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Trafiksikkerhed og cykling 



2 minus 1 – oprindeligt til landeveje… 

• Fra Tværprofiler i åbent land 

2. 



…men er mest brugt i byområder 

3. Erfaringsopsamling fra 2015 om 2 minus 1 veje 



Flere og flere 2 minus 1 for hvert år 

• 32 kommuner 

• 87 strækninger 

• I alt ca. 80 km 

4. Erfaringsopsamling fra 2015 om 2 minus 1 veje 



Film om hvordan man kører på  

2 minus 1 veje på Youtube 

5. 

Filmen kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside eller Youtube-kanalen 

”Vejdirektoratettv” 



Hvilke regler gælder for 2 minus 1? 

• Hastighedsgrænsen er maks. 60 km/t udenfor tættere 

bebygget område og maks. 50 km/t i tættere bebygget 

område 

• Vognbanebredden skal ligge mellem 3,0 og 3,5 meter 

• Kantbanen skal være minimum 0,9 meter inkl. 

afstribningen med en bred punkteret kantlinje 

• Der skal være mødesigt svarende til den valgte 

hastighedsgrænse for at sikre, at trafikanter kan nå at 

vige, hvis de møder modkørende. 

• Før strækningen skal der skiltes med - - - >>  
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Kommuner og vejregler kommer 

også med anbefalinger 

• Kantbane maks. 1,5, m, ellers inviterer de til 

bilkørsel 

• Spidstimetrafik maks. 300 køretøjer/ time og 

ÅDT maks. 3000 

• Anbefales: komplettér med 

hastighedsdæmpere 

• Tiltaget kan med fordel følges op af 

information og kampagner 

• 2 minus 1 veje er ikke egnet ved stort 

parkeringsbehov 

• For at opnå bedst effekt af 2 minus 1 veje 

bør man ikke vælge minimumsbredder for 

alle mål i tværsnittet 
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Hastigheds-

dæmpning 

• Bedst sikkerhedseffekt 

hvis det kompletteres med 

hastighedsdæmpende 

tiltag 
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Nyborg, Østerøvej 

Helsingør, Gurrevej Ringsted, Langagervej 



Modulvogntog og rundkørsler 

• Her et par særtransporter fra 

Aabenraa… 
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Kort over modulvogntogsnettet 

10. 

Det nuværende modulvogntogsnet og kort over statsveje 



Undersøgelser om  modulvogntog og 

rundkørsler 

11. 

• Undersøgelse fra Aalborg 2013 viste at 

hastigheden i rundkørsler steg når de blev bygget 

om til modulvogntog 

• Evaluering af rundkørsler med forskelligt design 

undersøger forskellige parametres betydning for 

trafiksikkerheden, herunder at relativt store 

diametre på midterø og overkørselsareal giver en 

god sikkerhed (Trafitec, 2013) 

• Afrapportering og status i 2011 af 

modulvogntogsprojektet viste et fald i ulykker som 

ikke var lige så stort som faldet i øvrige 

statsvejskryds. 

 

 



Cyklister tilladt sving til højre for rødt –  
nu med i afmærkningsbekendtgørelserne 

12. 

• Forsøg på statsveje i flere end 30 kryds 

i et eller flere ben 

• Et antal kommuner var med, herunder 

Roskilde (siden 2011) 

• Efter evaluering er det nu indarbejdet i 

afmærkningsbekendtgørelserne 
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Evaluering 

• Trafikkonfliktteknik 

• Evaluering fra Roskilde: video og observationer 

• Gennemgang af ulykker i forsøgsperioden 

• Forespørgsel i kommuner og politikredse og borgerhenvendelser 

• Besigtigelse 
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Trafikkonfliktteknik 

• Metode til evaluering af trafiktiltag hvor man observerer og filmer  

nærved-ulykker og systematiserer observationerne 

15. 



Trafikkonfliktteknik 

• To forsøgskryds og to 

kontrolkryds blev observeret i 

København af konsulentfirma 

Trafitec 

• Fokus på de konflikter, der 

involverede minimum én cyklist, 

og som kunne skyldes at en 

cyklist svinger til højre for rødt lys 

• Der blev også lavet tællinger af, 

hvor mange der svingede til højre 

for rødt før og efter det blev tilladt 
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Trafikkonfliktteknik – før og efter 

17. 



• En cyklist (m/blå hjelm) vil svinge til højre for rødt, orienterer sig mod venstre 

• De ligeudkørende cyklister får rødt/gult signal.  

• Cyklisten som skal ligeud mod syd er placeret lidt ud i krydset 

• De to cyklister kommer i konflikt og begge foretager undvigemanøvre 

18. 

Trafikkonfliktteknik – eksempel 



Trafikkonfliktteknik – konklusion  

• Der blev ikke registreret en stigning i antallet af konflikter på 

forsøgshjørnerne, selv om antallet af højresvingende cyklister for rødt 

var steget med ca. 30 % i efterperioden i de krydshjørner hvor dette var 

tilladt.  

• Antallet af registrerede konflikter relateret til den aktuelle ændring i 

krydsene var få:  

• én konflikt før og ingen efter, i det ene forsøgskryds 

• ingen konflikt før og én efter, i det andet forsøgskryds 

• Der blev registreret flere konflikter med cykler i andre situationer, f. eks. 

ligeudkørende cyklister i konflikt med højresvingende biler. 

• Tællingerne viste, at mellem 63 % og 78 % af cyklisterne svingende til 

højre for rødt, også da det ikke var tilladt.  

