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Forord  

Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2018-

2020. Planen sætter rammerne for de kommende års arbejde med trafiksik-

kerhed. 

Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan 

fra 2014. 

Antallet af tilskadekomne og dræbte i Vejle Kommune har været faldende 

gennem de senere år. I 2016 var der 34 tilskadekomne og 7 dræbte i trafik-

ken. Trafiksikkerhedsplanen indeholder et ambitiøst mål om, at der tilsam-

men højst må være 35 tilskadekomne og dræbte i trafikken i 2020.  

For at realisere målet, udpeges de trafiksikkerhedsudfordringer på kommu-

nens vejnet, der skal gøres en særlig indsats ved. Der er desuden fastlagt 

tiltag, som vi i Vejle Kommune vil arbejde med frem til 2020, med sigte på 

at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på vej- og stinettet. 

Målet med trafiksikkerhedsplanen er at bidrage til at reducere antallet af 

dræbte og tilskadekomne i trafikken, samt at gøre Vejle Kommune til en 

mere tryg kommune at færdes i. 

Vedtagelsen af trafiksikkerhedsplanen betyder en udpegning og prioritering 

af trafiksikkerhedsudfordringerne og en forpligtigelse til at følge op på pla-

nen. Trafiksikkerhedsplanen vil derfor indgå i den årlige budgetlægning, så 

der sikres midler til trafiksikkerhed. Arbejdet er desuden synliggjort ved at 

lave en side omkring trafiksikkerhed på Vejle.dk, hvor trafiksikkerhedsarbej-

det i kommunen løbende kan følges. 

Trafiksikkerhedsplanen er godkendt på byrådsmødet den 21. marts 2018. 
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Indledning  
Vejle Kommune har gennem de sidste mange år arbejdet med at forbedre 

trafiksikkerheden i kommunen. Der er ombygget uheldsbelastede lokalite-

ter, gennemført trafiksikkerhedsforbedrende tiltag på indfaldsveje og bygen-

nemfarter og afviklet kampagner for at højne trafiksikkerheden. 

Dette har resulteret i et markant fald i antallet af tilskadekomne og dræbte. 

På 10 år fra 2007 til 2016 er antallet af tilskadekomne og dræbte således 

faldet med hele 60 % fra 102 til 41. Dette er en markant besparelse i tab af 

menneskeliv og tragisk tab af førlighed for de involverede i trafikuheld og 

deres familier.  

Vejle Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens nati-

onale målsætning om at halvere antallet af tilskadekomne og dræbte fra 

2010 til 2020. Det betyder, at der i 2020 skal være færre end i alt 35 tilska-

dekomne og dræbte på kommunevejene i Vejle Kommune. Med 41 tilska-

dekomne og dræbte i 2016 ser det ud til, at Vejle er godt på vej til at reali-

sere målet. Der er dog fortsat behov for stor fokus på arbejdet med trafik-

sikkerhed for at nå målet og nærme sig den overordnede vision om, at in-

gen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommu-

nens veje. 

For at nå målet har Vejle Kommune med denne plan opstillet en række fo-

kusområder og tilhørende indsatser, der vil danne grundlag for trafiksikker-

hedsarbejdet 2018-2020. 

 

 

Mål for                  

trafiksikkerheden 

I 2020 må der tilsam-

men højst være 35 

tilskadekomne og 

dræbte på kommune-

vejene i Vejle Kom-

mune. 

Antal dræbte og tilskadekomne på kommuneveje i Vejle Kommune sammenholdt 
med målsætning for Trafiksikkerhedsplan 2018-2020. (politiregistrerede uheld) 

Mål for skoleveje 

Andelen af elever, 

der går eller cykler til 

skole om sommeren, 

skal i 2020 være øget 

fra 71 % til 75 %.  

 

Vision  

Ingen må blive dræbt 

eller komme alvorligt 

til skade i trafikuheld 

på kommunens veje. 

