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Forord
Vejregelgruppen ’IT på vej’ har igangsat et vejregelforberedende arbejde, som skal undersøge og
vurdere mulighederne for at kunne afprøve og evt. indføre trafiksignalanlæg uden permanent
visning i Danmark.
Til projektet er der fokuseret på permanente trafiksignalanlæg defineret som det samlede anlæg, der regulerer trafikken for samtlige tilfarter i et vejkryds. Der er fokuseret på hovedsignaler
for biltrafikken og dermed ikke på signaler, som alene er rettet mod fodgængere, cyklister eller
svingende trafik.
Denne vejregelforberedende rapport indeholder en gennemgang af udenlandske og danske anbefalinger om, erfaringer med og fagvurderinger omkring brug af trafiksignalanlæg uden permanent visning. Rapporten giver en anbefaling til, om trafiksignalanlæg uden permanent visning
bør afprøves og evt. indføres i Danmark, og i givet fald i hvilken form og under hvilke omstændigheder.
Rapporten er udarbejdet af vejregelkonsulent Via Trafik Rådgivning A/S for Vejregelgruppen ’IT
på vej’, der består af følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lene Krull, Vejdirektoratet (formand)
Peter Yde, COWI A/S (fagsekretær)
Anders Kruse Christiansen, Aarhus Kommune
Erik Harbo, Kolling Kommune
Rolf Larsen, Nordsjællands Politi
Gitte Merstrand, Silkeborg Kommune
Simon Sølvason, Københavns Kommune
Steen M. Lauritzen, Vejdirektoratet
Thomas W. Roslyng, Vejdirektoratet
Petra Schantz, Vejdirektoratet (projektleder)
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Sammenfatning
Baggrund, formål og metode
Trafiksignalanlæg uden permanent visning betyder, at der i trafiksvage perioder, f.eks. om natten, slukkes for signalet eller, at man erstatter dette med gulblink. Formålet er at forbedre fremkommeligheden, da trafikanterne ikke er nødt til at standse for rødt lys. Dette tiltag er ikke tilladt i Danmark, men tiltaget benyttes eller er blevet benyttet i nogen grad i andre lande.
Formålet med dette projekt har været at undersøge status for anvendelse af og erfaringer med
dette tiltag i andre lande for at vurdere, om dette er et tiltag, som bør indføres/afprøves i Danmark. Projektet er afgrænset til at omhandle permanente trafiksignalanlæg defineret som samlede anlæg, der regulerer trafikken for samtlige tilfarter i et vejkryds. Der er fokuseret på hovedsignaler for biltrafikken og dermed ikke på signaler, som alene er rettet mod fodgængere, cyklister eller svingende trafik. Der er desuden fokuseret på slukning af eksisterende trafiksignalanlæg, og ikke etablering af nye, delvist slukkede anlæg i vigepligtsregulerede kryds.
Studiet har bestået af en gennemgang af anbefalinger i udenlandske signalhåndbøger/vejregler
og evalueringer samt erfaringer beskrevet i rapporter og artikler. I tillæg hertil er der indhentet
vurderinger fra danske og udenlandske fageksperter.

Anvendelse og evalueringer
Gennemgang af anvendelsen af tiltaget i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland og USA viser at disse lande bruger eller har brugt dette tiltag, men at brugen er blevet mindre hyppig. Holland, som tidligere har brugt tiltaget, er nu helt stoppet med at bruge det, og i Norge, Sverige og
Tyskland bruges tiltaget nu kun i undtagelsestilfælde i kortere, midlertidige perioder og/eller efter grundige forundersøgelser. I USA ser tiltaget stadig ud til at blive brugt i større eller mindre
omfang, men også her ser det ud til tiltaget fjernes i flere og flere kryds.
Litteraturstudiet viser, at der primært er foretaget evalueringer af den sikkerhedsmæssige effekt, mens effekten på fremkommelighed og energiforbrug i mindre grad er evalueret. Gennemgangen giver et ganske entydigt billede af, at slukning af trafiksignalanlæg og/eller brug af gulblink vil medføre flere ulykker. Effektstørrelserne varierer, men et godt samlet bud er, at det
samlede antal krydsulykker i de aktuelle kryds vil stige med 40-100%. Tages der højde for studiernes størrelse og kvalitet, vil det bedste bud sandsynligvis ligge i nærheden af en forøgelse på
70-90%. Gennemgangen indikerer også, at det er antallet af tværkollisioner, der stiger mest.

