trafiksikkerhedsinspektioner af vejnettet
Indretning af selvforklarende veje
Lokale hastighedsbegrænsninger
Variable hastighedstavler
Vejlukninger
Deltagelse i kampagner og øget kommunikation
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Uheldsbelastede lokaliteter
Stedfæstelse

Der er foretaget en geografisk kortlægning af de registrerede trafikuheld på vejnettet i
Hedensted Kommune. På baggrund af de politiregistrerede trafikuheld i perioden 2014–2018,
er der foretaget en ny udpegning af uheldsbelastede lokaliteter. I forbindelse med
opdateringen af de uheldsbelastede lokaliteter er vejnettet afsøgt ud fra at kunne identificere:

Kryds, hvori der er observeret mindst 3 uheld i analyseperioden 2014-2018.
Delstrækninger, hvorpå der indenfor en afstand på maks. 500 meter er
observeret mindst 3 uheld i analyseperioden 2014-2018.

Ved udpegning af uheldsbelastede lokaliteter anvendes de politiregistrerede uheld med
person- eller materielskade. Ekstrauheld anvendes kun sekundært til at beskrive evt.
uheldssituationer, på de steder, hvor der har været uheldskoncentrationer, da der ikke er
entydig registrering af ekstrauheld.

Der er udpeget:

3 uheldsbelastede strækninger
5 kryds med 3 uheld

Hedensted Kommune følger uheldsudvilkingen og besigtiger alle uheldsbelastede lokaliteter for
at vurdere, hvordan trafiksikkerheden forbedres. De uheldsbelastede lokaliteter indgår i
vurderingen, når Hedensted Kommune prioriterer trafiksikkerhedsprojekter.

 De 8 uheldsbelastede lokaliteter i perioden 2014-2018 er fremhævet på kortet. Klik på
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lokalitet for antal uheld.

Lokaliteterne Aalevej og Vestergade er udbedret i uheldperioden. Krydset
Hovedvejen/Stubberupvej holdes under observation, og derfor er der ikke foreslået nye tiltag
her.

Mørketal i trafikken

Mørketal i trafikken dækker over trafikuheld, der ikke kommer til politiets kendskab, og derfor
ikke registreres blandt de øvrige politiregistrerede trafikuheld, der er basis for
trafiksikkerhedsarbejdet.

Flere undersøgelser, hvor de politiregistrerede trafikuheld sammenlignes med registreringer på
skadestuer, har vist følgende tendens i forhold til, hvor mange trafikuheld politiet i gennemsnit
har kendskab til:

  5 % af cyklistuheldene
 20 % af de lettere tilskadekomne
 50 % af de alvorlig tilskadekomne
100 % af de dræbte

Vil du vide mere:
Uheldsanalyse for Hedensted Kommune

Årshjul for trafiksikkerhedsarbejdet

Definitioner i uheldsanalyser

Projekter

 

Giv os besked:
Hvis du føler dig utryg i trafikken, så udpeg og indberet dette via Borgermodulet

Udpegede utrygge steder

Oplever du driftsproblemer fx huller i vejen, ødelagte/manglende skilte mv. eller et
problem med gadelys:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys 
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Definitioner i uheldsanalyser
I uheldsanalyser anvendes følgende begreber:

Trafikuheld: Et trafikuheld er ifølge politiets definition et uheld med mindst ét kørende
element, som er sket på et offentligt tilgængeligt færdselsareal. Uheld på privat grund og
eneulykker med fodgængere tæller således ikke som trafikuheld i den officielle statistik.

Personskadeuheld: Trafikuheld hvor en eller flere personer et kommet til skade eller blevet
dræbt.

Materielskadeuheld: Trafikuheld hvor der udelukkende er sket materiel skade.

Ekstra uheld: Små materielskadeuheld (f.eks. parkeringsuheld). De registreres, men der
laves ikke yderligere politimæssig efterforskning og rapportskrivning

 

Dræbt: Personer, der er døde som følge af trafikuheldet senest 30 dage efter uheldet. Førere,
der er døde af blodprop eller lignende inden trafikuheldet, defineres ikke som trafikdræbt. 