Planperiode 2010-2013 Planperiode 2014-2017 
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Sådan arbejder vi med  
trafiksikkerhed  
 

Teknik & Miljø har ansvar for trafiksikkerhed i Vejle Kommune og er tovhol-

der for et samarbejde, der foregår bredt og på tværs af forvaltninger, skoler, 

institutioner, politiet og med eksterne samarbejdspartnere som lokalråd, 

foreninger og virksomheder.  

Trafiksikkerhed er centralt i udviklingen af kommunens infrastruktur, og for 

at kunne planlægge og udføre forbedringer, laves der løbende registrerin-

ger af trafikken og trafiktællinger. Politiet registrerer de trafikuheld, de får 

kendskab til. Det betyder, at det er muligt at følge uheldsudviklingen, og 

hvor uheldene sker, og dermed lave tiltag, der skal mindske risikoen for at 

uheldene sker igen.  

Der arbejdes med at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning og anlæg-

gelse af nye veje og stier, samt ombygning af eksisterende. Ved større ny-

anlæg og ombygninger af eksisterende anlæg er en uafhængig gennem-

gang af trafiksikkerheden en fast del af planlægningen i kommunen. Det 

hedder også en trafiksikkerhedsrevision. 

En vigtig del af arbejdet med trafiksikkerhed er påvirkningen af trafikanter-

nes adfærd gennem information og kampagner. Det sker bl.a. gennem 

kommunens færdselssikkerhedsudvalg, hvor Sydøstjyllands Politi er repræ-

senteret, og gennem et samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.  
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Fokus i  
trafiksikkerhedsarbejdet 
2018-2020 
 

Målene for trafiksikkerheden i Vejle Kommune frem mod 2020 er ambitiøse, 

og det kræver fokus at nå målsætningen om færre uheld og målsætningen 

om at øge andelen af børn, der cykler eller går til skole. 

På baggrund af dybdegående analyser af trafikuheld og skoleveje samt 

inddragelse af skoler, elever og forældre i forarbejdet er der opstillet seks 

fokusområder, der skal danne grundlaget for at nå målsætningerne. Fo-

kusområderne kan ses i boksen til højre.  

For hvert fokusområde er der udpeget en række indsatser, der skal iværk-

sættes i planperioden 2018-2020. Indsatserne varerier mellem ændring af 

fysiske forhold, kampagner og information. Fokusområder og tilhørende 

indsatser er beskrevet på de efterfølgende sider. 

Seks fokusområder 

Lette trafikanter 

Unge bilister 

Spirituskørsel 

Eneuheld i åbent land 

Sorte pletter 

Skoletrafik 
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Lette trafikanter 
Når cyklister, knallertkørere og fodgængere er impliceret i et trafikuheld, er 

der stor sandsynlighed for, at de kommer til skade, da uheldene ofte sker 

som sammenstød med en bil eller et andet motorkøretøj. Derfor betegnes 

cyklister, knallertkørere og fodgængere også som "lette trafikanter". De lette 

trafikanter er især udsatte i trafikken i byområder, hvor de udgør en stor 

andel af de samlede trafikanter, og hvor der er mange konfliktpunkter med 

biler.  

De seneste års fald i antallet af dræbte og tilskadekomne skyldes primært 

at færre førere og passagerer i personbiler er kommet til skade. Der har 

ikke været samme positive udvikling for de lette trafikanter.  

I 2016 oversteg antallet af dræbte og tilskadekomne lette trafikanter i Vejle 

Kommune for første gang antallet af dræbte og tilskadekomne bilister og 

motorcyklister. Derfor er det vigtigt, at der fremadrettet fortsat fokuseres på 

tiltag og indsatser, som forbedrer sikkerheden for de lette trafikanter. 

Dette gøres ved at øge sikkerheden for cyklister i kryds (eksempelvis tilba-

getrækning af stopstreger, blå cykelfelter og etablering af overkørsler i vige-

pligtsregulerede kryds), anlæg af sikre krydsninger, hvor der er mange fod-

gængere og cyklister, ved udpegning og sikring af et sammenhængende 

cykelrutenet og indførelse af hastighedszoner i boligområder. 

