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Fodgængeres risiko  
i fodgængerovergange i Vejle

Fodgængere er en meget udsat trafikantgruppe, der ofte bliver involveret i trafikuheld, når de krydser 
vejen. De er derfor ofte ofrene i de mest alvorlige personskadeuheld herhjemme [1].
I samarbejde med Vejle Kommune og Via Trafik er der gennemført et konfliktstudie på fire lokaliteter i Vejle, 
der hver repræsenterer forskellige udformninger af fodgængerovergange. Målet med undersøgelsen er 
at kunne afgøre, hvilken udformning der giver den mindste risiko for fodgængeren.
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Lokaliteterne
De fire lokaliteter kan ses på figur 1. I forve-

jen er de fire lokaliteter uheldsprægede og 

har alle haft flere uheld med fodgængere i 

løbet af de seneste 10 år.

Lokalitet A ligger centralt i Vejle ikke 

langt fra byens gågader. På lokaliteten er 

der udelukkende et markeret fodgænger-

felt uden øvrige tiltag. Randbebyggelsen 

nær lokaliteten er hovedsageligt etage-

ejendomme med beboelse samt erhverv i 

stueetagen i enkelte bygninger.

Fodgængerovergangen på lokalitet B 

er forsynet med fodgængerblink samt en 

lokal fortovsudvidelse, der forkorter fod-

gængernes krydsningsafstand. Lokalitet 

B ligger ud for en Rema 1000, mens den 

øvrige randbebyggelse omkring lokaliteten 

hovedsageligt er etageejendomme med 

beboelse. Desuden findes der daginstitu-

tioner og skoler i nærområdet. Dette har 

indflydelse på antallet af krydsende fod-

gængere og på fodgængernes alder, samt 

på hvilket tidspunkt der foregår flest kryds-

ninger.

Lokalitet C repræsenterer en fodgæn-

gerovergang med krydsningshelle. Rand-

bebyggelsen omkring lokaliteten udgøres 

af etageejendomme med beboelse og er-

hverv i enkelte af bygningernes stueetager.

Lokalitet D ligger i Vejles sydlige udkant 

og er forsynet med en krydsningshelle og 

fodgængerblink. Herudover er fodgæn-

gerovergangen forsat og er markeret med 

alternativ rød/hvid afmærkning. Ind mod 

byen er randbebyggelsen omkring loka-

liteten villaer og etageejendomme, mens 

der ud af byen er et mere åbent gaderum 

uden randbebyggelse. Herudover ligger 

fodgængerovergangen ud for et plejecen-

ter, og der er busstoppesteder i dens umid-

delbare nærhed.

Tids- og adfærdsbaserede 
konflikter
Projektet er udført som et konfliktstudie, 

der er foretaget vha. videooptagelser med 

12 timers optagelser for hver lokalitet. En 

konflikt er i dette studie defineret ud fra 

mindst én af to selvstændige kriterier:

1)  fodgængeren og bilen er tæt på at 

kollidere og vil derfor passere hinan-

den med en lille tidsmæssig afstand

2)  mindst én af parterne har udtrykt 

ubehag ved situationen. Dette kom-

mer til udtryk ved, at enten fodgæn-

geren eller bilisten har en fysisk re-

aktion på konflikten f.eks. ved brug 

af fagter eller pludselige retnings- el-

ler temposkift.

Konflikter og uheld
Grundtanken ved konfliktteknikmeto-

den er at udnytte de situationer, der 

ikke når at udvikle sig til uheld, efter-

som mindst én af parterne foretager 

en undvigemanøvre. Konfliktstudier 

har dermed den fordel, at det ikke er 

nødvendigt at vente på, at der går til-

strækkelig lang tid eller sker tilstræk-

kelig mange uheld, før eventuelle tra-

fiksikkerhedstiltag kan evalueres.

