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FAKTA
Bybåndet Helsingør, Snekkersten og Espergærde blev i 2013/2014 udpeget til Trafiksikkerhedsby.
Transportministeriet/Vejdirektoratet finansierede 10 mio. kroner
Kommunen en egen finansiering på 5 mio. kroner + investeret yderligere 5 mio. kroner.
Formålet med Trafiksikkerhedsby var at reducere antallet af personskader på trafikvejnettet i det
sammenhængende byområde.
Ulykkerne på trafikvejene i perioden 2001-2011 i bybåndet skete ikke i enkelte koncentrationer
men fordelte sig mere spredt på strækningerne. Trafikvejene var blevet byens ”grå strækninger”.

KAN VI PÅVIRKE TRAFIKANTADFÆRD?

OVERBLIK OVER PROJEKTARBEJDET
Ulykkesanalyse

Udpegning af de 10 mest
ulykkesbelastede
strækninger

Miljøprioriterede veje fra
70'erne
- Esrumvej
- Rønnebær alle
- Hovvej

Kryds i Ring 1
- I.L. Tvedesvej
- Trækbanen
- Kongevejen

5 forskellige
strækninger
- Kingosvej
- Klostermosevej
- Strandvejen/Ny
Strandvej
- Gurrevej

- Marienlyst Allé?

Ulykkesanalyse

Udpegning af særlige
temaer/
indsatsområder

- T-kryds
- Cyklister
- Mørke + regn

Lokalkendskab og
borgerhenvendelser

Viden om
uhensigtsmæssig trafikal
adfærd på:
- Prøvestensvej
- Agnethevej
- Sdr. Strandvej/Færgevej
- Klostermosevej
- Trækbanen/Rosenkildevej

Registrering og analyse

Registrering og analyse

fysiske forhold

Adfærd

Trafiksikkerhedsinspektion

-Esrumvej
- Rønnebær Allé
- Hovvej

Registrering af forhold
i T-kryds

- Mørke + kurver
- Krydsningspunkter

+ test af de 10
indsatsområder i den
nationale HP (undersøges
pt)

Dialog med
uddannelsesinstitutioner

Registrering af
fodgængerfelter

Lysberegning
- i første omgang på
miljøprioriterede veje

Droneoptagelse
(skoleveje)
- Rønnebær Allé
- Hovvej
- Kongevejen

Løsningskatalog
eksempler

Fysiske anlæg
- Rundkørsler
- Signalanlæg
- Opstramning af
sidevejstilslutninger

- Belysning
- Opgradering/nedlæggelse af fodgængerfelter
- Anlæg af støttepunkter

Kampagner
- Målrettet omkring
fodgængerfelter
- Trafikmesse
- Trafikråd
Nye arbejdsmetoder
- Dialog med drift
- Dialog med
entreprenører
- Model for fremtidig
trafiksikkerhedsInspektion
- Målrettet arbejde med
belysning

Evt. nye ideer

LØSNINGER
– eksempler på spredte tiltag på udvalgte strækninger

FØR

EFTER
Ombygning af Y-kryds
til minirundkørsel

Tydeliggørelse af
kurveforløb

Beplantning til hindring
af gennemsyn

Reduceret
kørebanebredde

LØSNINGER
– ombygning af tre miljøprioriterede veje, ensartethed

FØR

EFTER

Anlæg af
støttepunkter

Opgradering (og nedlæggelse)
af fodgængerfelter

Toronto, indvendig
belyst E17, blå ”hat”

Renovering af
belysning

”PAS PÅ AUTOPILOTEN” - kampagne
VEJKANTPLAKATER

FILM OG
SoMe

TRYGHED
FØR

4,8 % Ved ikke

EVALUERING

13,5 %
Nej

81,7 %
Ja

TRYGHED
EFTER

HVAD HAR VI LÆRT….
EFFEKT
Pt. ingen ulykker – men det er for kort tid til reelt at sige noget om effekten

DET TAGER VI MED TIL FREMTIDIGE PROJEKTER








Indretning af krydsningspunkter med fodgængerfelt – herunder overvejelse om behov for nyanlæg
Sidevejstilslutninger bør forsynes med gennemgående fortov / cykelsti
Tilgængelighed for alle skal indgå i fremtidige projekter.
Tydeliggørelse af vejens forløb særligt i forhold til mørke
Belysningsprojekter bør indgå i fremtidigt trafiksikkerhedsarbejde
Ved belysningsprojekter/renovering skal vi have trafiksikkerheden for øje
Trafikkampagnen kan indgå i fremtidige projekter – og kampagnen kan evt. videreudvikles.

HÅNDTERING AF STØRRE PROJEKTER
Vi havde en plan….
Helsingør Kommunes trafiksikkerhedsråd som styregruppe
2 medarbejdere ”frikøbt” til projektet
Forankre viden i organisationen, kompetenceudvikle medarbejdere, fastholdelse
…men det var nødvendigt at lægge en ny
Dagligdagen udfordrer projektets gennemførelse – konsulenter tilknyttes inhouse

”PAS PÅ AUTOPILOTEN” - kampagnefilm