 

 

Udvikling i antal dræbte og tilskadekomne trafikanter i Vejle Kommune fordelt på 

lette og hårde trafikanter. I 2016 oversteg antallet af dræbte og lette trafikanter for 

første gang antallet af hårde trafikanter (bilister og motorcyklister) 

Indsatser: 

Systematisk gennem-

gang af kryds og for-

bedring af krydsud-

formninger 

Sikre stikrydsninger 

Skabe et sikkert og 

sammenhængende 

stinet i kommunens 

byer 

Indførelse af hastig-

hedszoner i boligom-

råder 

Gennemføre ad-

færdsobservationer i 

kryds, hvor lette trafi-

kanter er udsatte, for 

at udpege relevante 

tiltag, der kan øge 

trafiksikkerheden 
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Unge bilister 
Unge mellem 18 og 24 år er generelt overrepræsenteret i uheldsstatistikken 

i Danmark. Disse unge har ofte en meget høj risiko adfærd. 

På trods af at antallet af uheld med unge bilister har været nedadgående de 

seneste år i Vejle, udgør unge stadig en alt for stor andel af de uheldsimpli-

cerede bilførere. Således er mere end hver femte uheldsimplicerede bilfø-

rer mellem 18-24 år. Særlig unge, der kører spirituspåvirkede, og unge, der 

kører for hurtigt, er fremtrædende i uheldsstatistikken. Der er således god 

grund til fortsat at fokusere på dette område i de kommende år. 

Dette gøres bl.a. ved en kontinuerlig kampagneindsats og holdningsbear-

bejdende tiltag, hvor de unge gøres opmærksomme på faren ved en risiko-

betonet trafikadfærd. 

 

 

 

 
 

 

Indsatser: 

Gennemføre kam-

pagner og holdnings-

bearbejdende tiltag 

rettet mod unges tra-

fikantadfærd 

Udarbejde trafikpolitik 

på ungdomsuddan-

nelser 

Involverede i trafikuheld pr. 10.000 indbyggere i Vejle Kommune fordelt på alders-

grupper og køn.  
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Spiritus 
Spirituskørsel er i dag socialt uacceptabelt. I en undersøgelse gennemført 

af Trygfonden og Mandagmorgen i 2011 angiver 64 %, at spirituskørsel er 

blevet meget/lidt mindre acceptabelt. Alligevel udgør uheld med spirituspå-

virkning en relativ stor andel af uheldene i Vejle Kommune.  

Fra 2007-2016 er andelen af spiritusuheld faldet fra 21 % til 14 %, men lå i 

2016 stadig over landsgennemsnittet på 11 %. Der er således stadig behov 

for at skærpe indsatsen mod kørsel i påvirket tilstand. 

Der er særligt unge og særligt om natten i weekenden, at der er registreret 

spiritusuheld. Det er derfor bl.a. behov for at se på mulighederne for hjem-

transport om natten, så unge ikke føler sig nødsaget til at køre spirituspåvir-

ket hjem fra byen. 

Indsatser: 

Kampagner og hold-

ningsbearbejdende 

tiltag 

Arbejde for at forbed-

re mulighederne for 

sikker hjemtransport 

om natten. 

 

Andel uheld i Vejle Kommune med spirituspåvirkning fordelt på ugedage (337 uheld). 

Spirituspåvirkede trafikanter fordelt på køn og alder i Vejle Kommune (342 trafikanter). 
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Eneuheld i åbent land 
Eneuheld udgør en stor andel af uheldene i Vejle Kommune og medfører 

ofte alvorlige skader. I åbent land sker ca. hvert tredje af de mest alvorlige 

uheld registreret som eneuheld. Ofte er høj hastighed en væsentlig årsag 

til, at det går så galt, men også faste genstande langs vejen kan være en 

væsentlig årsag. Således har en trafikant i to ud af tre eneuheld påkørt en 

fast genstand, fx træ, sten, lygtepæl mv  

For at minimere risikoen for uheld og den efterfølgende alvorlighed af et 

eventuelt uheld vil Vejle Kommune gennemføre trafiksikkerhedsinspektion 

af veje i åbent og gennemføre fysiske tiltag, der skal minimere uheldsrisiko-

en og risikoen for alvorlige skader. Der vil bl.a. være fokus på at tilvejebrin-

ge tilstrækkelige rabatbredder og fjerne eller på anden måde sikre genstan-

de, der udgør en sikkerhedsrisiko. 

