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Trafiksikkerhedsplan 2019-2023 for Hedensted Kommune

Hedensted Kommune har igangsat arbejdet med Trafiksikkerhedsplan 2019-2023. Trafik-
sikkerhedsplanen forventes fremlagt til godkendelse i september 2019.

Trafiksikkerhedsplanen vil formidle rammerne for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. 
Den vil fungere som et arbejdsredskab for fremtidige indsatser og kommunens løbende 
sagsbehandling. 
Trafiksikkerhedsplanen sætter fokus på arbejdet med trafiksikkerhed med nye mål, og 
der udpeges og prioriteres konkrete projekter og fokusområder. 

Vision og målsætninger 
Der indstilles til, at der tages en politisk beslutning om visionen og målsætningen for tra-
fiksikkerhedsarbejdet og den kommende trafiksikkerhedsplan.

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Hedensted Kommune er: 
At ingen kommer til skade eller dræbes i trafikken.

Færdselssikkerhedskommissionen tager afsæt i at ”Hver ulykke er én for meget.” Den 
Nationale målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet er:

”En halvering af antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i 
forhold til antallet i 2010.” 

Ofte følger kommunerne Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, men i dag ræk-
ker den nationale målsætning således kun frem til 2020. Hedensted Kommune kan derfor 
selv sætte standarden for, hvor ambitiøs målsætningen skal være derefter. 

I 2010 var der i Hedensted Kommune 28 dræbte og tilskadekomne på kommunevejene. 
For Hedensted Kommune betyder målsætningen, at antallet af dræbte og tilskadekomne i 
trafikken i 2020 ikke overstiger 14.

Hedensted Kommune er godt på vej mod at nå målsætningen, dog var 2011, 2014 og 
2018 år med en høj alvorlighedsgrad for uheldene, og antallet af dræbte og tilskadekom-
ne overstiger i disse år målsætningen. 

De øvrige år har antallet af dræbte og tilskadekomne været lavere end målsætningen, og 
Hedensted Kommune ønsker derfor en ambitiøs målsætning for trafiksikkerheden i de 
kommende år. 

Der indstilles derfor til at den tidligere nationale målsætning følges og fortsæt-
tes frem mod 2023, således at antallet af dræbte og tilskadekomne i 2023 er 
under 10.

Der er vedlagt et bilag, med uheldsdata for de seneste år.
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Arbejdet med trafiksikkerhedsplanen
Trafiksikkerhedsplan 2019-2023 bliver fokuseret på trafiksikkerhed og borgernes tryghed 
og tager udgangspunkt i de politiregistrerede uheld, skolevejene samt input fra borgere 
og lokalråd.

Undersøgelser viser at elever, der cykler og går til skole er mere læringsparate, når sko-
ledagen begynder, og det er sundt at gå og cykle. Trygge og sikre skoleruter er vigtige 
for børn og forældre, og en forudsætning for at børn i dag er selvtransporterende til sko-
le, da mange forældre ellers vil køre deres børn til skole. Derfor vil trafiksikkerhedspla-
nen også indeholde en skolevejsanalyse.

Hedensted Kommune har et stort antal lokalråd. For at give plads til at alle kommer til orde, afhol-
des tre trafiksikkerhedsworkshops, hvert lokalråd inviteres til at deltage i en af de tre workshops, 
således at alle dele af kommunen er med i processen.

Datagrundlaget for trafiksikkerhedsplanen er:
 Uheldsanalyse med udgangspunkt i de politiregistrerede uheld og personskader på kommu-

nevejene i Hedensted Kommune 
 En skolevejsanalyse på kommunens folkeskoler og privatskoler
 Borgerhenvendelser fra de seneste år
 Borgerne inviteres til at indberette utrygge steder og løsningsforslag i borgermodulet på 

kommunens hjemmeside
 Spørgeskemaer til og workshops med lokalrådene 

Der planlægges et temamøde for udvalget i maj, hvor trafiksikkerhedsplanen fremlæg-
ges. På mødet vil bl.a. fokusområder og indsatser blive fremlagt, herunder Prioriterings-
model, bruttoliste, borgermodul, årlig politisk behandling, kampagner mm.

Tidsplanen for trafiksikkerhedsplanen ser således ud:
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Møde hos Hedensted Kommune

Vision og målsætninger fremlægges for UT 5/2

Politisk proces – temanøde med UT 7/5

Kortlægning og analyse af trafikuheld

Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter

Skolevejsanalyse - Utrygge steder

Skolevejsanalyse - Korteste rute
Indsamle borgerhenvendelser via selvbetje-
ningsløsning
Gennemgang af nye og gl. borgerhenvendel-
ser

Afholde tre workshops

Opsamling af data efter workshop

Besigtigelse 

Færdiggørelse af stamblade

Årshjul

Prioritering

Udkast

Politisk fremlæggelse/vedtagelse i Byrådet

Projektafslutning 