Tilskadekomne: Personer, der har behov for lægelig behandling efter et trafikuheld. Mindre
hudafskrabninger og lettere forstuvninger vil derfor normalt ikke regnes som tilskadekomst i
politiets registreringer.

Alvorligt tilskadekomne: Alvorlig personskade er bl.a. knoglebrud, læsioner, konstateret
hjernerystelse eller lignende

Lettere tilskadekomne: Lettere personskade er mindre skadestuebehandlinger, hvor der ikke
er knoglebrud, samt personer der indlægges til observation for hjernerystelse mv.
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Hastighed
Hedensted Kommune arbejder målbevidst for at sænke hastighedsniveauet på de kommunale
veje og i Trafiksikkerhedsplan 2020-2023 er hastighedsindsatsen blevet opprioriteret.

Prioritering af hastighedsproblemer og -tiltag foretages efter hvor stærkt der køres de enkelte
steder. Generelt er lokaliteter med høj hastighed blevet tillagt en højere vægt i kommunens
prioriteringsmodel for projekter, der skal udføres.

Hastigheden er afgørende

Der er ofte en direkte sammenhæng mellem den oplevede utryghed og et højt
hastighedsniveau, og vi ved fra en række undersøgelser, at uheld ved høj hastighed har en
langt højere alvorlighedsgrad end ved lavere hastigheder.

Mange trafikanter har dog stadig en idé om, at det ikke har den store betydning for
trafiksikkerhed og uheldsrisiko at køre 5-10 km/t over tilladt hastighedsgrænse. Derfor er
kampagner målrettet trafikantadfærd og vidensdeling vigtig.

Hedensted Kommune har fokus på hastighedsplanlægning, hvor vejnettet og
hastighedsniveauet afstemmes. Et af disse virkemidler er at indrette kryds og vejstrækninger
med differentierede hastighedsgrænser i overensstemmelse med det hastighedsniveau der
ønskes. Målet er at trafikanterne forstår og respekterer hastighedsgrænserne.

Tiltag for fartdæmpning kan være en kombineret indsats af differentierede hastighedsgrænser
og fysiske foranstaltninger samt kampagner og kontrol i tæt samarbejde med politiet.

Aktiviteter

Løbende hastighedsmålinger
Differentiering af hastighedsgrænser på det overordnede vejnet
Etablere zoneområder med fartgrænse på 30/40 km/t.
Anvendelse af "Hensigtserklæring om hastighedsniveau"
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Vil du vide mere:
Trafikken Live  

Hedensted Kommunes hastighedsmålinger og trafiktal

Hensigtserklæring om hastighedsniveau

Projekter

 

Giv os besked:
Hvis du føler dig utryg i trafikken, så udpeg og indberet dette via Borgermodulet

Udpegede utrygge steder

Oplever du driftsproblemer fx huller i vejen, ødelagte/manglende skilte mv. eller et
problem med gadelys:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys 
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Den rigtige hastighed
Vi anvender differentiering af hastighedsgrænser

Differentiering af hastighedsgrænse anvendes både i byerne og på landet. På landet er lokale
hastighedsbegrænsninger ofte anvendt ved farlige vejkryds eller i forbindelse med skarpe
sving, hvor trafikanternes opmærksomhed skal øges.

I byområderne kan etableres hastighedszoner med lavere hastighed. Dette kan være
40km/t-zoner med hastighedsdæmpende foranstaltninger som bump og chikaner. En lavere
hastighed er vigtig for trafiksikkerheden, men også en væsentlig værdi for fodgængere og
cyklisters tryghed i fx bymidten eller ved skoler, hvor der færdes mange lette trafikanter.

Der kan også etableres højere hastighedsgrænser på trafikveje, hvor de lette trafikanter er
adskilt fra de øvrige trafikanter med sikre krydsninger og stifaciliteter eller på vejstrækninger,
der er helt eller delvis facadeløse.