 

Indsatser: 

Gennemføre trafik-

sikkerhedsinspektion 

af veje i åbent land 

Fjerne eller sikring af 

faste genstande 

Opsætning af          

autoværn 

Gennemføre fysiske 

tiltag fundet ved trafik-

sikkerhedsinspektion 

Trafiksikkerhedsinspektion 

Systematisk gennemgang af vejnettet med henblik på at udpege tiltag, der 

kan højne trafiksikkerheden. 
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Sorte pletter 
Tiltag på uheldsbelastede steder (sorte pletter) er en vigtig del af trafiksik-

kerhedsarbejdet. På disse steder er der sket særlig mange uheld, og det vil 

ofte være muligt gennem fysiske ændringer af lokaliteten at forbedre trafik-

sikkerheden. På baggrund af de senere års positive uheldsudvikling i Vejle 

Kommune er dog blevet færre og færre steder, der kan karakteriseres som 

”sorte pletter”. 

Der er gennemført en udpegning af ”sorte pletter” i Vejle Kommune. I alt er 

der på baggrund af de politiregistrerede trafikuheld i perioden 2012–2016 

udpeget 15 ”sorte pletter”, heraf er 9 udpeget som særlig uheldsbelastede. 

Dette er lokaliteter, hvor der i særlig grad er sket uheld med personskade 

eller registreret ekstraordinært mange materielskadeuheld.  

For de særlig uheldsbelastede lokaliteter er der udarbejdet forslag til tiltag 

på lokaliteterne for at nedbringe antallet af uheld.  

 

 

Indsatser: 

Gennemføre tiltag på 
de særligt uheldsbe-
lastede lokaliteter. 
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Uheldsbelastede lokaliteter 2012-2016 

• 15 sorte pletter 

• Heraf 9 særligt uheldsbelastede lokaliteter udvalgt 

Sorte pletter i Vejle Kommune baseret på politiregistrerede uheld i perioden 2012-
2016. Lokaliteter med ID er særlig udvalgte sorte pletter, hvor der er foretaget be-
sigtigelse og opstillet løsningsforslag – undtaget er dog K04, K11 og K12 pga. nye 
eller planlagte ombygninger. 

Definition af særlig uheldsbelastede lokaliteter 

• mindst 7 person- eller materielskadeuheld 

• mindst 5 uheld, hvoraf 3 er med personskade 
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Indsatser: 

Udbedring af utrygge 

lokaliteter 

Fastholdelse af ældre 

elever som cyklister 

Attraktive vilkår for 

dem, der cykler, fx 

gode cykelparkerings-

faciliteter 

Motivering af forældre 

til at cykle eller gå 

med deres barn til 

skole i stedet for at 

køre i bil 

Bedre snerydning og 

glatførebekæmpelse 

af cykelstier 

Separering af trafikan-

ter omkring skoler 

Kampagner, fx re-

spekt for fodgænger-

felter og skolepatruljer 

Bedre kontakt mellem 

skoler og politi 

Understøtte skolepa-

truljer 

Skoletrafik 
Tæt trafik på de store veje og på vejene omkring skolerne ved ringetid med-

fører ofte utryghed for børn og forældre. Denne utryghed kan i værste fald 

medføre, at færre børn går eller cykler til skole, da forældre ikke er trygge 

ved at lade deres børn gå eller cykle alene til og fra skole. I alt går eller cyk-

ler 71 % af eleverne om sommeren, mens 19 % bliver kørt i bil. 

