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Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde 

INSPIRATIONSMØDE OM FREMTIDENS 
TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDE 
 LÁRUS ÁGÚSTSSON 

Ny viden og løsninger 

 
     

 

Lárus Ágústsson 
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Kan vi gøre noget for de unge? 
 
› Væk med de faste genstande i åbent land, 

trafiksikkerhedsinspektion med fokus på 

dette 

› Kurveafmærkning forbedres 

› Afstribning gøres tydeligere 

› Rumleriller 
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Ipad registrering 

Registreringerne i MapInfo angivet med farver og en tekstboks. Farvekoden hentyder til 
prioritering og tekstboksen indeholder den overskrift, der er ved den enkelte registrering. 
Farvekoden betyder prioritering. 

H416 fra Randers til Viborg udsnit fra km 8/0000 til km 13/0500 
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Kan vi gøre noget for seniorerne? 
 › Fodgængerne efterlyser bedre tid i 

signalkryds og er utrygge når farven skifter 

til rødt 

› Mere jævne belægninger 

› Cyklister efterlyser flere, jævnere og 

bredere stier 

› Bilister efterlyser bedre og tydeligere 

afmærkning og enklere vejomgivelser 
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Ny viden, notater, rapporter og kogebøger 
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Dobbeltrettede cykelstier 
 
 

 

 
 
 

› Kryds er problematiske 

› "Den forkerte retning" 

› Sikre udformninger undersøges 
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› Anbefales i handlingsplanen som et tiltag med forventet positiv effekt 

› COWI samler erfaringer for Vejdirektoratet, udkommer som rapport 

"2-1"-veje 
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› Rapport udarbejdet for Vejregelorganisationen  

› Anbefalinger om placering af cykelfaciliteter 

› Bedste løsning er at føre cyklister udenom i en selvstændig ring med 
vigepligt 

› Dårligste løsning er cykelbaner og blå felter, bør undgås 

 

Cyklister i rundkørsler 
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› Håndbog med Best Practise, Jan Luxenburger, vejregler 

”Effektkatalog – viden til bedre trafiksikkerhed” (Jensen, 2008): 

› fræsede rumleriller omkring vejmidten kan forebygge 14 % af 
samtlige ulykker (TRB 2005) 

› fræsede rumleriller som kantlinje modvirker 20 % af eneuheld 
med kørsel af vejen i højre eller venstre vejside på veje uden 
midterrabat og 20 % af eneuheld med kørsel af vejen i højre side 
på veje med midterrabat 

Kogebog – for rumleriller 
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› Effektvurdering på baggrund af gennemgang af et antal cases 

› 0,1 personskadeuheld/år/projekt i besparelse 

› Benefit/cost på gns. 1,25 

› Ekstraudgifter i projektet på ca. 1,5% 

› Brugerundersøgelse blandt revisorer, projekterende og bygherrer 

 

Trafiksikkerhedsrevision forbedrer (stadig) 
trafiksikkerheden 
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› Løsningen er ny  

› Den optimale 3D virkning kun ved en bestemt 

synsvinkel og -højde. 

› Skoletavler 

› Dispensation fra ”Bekendtgørelse om 

vejafmærkning”. 

› På otte ramper i Sydjylland og på Fyn vises 'Stop' i 

3D, når en bilist kører den forkerte vej ned ad 

frakørslen. 

 

 

3D afmærkning 
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Tænke ud af boxen? 
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Nye signalløsninger: 

› Blinkende fodgængersignal 

› Højresving for rødt 

› Bredere anvendelse af cykelshunts 

› Gult blink for modkørende stitrafikanter/gående 

› Torontoblink med tryk for anmeldelse 

 

Hastighed: 

› 30 km/t generelle zoner i beboelsesområder, se på udlandet 

› Cykelveje, afmærkning er på vej  

› Lav hastighed i kryds, alle trafikanter med samme hastighed 

Nye løsninger 
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› Der findes en vejregelhåndbog om 
emnet 

› Mange har ønsker, men hvordan 
gribes det an? 

› Er der problemer? 

› Stopklodser? 

Shared space? 
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En byrundkørsel i Vejle 
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Hvad siger I? 