Hastighedsmålinger

For at finde frem til, hvor der faktisk køres for stærkt i Hedensted Kommune, bliver der lavet
en lang række hastighedsmålinger på vejene.

Tællinger og hastighedsmålinger kan bl.a. ske på foranledning af borgerhenvendelser.
 Hedensted Kommune har desuden stationære målere på en række overordnede veje, hvor
trafikudviklingen og hastighedsniveauet løbende følges.

Vil du vide mere:
Trafikken Live  

Hedensted Kommunes hastighedsmålinger og trafiktal

Hensigtserklæring om hastighedsniveau

Projekter
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Hensigtserklæring om hastighedsniveau
Hensigtserklæring om hastighedsniveau 

I Hedensted Kommune er vedtaget en hensigtserklæring, der udstikker retningslinjer for den
løbende trafiksikkerhedsindsats.

Hensigtserklæringen tager afsæt i 85 %-fraktilhastigheden, dette er den hastighed, der
overskrides af 15 % af trafikanterne i en hastighedsmåling.

BYOMRÅDER (VEJKLASSE 4)

På lokalveje i byområder (vejklasse 4), hvor 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 10%
over hastighedsgrænsen vil det blive vurderet, om der skal etableres hastighedsdæmpning
eller anden regulerende trafiktiltag.

Såfremt 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 20% over hastighedsgrænsen vil der blive
etableret hastighedsdæmpning eller anden regulering.

BY- OG LANDOMRÅDER (VEJKLASSE 1,2 OG 3)

For trafikveje i byområder og veje i landområder (vejklasse 1,2 og 3), hvor 85
%-fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen vil det i hvert enkelt
tilfælde blive vurderet (i samråd med politiet), om der skal etableres en eller anden form for
regulerende trafiktiltag.

Hedensted Kommunes vejklasser fremgår af kortet nedenfor.
 
 
KORT INDSÆTTES - NÅR VEJ- OG TRAFIKPLAN ER VEDTAGET
 
Primære trafikveje - Vejklasse 1: Rød
Sekundære trafikveje - Vejklasse 2: Blå
Primære lokalveje - Vejklasse 3: Grå
Sekundære lokalveje - Vejklasse 4: Gul
 
Sekundære lokalveje synliggøres ved zoom på kortet.

Vil du vide mere:
Hedensted Kommunes hastighedsmålinger og trafiktal

Projekter

Hedensted Kommunes Vej- og Trafikplan
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Skoleveje
I Hedensted Kommune vil vi have trygge borgere med sikker trafikantadfærd. Med færre
trafikuheld fylder trygheden mere i trafiksikkerhedsarbejdet. De gode trafikvaner grundlægges
tidligt og derfor er samarbejdet med skolerne om sikre skoleveje og øget tryghed en vigtig
parameter i trafiksikkerhedsarbejdet.

I foråret 2019 er der gennemført en skolevejsanalyse i forbindelse med
trafiksikkerhedsplanens udarbejdelse. Undersøgelsen blev sendt ud til alle kommunens
folkeskoler og privatskoler. I alt indgår 23 skoler og mere end 2600 besvarede i undersøgelsen.

Skolevejsanalysen indeholder en transportvaneundersøgelse, udpegning af utrygge steder på
skoleveje og begrundelsen for udpegningerne. Skoleeleverne i de ældste klasser og forældre til
skoleelever i de yngre klasser har givet over 2300 input til, hvor skolevejene kan gøres mere
tryg.

Elever og forældres udpegning af utrygge steder indgår som grundlag for udpegning af
trafiksikkerhedsplanens indsatser og i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. I
kommunens prioriteringsmodel indgår både utryghed og skoleveje som faktorer.

 
 
Utrygge steder udpeget i skolevejsanalysen i 2019

Aktiviteter

Utrygge skoleveje – Kryds

Utrygge skoleveje - Strækninger
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Udbygge og forbedre stier og krydsningspunkter mellem veje og stier.

