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TRAFIKSIKKERHED HVER DAG

• Planlagte trafiksikkerhedstiltag

• Henvendelser fra borgere og lokalråd 

• Samarbejde med Politi og Vejdirektoratet

• Trafiksikkerhedsrevision og evaluering af 
gennemførte trafiksikkerhedsprojekter

• Deltagelse i nationale kampagner

• Drift og vedligehold

TRAFIKSIKKERHED



STATUS

• Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 er realiseret

• Hastighedsmålinger og trafiktællinger gennemføres løbende

• Trafiksikkerhedstiltag etableret

• Uheldsudviklingen er nedadgående

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-2017



NATIONALT MÅL: 

”En halvering af antallet af dræbte, alvorligt og lettere 

tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallet i 2010.”

HEDENSTED KOMMUNES VISION: 

Ingen skal dræbes eller komme til skade i trafikken

HEDENSTED KOMMUNES MÅL: 

Hedensted Kommune fortsætter den nationale målsætning, det 

betyder en lokal målsætning om, at antallet af dræbte og 

tilskadekomne i 2023 er under 10.

VISION OG MÅL



TILSKADEKOMNE PÅ KOMMUNEVEJENE
MÅLSÆTNING FOR HEDENSTED KOMMUNE



POLITIREGISTREREDE UHELD 2014-2018

80 tilskadekomne

71 personskadeuheld

235 materielskadeuheld



POLITIREGISTREREDE UHELD 2014-2018

(207) 80 tilskadekomne

(161) 71 personskadeuheld

(415) 235 materielskadeuheld

(2008-2012)



UHELD PÅ KOMMUNEVEJENE 2014-2018



UHELDSANALYSE
2014-2018



GEOGRAFISK

• 3 uheldsbelastede strækninger

• 5 kryds med 3 ulykker

• 24% ulykker skete i kryds i åbent land

TRAFIKANTEN

• 35% af ulykkerne er eneulykker 

• 22% er ulykker med unge bilister

• 21% er spiritusulykker  

PROJEKTER OG TEMAER I 
TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 

2019-2023

UHELDSANALYSE 2014-2018



TRYGHED



• Trygge og sikre skoleruter er vigtige for børn og 
forældre, og en forudsætning for at børn i dag er 
selvtransporterende til skole, da mange forældre 
ellers vil køre deres børn til skole.

• Undersøgelser viser, at elever, der cykler og går til 
skole er mere læringsparate, når skoledagen 
begynder, og det er sundt at gå og cykle.

• Med færre trafikuheld fylder trygheden mere i
trafiksikkerhedsarbejdet

TRYGGE OG SIKRE SKOLERUTER



Hvis du føler dig utryg i trafikken i dit 
lokalområde, så kan du 
via Borgermodulet udpege utrygge steder.

Diskussion af de utrygge steder

• Borgernes ønsker til hvor kommunen skal
forbedre trygheden

• Lokal prioritering af projekterne

UTRYGGE STEDER



BORGERNES UTRYGGE STEDER
2300 indberetninger fra elever og forældre på 
kommunens folkeskoler og privatskoler

400 indberetninger fra borgerundersøgelsen

100 tidligere borgerhenvendelser

Et fantastisk engagement!



DIALOG OG INDSPARK

• Diskussion af de utrygge steder

• Borgernes ønsker til hvor kommunen skal
forbedre trygheden

• Lokal prioritering af de utrygge lokaliteter

3 WORKSHOPS
OM UTRYGGE STEDER



UTRYGGE STEDER



HASTIGHED PÅ VEJENE



BYOMRÅDER (VEJKLASSE 4)

• 85 %-fraktilen mere end 10% over hastighedsgrænsen

• Vurderes det om der skal etableres hastighedsdæmpning eller anden regulerende trafiktiltag.

• 85 %-fraktilen mere end 20% over hastighedsgrænsen

• Etableres hastighedsdæmpning eller anden regulering.

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

• 85 %-fraktilen mere end 20% over hastighedsgrænsen

• Vurderes i hvert enkelt tilfælde (i samråd med politiet), om der skal etableres regulerende 

trafiktiltag.