• Efter det blev tilladt steg dette tal til ca. 90 %. 
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Roskilde – forsøg siden 2011 

20. 



Roskilde – konklusion 

• Evalueringen fra 2015 viste at overvejende del af cyklisterne orienterede 

sig før de svingede, især ved dårlige oversigtsforhold 

• Observatørerne der udførte undersøgelsen i 2012, 2013 og 2015 

observerede ingen farlige situationer 

• Der blev også observeret at de cyklister som ventede på grønt for at 

cykle ligeud, i overvejende grad holdt i den korrekte bane, og ikke i 

højresvingsbanen.  

• Ca. 90 % af de højresvingende cyklister benytter sig af muligheden for at 

svinge til højre for rødt 
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Gennemgang af ulykker i 

forsøgsperioden 

• Potentiel konflikt:  

• Cykel – cykel 

• Cykel – fodgænger  

• Vejdirektoratet har gennemgået 

alle politiregistrerede ulykker i 

statsvejskryds  

• I den periode har politiet ikke 

registreret ulykker som kan have 

relation til ændringen 
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Forespørgsel i kommuner og 

politikredse og borgerhenvendelser 

• De fleste adspurgte svarede, at der ikke havde været problemer 

med de ændrede forhold, og at de havde modtaget få eller ingen 

borgerhenvendelser om forsøget 

 

• Vejdirektoratet har modtaget et antal borgerhenvendelser om de 

kryds der har været med i forsøget. 

• Henvendelserne har været ligeligt fordelt mellem positive og 

negative henvendelser  

• Negativt: kan opleves som ubehageligt for ligeudcyklende at 

vente på grønt i den bane der ligger tættest på bilisterne 
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Besigtigelse af kryds 

24. 

Holsterbro 



Besigtigelse af kryds 

25. 

Vejle 



Filmklip om højresving for rødt på 

Youtube og hjemmeside 
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Nyt samarbejdsprojekt: ATK som 

faste kameraer 
• Politisk ønske om at ”flytte” kameraer fra biler til standere 

• Arbejdsgruppe med Rigspolitiet og Vejdirektoratet 

• Gode erfaringer i mange andre lande med faste kameraer 

• Kræver overvejelser om organisering og drift 
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28. 

Forslag til placeringer af 20 

kameraer – 10-12 lokaliteter 
Udvælgelse ud fra:  

• Rutenummererede vejnet (stat 

og kommune) dog ikke 

motorveje 

• Antal personskadeulykker 

• Andel bilister der kører over 

hastighedsgrænsen  

 

 

Kortet viser 44 lokaliteter som 

første bruttoliste. 

Dette blev ”kogt ned” til ca. 20 

lokaliteter som er besigtet 



Besigtigelse i sommers 

29. 

VD 

Politi 

Kommune 

 



Overvejelser ved brug af faste 

kameraer 

• Godt at få mange forskellige tiltag at vælge mellem for at 

undgå hastighedsrelaterede ulykker 

• Kan genkendes af trafikanter da de findes i hele Europa… 

• Kræver ny organisation med samarbejde mellem 

vejmyndigheder og politi 

• Kan blive udsat for hærværk 
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Hastighedscirkulære – 

hastighedszoner 

Fra handlingsplanens forslag:  

Bedre mulighed for etablering af 

hastighedszoner  

En revision af cirkulæret vil give mulighed 

for, at kommunerne lettere kan få godkendt 

hastighedsgrænser på 40 km/t eller 30 km/t 

især på lokalveje ved etablering af 

hastighedszoner ved afmærkning af ”røde” 

hastigheds- zoner. Målet er at få reduceret 

hastigheden og dermed forbedre trafik- 

sikkerheden på lokalveje og mindre 

betydende trafikveje.  

(Ansvar: Justitsministeriet)  
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Arbejdsgruppe under Justitsministeriet 

• Blev nedsat i 2014 og kom med forslag til ændringer i forår 2015 

• …så blev det udskrevet valg og så skrives der ikke under på nye love og 

den slags… 

• …og så har forslaget ligget siden og er i mellemtiden blevet flyttet til 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvor det også kunne ses på 

hjemmesiden 

 

• Men snart sker der noget! 

 Cirkulæret bliver bekendtgørelse 

  Forventes i høring i oktober…i år  
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Ønsker til differentierede 

hastighedsgrænser – også opad 

33. 

Højere hastighedsgrænser end den generelle 
- Typisk statsveje men kan også være kommuneveje 
 

Ønske om 100 km/t på motortrafikveje 

Ønske om 90 km/t på udvalgte landeveje 

Lavere hastighedsgrænser end den generelle 
- Typisk kommunale veje 

 

Fortsat ønske om 40 km/t zoner i byernes lokalområder 

Ønske om 60 km/t på landeveje som laves om til 2 minus 1 veje 



DUS – Udvidet dødsulykkesstatistik 

2010-2014 (plus DUS-let i 2015)  

34. 

Nu starter vi op igen! 



Ny DUS-opstart – midt på året 2017 

• Vejdirektoratets tre tjenestesteder 

(Næstved, Middelfart og Aalborg) 

vil stå for dataindsamling 

• Besigtigelse sammen med politi, 

kun for de dødsulykker som finder 

sted efter sommerferien 

• Vejdirektoratet vil udbede sig 

information om de tidligere 

dødsulykker i 2017 og selv 

besigtige  
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Tak for idag  

36. 