Støtte udarbejdelsen af trafikpolitikker på skoler og i institutioner og skabe et

langsigtet samarbejde om færdselslære til de yngste trafikanter og deres

familier

Deltagelse i relevante kampagneaktiviteter fx ved skolestart, brug af cykelhjelm

og forældres ansvar i forhold til elevernes transport til og fra skole
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Vil du vide mere:
Skolevejsanalyse 2019

Sikker Trafik

Hedensted Kommunes Stiplan

 

Giv os besked:
Hvis du føler dig utryg i trafikken, så udpeg og indberet dette via Borgermodulet

Udpegede utrygge steder

Oplever du driftsproblemer fx huller i vejen, ødelagte/manglende skilte mv. eller et
problem med gadelys:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys 
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Transportvaner og transportmiddelvalg
Undersøgelser viser at elever, der cykler og går til skole er mere læringsparate, når skoledagen
begynder, og det er sundt at gå og cykle. Trygge og sikre skoleruter er vigtige for børn og
forældre og en forudsætning for at mange børn i dag er selvtransporterende til skole, da
mange forældre har muligheden for at køre deres børn til skole.

Indsatser på skolevejene understøtter således en række af kommunens politikker for både
sundhed, trafiksikkerhed og borgernes trivsel.

 Den omfattende skolevejsanalyser viser bl.a.:

12% af eleverne går til skole
31% af eleverne cykler til skole, heraf bruger 90% cykelhjelm
39% af eleverne bliver kørt til skole i bil
16% af eleverne bliver kørt til skole i bus
2% af eleverne kører på knallert

 De primære årsager til at eleverne køres i skole i bil er:

29% svarer, at turen er for farlig
23% svarer, at forældrene alligevel kører lige forbi
18% svarer, at der er for langt

 Aktiviteter:

Skolerne får adgang til skolevejsanalysens resultater 

Skolerne opforderes til at arbejde målrettet for gode trafikvaner og flere selvbefordrende
elever

Skolernes trafikpolitikker er forankret lokalt, og bør udbygges med gode råd og konkrete
initiativer for færdselsundervisning og lokale initiativer 

Vil du vide mere:
Skolevejsanalyse 2019

 

Giv os besked:
Hvis du føler dig utryg i trafikken, så udpeg og indberet dette via Borgermodulet

Udpegede utrygge steder

Oplever du driftsproblemer fx huller i vejen, ødelagte/manglende skilte mv. eller et
problem med gadelys:
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Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys 
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Trafikpolitikker
Trafikpolitikker og samarbejder

Gode transportvaner og trafiksikkerhedsadfærd er et fælles ansvar. Mere sikkerhed og tryghed
kan tage afsæt i en trafikpolitik. En trafikpolitik omhandler de fysiske og adfærdsmæssige
udfordringer den enkelte skole, institution eller virksomhed har. Hedensted Kommune støtter
udarbejdelsen af trafikpolitikker. Indholdet kan være anbefalede ruter samt råd og vejledning
til trafiksikker adfærd ved fælles og individuel transport. I skoler og institutioners
trafikpolitikker kan også inddrages rammer og ideer til færdselsundervisningen mv.

Kommunen støtter desuden løbende op om forskellige kampagneaktiviteter. Dette kan være
kampagner omkring skolestart, vi cykler til skole, brug af cykelhjelme og reflekser, eller
forældres ansvar i forbindelse med transport af eleverne til og fra skole. Hedensted Kommune
vil arbejde for et øget samarbejde mellem skoler, institutioner, forvaltning og politiet.

Sikker Trafik er en væsentlig inspirationskilde til hvordan trafiksikkerheden kan sættes på
dagsordenen hos børn, unge og forældre. Der er undervisningsmaterialer klar til lærere og
pædagoger i skoler og institutioner og kampagnematerialer, gode råd og personlige historier,
der kan være med til at sætte dialogen om mere trafiksikkerhed igang.