Skolevejsanalysen viser, at 33 % af forældrene til børn i 0.-3. klasse er 

utrygge ved skolevejen. Det er derfor behov for at forbedre forholdene om-

kring skolerne og på vejene hen til skolerne. Det er dog ikke muligt at byg-

ge sig ud af alle problemerne. Derfor er det vigtigt, at der også sker en ad-

færdsændring omkring trafikken til kommunens skoler.  

Adfærdsændring og adfærdspåvirkning er også et væsentligt element i at 

fastholde de elever, der allerede i dag cykler, som cyklister. Skolevejsanaly-

sen viser således, at der er flere af de ældre elever, der i dag cykler, der vil 

foretrække at blive kørt i bil. Det er derfor vigtigt at gøre en indsats for at 

fastholde dem som cyklister – også når de bliver gamle nok til at tage et 

kørekort. 

 
 

 
Transportmiddel til skole afhængig af, om det er sommer eller vinter. Undersøgel-
sen (i dag) er gennemført i september måned 2017, der var præget af meget regn-
vejr. 
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Utrygge lokaliteter i Vejle Kommune udpeget af forældre og elever i skolevejsundersøgelsen 2017. 
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Det videre arbejde  
 
For at opfylde trafiksikkerhedsplanens mål og visioner, skal der gennemfø-

res en række ændringer af vej- og stinettet samt i trafikanternes adfærd.  

Trafiksikkerhedsplanen beskriver overordnet, hvilke indsatser, der skal fo-

kuseres på i de kommende år for at nå målsætningerne.  

På baggrund af de opstillede indsatser udarbejdes der hvert år en hand-

lingsplan for trafiksikkerhed, der beskriver og prioriterer de projekter, der 

skal iværksættes. 

Trafiksikkerhedsprojekterne er i handlingsplanen opdelt i:  

• Samarbejde og planlægningsprojekter (fx kampagner, trafiksik-

kerhedsinspektion, trafikpolitik mv.) 

• Tværgående prioritering 

• Projekter ved uheldsbelastede lokaliteter (sorte pletter) 

• Mindre anlægsprojekter 

• Stiprojekter  

• Skolevejsprojekter 

Handlingsplanen indeholder en vejledende prioritering af projekterne. Der 

er opstillet en prioriteringsmodel for hvert område på nær samarbejde og 

planlægningsprojekter.  

Prioriteringsmodellerne tager udgangspunkt i trafiktal, ulykkestatistik, vej-

tekniske forhold mv. på den konkrete lokalitet og den forventede effekt af 

tiltaget. Modellen giver de enkelte projekter point og prioritere dem højest, 

der har det største potentiale for forbedring af trafiksikkerheden og tryghe-

den i trafikken i forhold til økonomi. På den måde målrettes indsatserne, 

hvor der er størst behov. 

Herudover er der udarbejdet en tværgående prioriteringsmodel, der mulig-

gør prioritering af projekter på tværs af de enkelte prioriteringsmodeller, 

således at projekter, hvor der er en god sammenhæng kan prioriteres højt. 

Handlingsplanen opdateres hvert år, så der kan medtages nye projekter 

mens gennemførte projekter udgår. Dermed gøres planen dynamisk og det 

sikres, at de projekter som gennemføres følger udviklingen i kommunen. 

Handlingsplanen indeholder også en status for realisering af målene i trafik-

sikkerhedsplanen.  

 

Vision  

Ingen må blive dræbt 

eller komme alvorligt 

til skade i trafikuheld 

på kommunens veje. 

Mål for                  

trafiksikkerheden 

I 2020 må der tilsam-

men højst være 35 

tilskadekomne og 

dræbte på kommune-

vejene i Vejle Kom-

mune. 

Mål for skoleveje 

Andelen af elever, 

der går eller cykler til 

skole om sommeren, 

skal i 2020 være øget 

fra 71 % til 75 %.  

Seks fokusområder 

Lette trafikanter 

Unge bilister 

Spirituskørsel 

Eneuheld i åbent land 

Sorte pletter 

Skoletrafik 
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