Resultatet af konfliktstudiet
Som det fremgår af tabel 1, blev der fundet 

flest konflikter ved lokalitet A og færrest 

ved lokalitet C. Dog siger disse resultater i 

sig selv meget lidt om de egentlige forhold 

på lokaliteterne, fordi der er stor forskel på 

antallet af trafikanter ved lokaliteterne. Der-

for opgøres forskellen mellem lokaliteterne 

vha. den beregnede risiko, som udtrykker 

fodgængerens eksponering over for kon-
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flikter [2]. Eksponeringen kan estimeres 

vha. mange forskellige metoder. I dette til-

fælde tages der udgangspunkt i antallet af 

talte samtidige ankomster mellem fodgæn-

gerne og bilerne [3], da dette er en præmis 

for, at konflikterne kan opstå. 

Med denne definition for eksponering 

er lokalitet B forbundet med den laveste ri-

siko, mens lokalitet A er forbundet med den 

største. Dette kan for lokalitet B’s vedkom-

mende hænge sammen med, at fortovs-

udvidelsen også kan opfattes som en ind-

snævring af vejbanen. Dermed kan denne 

udformning have en hastighedsdæmpende 

effekt på bilisterne, samtidig med at fod-

gængernes krydsningsafstand mindskes. 

Observationer ved lokaliteten tyder på, 

at udformningen virker hastighedsdæm-

pende for bilisterne. Derudover er der fore-

taget supplerende hastighedsmålinger, der 

bekræfter, at bilernes hastighed er mindre 

ved lokalitet B end ved de øvrige lokaliteter. 

Sammenlignes udformningen ved lokalitet 

B med udformningen ved de øvrige loka-

liteter, kan det dog ses, at ingen af de an-

dre lokaliteter virker hastighedsdæmpende 

på bilisterne. At lokalitet B både forkorter 

fodgængernes krydsningsafstand og virker 

hastighedsdæmpende kan være en årsag 

til, at risikoen er lavere her.

Udover konfliktstudiet er der undervejs 

i projektet gjort nogle generelle observatio-

ner på lokaliteterne. For lokalitet A blev det 

observeret, at flere biler blot passerede fod-

gængerovergangen uden intentioner om 

at vige for ventende fodgængere. Denne 

observation stemmer overens med erfarin-

ger fra Norge. Studier herfra tyder på, at et 

markeret fodgængerfelt ikke kan stå alene, 

da bilisterne ikke viger ved dem. Dermed vil 

de kunne resultere i falsk tryghed for fod-

gængerne [4]. Desuden har dette en god 

3 korte konklusioner
 █ Kun få bilister viger ved alminde-

lige fodgængerovergange (lokali-

tet A).
 █ Krydsningsheller reducerer mulig-

vis risikoen for fodgængerne, men 

mange bilister glemmer at det sta-

dig er dem, der har vigepligt.
 █ Tiltag, der også er hastigheds-

dæmpende for bilisterne (lokalitet 

B), ser ud til at have en positiv ef-

fekt på antallet af konflikter.

Lokalitet Konflikter i alt Beregnet risiko

A 74 12,2%

B 40 3,7%

C 9 8,0%

D 14 8,6%

Tabel 1. Antal observerede kon-

flikter pr. lokalitet for 12 timers ob-

servation samt beregnet risiko pr. 

lokalitet. Den beregnede risiko ud-

trykker antallet af konflikter delt med 

eksponeringen (her antallet af talte 

samtidige ankomster for fodgæn-

gere og bilister).



16 TRAFIK & VEJE • 2019 APRIL

sammenhæng med rangeringen i figur 1, 

hvor lokalitet A tildeles en sidste plads og 

dermed er den mest risikofyldte lokalitet.

Udover bilisternes manglende villighed 

til at vige for ventende og krydsende fod-

gængere, synes den næststørste årsag til 

farlige situationer ved lokalitet B at være 

miskommunikation. Miskommunikationen 

virkede til at dreje sig om, hvor og hvor-

når fodgængeren ønskede at krydse vejen. 