Vil du vide mere:
Sikker Trafik
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Projekter
Trafiksikkerhed hver dag

Trafiksikkerhedsarbejdet består af særlige tiltag og daglige rutiner, der tilsammen er med til at
forbedre trafiksikkerheden og øge trygheden på kommunes veje og stier. For at synliggøre
dette er der udarbejdet et årshjul.

Mest trafiksikkerhed og tryghed 

I Hedensted Kommune arbejdes der på at ombygge kommunens veje for at forbedre
trafiksikkerheden og tryghed.

Hedensted Kommune ønsker, at de steder, hvor uheldsanalysen viser, at problemerne er størst,
vægtes højere end lokaliteter med oplevelse af utryghed alene. Hedensted Kommune har
derfor udarbejdet en prioriteringsmodel, der sigter mod mest trafiksikkerhed og tryghed for de
investerede midler.

Trafiksikkerheden forbedres dog ikke med anlægsprojekter alene. Trafikantadfærd spiller i
højere og højere grad en rolle i uheldene i takt med at vejene forbedres og bilerne bliver
sikrere. Mere end 90% af alle registrerede trafikuheld skyldes den måde, trafikanterne opfører
sig på i trafikken.

Kørsel i påvirket tilstand, høj hastighed, manglende brug af sele eller uopmærksomhed er
eksempler på faktorer, der knytter sig til trafikantadfærd. Hvor hastighed og manglende sele
har betydning for alvorlighedsgraden, kan spirituskørsel, narkotika, høj hastighed og
uopmærksomhed også have en betydning for om et trafikuheld indtræffer.

Med færre uheld på vejene bliver behovet for borgernes input til det fremtidige
trafiksikkerhedsarbejde større. Hedensted Kommune har brug for at vide, hvor der opleves
farlige situationer i trafikken, og hvor borgerne føler sig utrygge. I foråret 2019 blev borgerne
bedt om at komme med informationer om utrygge steder. Alle borgere har desuden mulighed
for løbende at indberette utrygge lokaliteter vil kommunens borgermodul. 

Anlægsprojekter

På baggrund af uheldsanalysens konklusioner samt input fra skolevejsanalysen,
borgerhenvendelser, dialog med lokalrådene samt Hedensted Kommunes input, er der
udarbejdet en bruttoliste med fysiske trafiksikkerhedsprojekter.

Hedensted Kommune har et stort antal lokalråd. For at åbne op for dialogen om
trafiksikkerhedsprojekterne, blev der afholdt tre trafiksikkerhedsworkshops. Hvert lokalråd var
inviteret til at deltage i en af de tre workshops.

Formålet var at inddrage borgerne i udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen, og gennem
lokalrådene supplere borgernes løbende henvendelser om problematiske lokaliteter. Der var
gode diskussioner ved bordene, og der blev diskuteret problemer og løsninger. Ønsker til
større stiprojekter håndteres i en særskilt stiplan.

Hedensted Kommune har efterfølgende udvalgt ca. 50 projekter til besigtigelse og til
prioritering. For hver besigtigede lokalitet er der udarbejdet et stamblad og et prisoverslag på
de projekter, Hedensted Kommune ønsker at videreføre til prioriteringsmodellen.
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Trafiksikkerhedsprojekterne i tal:
- Antal lokaliteter: 47

- Samlet anlægsoverslag: 10,5 mio. kr.

Heraf er de højest prioriterede projekter:

- Antal lokaliteter: 9

- Samlet anlægsoverslag: 160.000 kr.

Vil du vide mere:
Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter

Kort med trafiksikkerhedsprojekter

Stamblade for trafiksikkerhedsprojekter 

Beskrivelse af prioriteringsmodel

Årshjul for trafiksikkerhedsarbejdet
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Utrygge steder prioriteret af lokalråd, juni 2019

Hedensted Kommunes Stiplan
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Årshjul
Sådan arbejder vi med trafiksikkerhed

Kommunen modtager løbende borgerhenvendelser og uheldsudviklingen følges.

