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Baggrund om 40 km/t hastighedszoner
Cirkulære fra 1985 muliggjorte lavere
hastighedsgrænser

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=50791

Lavere hastighedsgrænse end den
generelle
§ 8. I tættere bebygget område kan en
lavere hastighedsgrænse end den generelle
fastsættes, når væsentlige
færdselssikkerhedsmæssige hensyn taler
herfor, dvs. når hastigheden er en
væsentlig ulykkesårsag eller -risiko på den
pågældende vejstrækning, og navnlig i
tilfælde, hvor det skønnes påkrævet af
hensyn til fodgængere og cyklister.
Stk. 2. En lavere hastighedsgrænse end
den generelle kan under tilsvarende
betingelser fastsættes for et nærmere
afgrænset område med en ringe
gennemkørende trafik.
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For høj hastighed bidrager hyppigst til
skader og ulykker
De tre hyppigste trafikantfaktorer i
undersøgelserne:
•

For høj hastighed

•

Mangelfuld orientering

•

Uopmærksomhed, manglende
agtpågivenhed
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http://www.hvu.dk/DA/publikationer/tvaeranalyser/hvorfor/Sider/default.aspx

Fra forsøg til permanent
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•

Forsøg med
hastighedszoner
i bl.a. Gladsaxe
kommune

•

God effekt

•

Populært blandt
beboerne

Hvad karakteriserer hastighedszoner?
Anbefalet hastighed: blå tavler
Ikke hastighedsgrænse
hastighedsdæmpere
skal få bilisterne til at følge
anbefalingerne

Hastighedsgrænse: ”røde” tavler
Hastighedsgrænse

Fysiske

Kontrol

og motivation skal få
bilisterne at følge
hastighedsgrænsen

40 km/t => 100 m mellem
foranstaltninger

40 km/ => 300 m mellem
foranstaltninger

Kommunen skal
måle hastighed
og tilpasse udformning

Vejregler om afmærkning:
hastighedszonetavle

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=vd20170151#w47
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Aktivitet i kommunerne i 90’erne og 00’erne
•

Hastighedsplaner som byggede på muligheden for at
etablere zoner med lavere hastighedsgrænse
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Opfordringer til øget brug
•

Breve fra ministeriet til politiet
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Hastighedscirkulære – hastighedszoner
Fra handlingsplanens forslag (2013-2020):

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” hastighedszoner.
Målet er at få reduceret hastigheden og dermed
forbedre trafiksikkerheden på lokalveje og
mindre betydende trafikveje.
(Ansvar: Justitsministeriet)
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God effekt af hastighedszoner
– evaluering i Gladsaxe
•

Fald i personskadeulykker i hastighedszonerne på 77 procent fra 1985-1995
til 2001-2013
•

På landsplan var faldet i personskadeulykker 47 procent.

•

Borgerne er glade for hastighedszoner i boligkvartererne

•

Flere tager cyklen
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https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=70356&newsid=7330

Arbejdsgruppe under Justitsministeriet
•

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

•

Derefter blev det udskrevet valg og efterfølgende flyttede det
ansvarlige kontor til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

•

Bekendtgørelse blev en realitet december 2017

11.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196600

Hvad er nyt?
Lavere hastighedsgrænse
§ 6. I tættere bebygget område kan en lavere hastighedsgrænse end den
generelle fastsættes til 40 km i timen for en vejstrækning eller et nærmere
afgrænset område ved ældreinstitutioner, skoler, børnehaver og lignende
institutioner for børn. Dette gælder dog ikke på vejstrækninger, der har væsentlig
betydning for den generelle trafikafvikling. På sådanne strækninger kan
hastighedsgrænsen nedsættes i henhold til stk. 2.
Stk. 2. En lavere hastighedsgrænse end den generelle kan i tilfælde der ikke er
omfattet af stk. 1, 1. pkt., og i tilfælde omfattet af stk. 1, 2. pkt., fastsættes til 40
km i timen, når væsentlige trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn
taler herfor, herunder når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller risiko, eller når vejens funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold
gør det påkrævet af hensyn til fodgængere eller cyklister.
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Er der mere nyt?
§ 7. Uden for tættere bebygget område kan der for en vejstrækning
fastsættes en lavere hastighedsgrænse end den generelle, når væsentlige
trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn taler herfor, herunder
når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller risiko, eller når vejens
funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold gør det påkrævet af
hensyn til fodgængere eller cyklister. Hastighedsgrænsen kan fastsættes til
40, 50, 60 eller 70 km i timen.
Stk. 2. For vejstrækninger ved strand, skov eller andre rekreative områder
med sæsonpræget gennemkørsel kan en lavere hastighedsgrænse end den
generelle fastsættes ned til 30 km i timen. En sådan hastighedsgrænse kan
begrænses til de måneder af året, hvor der er behov herfor.
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Andet nyt…
Højere hastighedsgrænse
§ 2. I tættere bebygget område kan der for en vejstrækning fastsættes en højere
hastighedsgrænse end den generelle, hvis vejens udformning, områdets karakter
og væsentlige hensyn til fodgængere og cyklister ikke taler imod.
Hastighedsgrænsen kan fastsættes til 60 eller 70 km i timen.

Ikke 80
km/t
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Det helt ny…
Højere hastighedsgrænse

§ 3. Uden for tættere bebygget område kan en højere hastighedsgrænse end den generelle for
en vejstrækning fastsættes til 90 km i timen.
Stk. 2. Ved fastsættelse af en hastighedsgrænse på 90 km i timen skal der foretages en vurdering
af relevante trafiksikkerhedsmæssige forhold, herunder:
1) tilstedeværelsen af kantbaner,
2) omfanget af let trafik på kørebanen,
3) oversigtsforhold på strækningen,
4) afstand til faste genstande,
5) afstand mellem kryds,
6) omfanget af adgang for privat overkørsel,
7) rumleriller eller anden akustisk/fysisk adskillelse af modsatrettede vognbaner,
8) omfanget af kørsel med landbrugskøretøjer,
9) hensyn til støj, og
10) tiltag til at reducere den kørte hastighed efter ophør af hastighedsgrænsen på 90 km i timen.
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Med så meget tekst må det hele være
soleklart!

Spørgsmål?
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