Desuden blev der observeret flere situatio-

ner, hvor fodgængeren var uopmærksom 

hovedsageligt grundet mobilbrug. 

For lokalitet C og D kunne det obser-

veres, at de fleste fodgængere benyttede 

sig af at kunne stoppe op på midterhellerne 

under krydsning. Dog tydede observatio-

ner af bilisternes adfærd på, at det blev for-

ventet, at fodgængerne på midterhellerne 

veg tilbage for bilisterne. Dermed kunne 

det kun i få tilfælde observeres, at bilisterne 

holdt tilbage for fodgængere, der allerede 

befandt sig på midterhellen eller lige var 

trådt ud på kørebanen efter at have stået 

på midterhellen.

Videre arbejde med emnet
Projektets datamængde er desværre for lille 

til, at der kan gøres generelle konklusioner 

om, hvordan fodgængerovergange bør el-

ler ikke bør udformes. Dog vil en større da-

tamængde med flere sammenlignelige lo-

kaliteter måske kunne kaste lys over dette 

spørgsmål. Desuden vil inddragelse af flere 

lokaliteter afgøre, hvilke observationer der 

er generelt gældende for lokaliteter af en 

given type, og hvilke der skyldes lokale for-

hold. Endelig er der visse sikkerhedstiltag 

på lokaliteterne såsom krydsningsheller og 

fodgængerblink, hvis effekt alene ikke er 

undersøgt i projektet.

Hvad kan resultaterne bruges 
til?
Ud fra projektets resultater kan det kon-

kluderes, at fodgængere, udformningen 

af fodgængerkrydsninger og fodgængeres 

trafiksikkerhed er et emne, der bør under-

søges nærmere. Lokaliteter med alternative 

løsninger, der måske kan forbedre fodgæn-

geres trafiksikkerhed under krydsninger af 

veje, bør analyseres. Dette kan afgøre, om 

disse løsninger i højere grad bør tænkes 

ind som en del af det løsningskatalog, der 

tyes til ved lokaliteter, hvor fodgængeres 

sikkerhed kompromitteres. Desuden tyder 

resultaterne på, at fodgængerovergange 

etableret uden supplerende trafiksikker-

hedsmæssige tiltag (lokalitet A) kan være 

forbundet med en række ulemper herunder 

en større risiko for fodgængerne. Det bør 

derfor overvejes, om fodgængerovergange 

af denne type bør anlægges. Projektet har 

endvidere givet indsigt i bilisters vigead-

færd omkring fodgængerovergange. Inden 

for dette område kan det konstateres, at 

mange bilister kun viger, hvis der ikke er 

andre muligheder.

Undersøgelsernes validitet
Da der ikke findes specifikke definitioner 

af, hvad der kan betragtes som trafikale 

konflikter, vil definitionerne i konfliktstudier 

altid kunne diskuteres. Vurderingerne, der 

ligger til grund for resultaterne i projektet, 

er direkte afhængige af disse definitioner, 

hvorved antallet af konflikter er forholdsvis 

usikkert. Det kan derfor tænkes, at den ene 

eller begge definitioner har været for brede. 

Dermed kan der i visse tilfælde været ind-

draget almindelig adfærd som konflikter, 

hvilket kan have påvirket, hvilken af de fire 

lokaliteter der er fundet som den mindst 

risikofyldte.
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Figur 1. Billeder fra de fire lokaliteter fra gadeplan. Lokalitet A: Vedelsgade/Tønnesgade, 

markeret fodgængerfelt. Lokalitet B: Skolegade, fodgængerblink og lokal fortovsudvidelse. 

Lokalitet C: Vesterbrogade/Valdemarsgade, krydsningshelle. Lokalitet D: Koldingvej/Ribe-

gade/Teglgaardsvej, krydsningshelle, fodgængerblink, alternativ afmærkning samt forsæt-

ning.