Kommunes borgere opfordres til at henvende sig vedrørende trafiksikkerhedsmæssige
problemstillinger på kommunens vej- og stinet. Henvendelsen kan foretages via de enkelte
lokalråd eller via kommunens borgermodul.

Der gøres hvert år status på trafiksikkerhedsarbejdet. Kommunens teknikere vurderer på
baggrund af nyeste viden, om der skal foretages en ny prioritering af projektlokaliteter, eller
om der er nye projekter, som skal indgå i bruttolisten. Udvalget for Teknik foretager den
endelige prioritering af projekter, der skal udføres det kommende år, baseret på det budget,
der afsættes til formålet samt eventuelle andre politiske hensyn.

Der er udarbejdet et årshjul for, hvordan trafiksikkerhedsplanen løbende vedligeholdes og
opdateres gennem planperioden. Årshjulet viser, hvornår trafiksikkerhed sættes på den
politiske dagsorden, og hvordan trafiksikkerhedsplanen vedligeholdes.

Hedensted Kommunes årshjul for trafiksikkerhedsarbejdet

 Maj/Juni

Opdateret uheldsanalyse og udpegning af uheldsbelastede lokaliteter
Gennemgang af henvendelser
Sammenfatning forelægges Udvalget for Teknik til orientering

 August/September

Igangværende og kommende infrastrukturelle anlægsprojekter
Status på igangværende projekter
Forvaltningens anbefalinger til kommende projekter

 December/Januar

Prioritering af større anlægsprojekter
Prioritering af kommende års budget i Udvalget for Teknik

 Løbende aktiviteter

Trafiktællinger og hastighedsmålinger sikrer overblik over trafikkens udvikling
og over hastighedsniveauet på vejene
Samarbejde med politi, skoler, Vejdirektoratet og Sikker Trafik mv.
Trafiksikkerhedsrevision på alle større anlægsprojekter medvirker til at sikre de
rigtige løsninger
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Forbedringer i forbindelse med drift og vedligeholdelse af vejnettet
Dialog med interessenter fx, borgere, lokalråd og handicapråd
Deltagelse i kampagneakriviteter

Giv os besked:
Hvis du føler dig utryg i trafikken, så udpeg og indberet dette via Borgermodulet

Udpegede utrygge steder

Oplever du driftsproblemer fx huller i vejen, ødelagte/manglende skilte mv. eller et
problem med gadelys:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys 
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Kampagner
Kampagner i trafiksikkerhedsarbejdet

Formålet med trafiksikkerhedskampagner er at påvirke trafikanterne til god trafikal adfærd.
Dette kan ske ved en holdningsændring og efterfølgende adfærdsændring hos trafikanterne.

I Hedensted Kommune er information og kampagner en væsentlig del af arbejdet med
trafiksikkerhed. Hedensted Kommune lægger vægt på kampagner, der kan være med til at
påvirke trafikanterne til en bedre adfærd i trafikken.

Som udgangspunkt vil kommunen fokusere på de lokale trafiksikkerhedsproblemer ved at
deltage i de nationale kampagner om f.eks. hastighed, unge bilister, spiritus mm. Hedensted
Kommune samarbejder også med politiet og har løbende vejtekniske møder. 

Endvidere vil man understøtte trafikpolitik på skolerne og lokale initiativer fra borgergrupper
og lokalråd. Dette kan være kampagner ved skolestart og arrangementer på
uddannelsesinstitutioner, brug af cykelhjelm og forældres ansvar i forhold til elevers transport
til og fra skole.

Vil du vide mere:
Sikker Trafik
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Drift og vedligehold
Drift og vedligeholdelse af vejnettet

Det er vigtigt for Hedensted Kommune at vedligeholde kommunens veje og stier. I den daglige
drift er der således fokus på at udbedre skader som ujævne / nedbrudte belægninger og
dårlige oversigtsforhold, samt at sikre rabatternes tilstand og skiltning samt afmærkning af
vejkurver og kryds.