HENSIGTSERKLÆRING OM HASTIGHEDSNIVEAU 
85 %-FRAKTILHASTIGHEDEN ER DEN HASTIGHED, DER OVERSKRIDES AF 15 % AF 
TRAFIKANTERNE I EN TRAFIKTÆLLING



I 2019: Over 70 hastighedsmålinger på forskellige lokaliteter

• 85 %-fraktilen > 10% over hastighedsgrænsen:

• 27 lokaliteter

• 85 %-fraktilen > 20% over hastighedsgrænsen:

• 13 målinger

• Hastighed bør være et tema i                       
Trafiksikkerhedsplan 2019-2023

HASTIGHEDSMÅLINGER 
FORETAGES LØBENDE PÅ FASTE TÆLLESTATIONER ELLER PÅ BAGGRUND AF FX 
BORGERHENVENDELSER ELLER KONKRETE PROJEKTER



ENEUHELD

TRAFIKANTADFÆRD

SKOLEVEJE

HASTIGHED

UHELDSBELASTEDE LOKALITETER

SAMARBEJDE

TEMAER I 
TRAFIKSIKKERHEDSPLANEN



HEDENSTED KOMMUNES
PRIORITERINGSMODEL



”DIT LIV ER BLEVET 14 MILLIONER MERE 
VÆRD”
I FØLGE FINANSMINISTERIET

• Finansministeriet opjusterede i 
2017 den såkaldte værdi af 
statistisk liv fra 18 mio. kr. til 
32 mio. kr. 

• Det radikale spring betyder, at 
det meget bedre kan betale sig 
at gennemføre initiativer, der 
redder liv, fx i sundheds-, 
miljø- og trafiksektoren

Finansministeriets:

’Vejledning om samfundsøkonomiske

konsekvensberegninger’

Illustration fra Information.dk



• Mål: Investeringer skal anvendes bedst muligt, således at så få trafikanter 
som muligt fremadrettet kommer til skade i trafikken på veje og stier i 
Hedensted Kommune

• Ved den endelige prioritering er projekterne opdelt i lav/middel/høj 
prioritet ud fra den fundne førsteårsforrentning

• I Hedensted Kommunes nuværende prioriteringsmodel gælder:

• Påvirkning af trafikuheld og personskader vægtes med 65%

• Påvirkning i forhold til sænkning af hastighedsniveau med 15%

• Borgerhenvendelser med 10%

• Skolevejsproblematik med 10%

PRIORITERINGSMODEL
SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER



• Utryghed: afhængig af henvendelser på et problemsted (borger, lokalråd)

• Skolevej: placering på skolevejen og udpegning i skolevejsanalyse

• Værdien for utryghed og skolevej vurderes i hvert enkelt tilfælde af 
trafiksikkerhedsfolk ved Hedensted Kommune

• Hastighed tager udgangspunkt i registreret hastighedsniveau. Maksimal 
værdi ved en gennemsnitshastighed på 20% over hastighedsgrænsen

PRIORITERINGSMODEL
PARAMETRENE



• Personskadeuheld vægter højest

• I dag: 2 materielskadeuheld vægter højere end hastighed, utryghed og 
skoleveje tilsammen

• Forslag: Høje hastigheder skal tillægges større vægt i
prioriteringsmodellen fx:

• Påvirkning af trafikuheld og personskader vægtes med 60%

• Påvirkning i forhold til sænkning af hastighedsniveau med 20%

• Borgerhenvendelser med 10%

• Skolevejsproblematik med 10%

• Forslag: Der regnes på 85%-fraktilen jf. hensigtserklæring om 
hastighedsniveau

PRIORITERINGSMODEL
FØLSOMHEDSANALYSE



• Målrettede temaer og prioriterede projekter

• Et årshjul for trafiksikkerhedsindsatsen

• En trafiksikkerhedsplan for borgere, politikere og 
embedsmænd 

RESULTATET



DET VIDERE ARBEJDE

• BESIGTIGELSER OG PROJEKTBESKRIVELSER
• PRIORITERING
• TRAFIKSIKKERHEDSPLANEN VEDTAGES