Kommunen opfordrer borgerne til at henvende sig om evt. ødelagte vejskilte, huller i vejen,
manglende kantpæle, fejlmelding ved gadelys mv. Hedensted Kommune foretager selv
besigtigelser, men skulle du opleve driftsproblemer, så giv besked.

 

 

Links til:
Giv os besked:
Oplever du driftsproblemer fx huller i vejen, ødelagte/manglende skilte mv. eller et
problem med gadelys:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys 
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Samarbejde og dialog

Hedensted Kommune modtager løbende henvendelser fra borgere, lokalråd, foreninger og
andre interessenter om usikkerhed ved at færdes i trafikken. I Hedensted Kommune lytter vi til
henvendelserne. Henvendelserne tager ofte udgangspunkt i utryghed eller uhensigtsmæssig
adfærd i trafikken.

Skal de ambitiøse mål for trafiksikkerheden nås i Hedensted Kommune, kræver det en
målrettet indsats fra kommunens side, men også en fælles indsats.

Borgerne skal involveres og engageres i trafiksikkerhedsarbejdet. For at borgernes
engagement kan blive en realitet, skal borgerne have mulighed for at indgå i dialog i deres
lokalområde, på deres arbejdsplads, i daginstitutionen, skolen, foreninger mm. 

Skolerne

Flere end 2600 skoleelever og forældre bidrog i kommunens skolevejsanalyse, der indeholdt
en udpegning af utrygge steder. Elever og forældres udpegning af utrygge steder indgår som
grundlag for udpegning af trafiksikkerhedsplanens indsatser og i de kommende års
trafiksikkerhedsarbejde.

Der arbejdes for et styrket samarbejde mellem Trafik & Anlæg, institutioner og skoler i form af
trafiksikkerhedsmøder mellem de ansvarlige færdselskontaktlærere og politi.

Borgerhenvendelser

 I forbindelse med dataindsamlingen til trafiksikkerhedsplanen og stiplanen er der kommet
over 400 borgerhenvendelser, der supplerer skolevejsanalysen.

Alle borgere er inviteret til at give bud på fremtidige trafiksikkerhedsprojekter. Via
kommunens borgermodul kan borgerne lave markeringer af utrygge lokaliteter på vej- og
stinettet med angivelse af problem og eventuel beskrivelse af en ide til løsning.
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Samarbejde med lokalråd

Lokalrådene var i forbindelse med udarbejdelsen af  trafiksikkerhedsplanen og
stiplanen inviteret til workshops i forbindelse med udpegning af trafiksikkerhedsprojekter og
stiønsker. Lokalrådene bidrog med prioritering af lokale projektforslag.

De enkelte lokalråd opfordres til løbende at diskutere trafiksikkerhed i lokalområderne og
bidrage med lokale aktiviteter og herunder fremsendelse af oplysninger med ønsker,
problemstillinger og løsningsforslag. Kommunen giver information og inddrager lokalrådene i
forbindelse med aktuelle projekter i lokalområderne. 

Kommunen informerer

Hedensted Kommunen vil løbende informere om kommende års trafiksikkerhedsarbejde,
planlagte projekter, trafiksikkerhedsaktiviteter, kampagner mm.

Vil du vide mere:
Utrygge steder prioriteret af lokalråd, juni 2019

 

Giv os besked:
Hvis du føler dig utryg i trafikken, så udpeg og indberet dette via Borgermodulet

Udpegede utrygge steder

Oplever du driftsproblemer fx huller i vejen, ødelagte/manglende skilte mv. eller et
problem med gadelys:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys 
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Kontakt os
Har du spørgsmål til Trafiksikkerhedsplanen eller brugen af hjemmesiden, kan du kontakte
Hedensted Kommunes afdeling for Natur, Vand & Vej på telefon 79755000 indenfor
kommunens åbningstid, eller skrive til os på e-mail trafik@hedensted.dk.

Du kan derudover skrive sikkert til os via Digital Post på www.hedensted.dk/kontakt
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