Konklusion
Gennemgangen viser, at trafiksignalanlæg uden permanent visning er en ”gammeldags” løsning, som i stadig mindre grad bruges i andre lande. At begynde at teste eller bruge det i Danmark virker således umiddelbart som en forkert vej at gå. Samtidigt dokumenteres det via litteraturgennemgangen, at tiltaget vil få store negative konsekvenser for trafiksikkerheden uden, at
det på samme måde er muligt at dokumentere store positive effekter for fremkommelighed,
energi og miljø. Fageksperter fra landets største kommuner er generelt også skeptiske. De er
bl.a. bekymret for de bløde trafikanters sikkerhed.
Det anbefales i stedet, at vejbestyrelserne arbejder for at opgradere de gamle trafiksignalanlæg
på vejnettet, der i dag er tidsstyrede og som ikke indgår i en kæde af samordnede anlæg, til enten trafikstyrede anlæg med præferencegrønt, eller til fuldt trafikstyrede anlæg med alt rød
hvile-funktion. Denne funktion har den fordel, at det sænker hastigheden for alle tilfarter, hvilket
forventeligt reducerer både ulykkesrisikoen og alvorligheden af potentielle ulykker.
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Indledning
Baggrund
Trafiksignalanlæg uden permanent visning betyder, at der i trafiksvage perioder f.eks. om natten eller aftenen slukkes for signalet eller erstatter dette med gulblink. Dette tiltag benyttes ikke
i Danmark, men flere andre lande som f.eks. Tyskland og USA bruger dette. Dette skal bidrage
til at reducere forsinkelse og øge fremkommeligheden ud fra præmissen om, at færre trafikanter
er nødt til at standse for rødt lys, når der ikke er trafik fra andre retninger i krydset.
Under danske forhold viser en undersøgelse, som Vejdirektoratet (2011) har lavet for trafikulykker i signalregulerede kryds, at der i Danmark sker markant flere trafikulykker i signalkryds i aften og nattetimerne sammenlignet med dagtimerne. Også andelen af rødkørsler er større om
aftenen og natten. Dette hænger givetvis sammen med, at trafikanterne i aften- og nattetimerne ofte oplever at skulle standse unødigt for rødt lys, selvom der ikke er trafik fra andre retninger i krydset. Derfor kan det for nogle trafikanter være fristende at køre over for rødt lys.
Transportøkonomisk institutt i Norge (TØI) har foretaget en undersøgelse, der samler en række
studier af effekterne ved at fjerne gulblink for i stedet at lade trafiksignalet, som ellers ville
blinke gult i perioder med lidt trafik, køre med almindelig drift hele døgnet. Studierne fra bl.a.
Finland, Holland og USA viser, at trafiksignalanlæg, der blinker gult, øger det samlede antal
krydsulykker med 85%, mens antallet af tværkollisioner stiger med hele 144%. Samtidig viser
undersøgelsen, at anlæg med alt rød hvile-funktion – hvilket også er beskrevet i den danske
håndbog ’Projektering af trafiksignaler’ (Vejdirektoratet, 2018c) – har en hastighedsdæmpende
effekt, der bidrager til at reducere både ulykkesrisikoen og -alvorligheden. (Høye, 2015a, 2015b)
I Danmark bliver det mere udbredt at indføre trafikstyrede trafiksignalanlæg på vejnettet. De
trafikstyrede trafiksignalanlæg har den fordel, at de kan indrettes med alt rød hvile-funktion i
trafiksvage perioder. Jf. håndbog ’Projektering af trafiksignaler’ er dette en sikkerhedsmæssig
god løsning, da anlægget har en hastighedsdæmpende funktion. Samtidig sker der en smidig
afvikling af den ankomne trafik, idet udmåling af mellemtider undgås, når anlægget står i hvilestilling med rødt lys for alle tilfarter. Dog er der også en række ulemper forbundet med trafikstyring. F.eks. kræver det mange detektorer på alle tilfarter i krydset for at kunne anmelde alle trafikanttyper. Desuden giver trafikstyring mulighed for alt rød vending, hvor der returneres til
grønt for samme retning. Dette kan potentielt være farligt for venstresvingende cyklister, der
forventer et skift til grønt i modsatte retning. (Vejdirektoratet, 2018c)

Formål
Formålet med dette projekt har været todelt. For det første har formålet været at undersøge
udenlandske og danske anbefalinger om, erfaringer med og fagvurderinger af brug af trafiksignalanlæg uden permanent signalvisning med fokus på at afdække:
1.
2.

Anbefalinger, brug og begrundelse for anvendelse
Evalueringer og erfaringer med anvendelsen ift.:
• Trafikantforståelse
• Trafiksikkerhed
• Fremkommelighed og trafikafvikling
• Energiforbrug.

Med udgangspunkt i denne gennemgang har formålet for det andet været at vurdere:
1. Om trafiksignalanlæg uden permanent visning bør indføres/afprøves i Danmark
2. Og i givet fald i hvilken form og under hvilke omstændigheder
3. Eller sekundært om der findes andre alternative løsninger.
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Afgrænsning
Projektet er afgrænset til at omhandle følgende:
• Permanente trafiksignalanlæg defineret som samlede anlæg, der regulerer trafikken
for samtlige tilfarter i et vejkryds.
• Hovedsignaler for biltrafikken og dermed ikke signaler, som alene er rettet mod fodgængere, cyklister eller svingende trafik, dvs. signalregulerede fodgængerfelter er ikke
med i gennemgangen.
• Slukning af eksisterende trafiksignalanlæg i trafiksvage perioder, og dermed ikke
etablering af nye trafiksignalanlæg, hvor signalerne bare tændes på udvalgte tidspunkter f.eks. i trafikintensive perioder som i myldretidstrafikken.
Det er således slukning af hovedsignalerne i eksisterende, permanentet trafiksignaler, der henvises til, når vi skriver ”tiltaget” i rapporten.

Metode
For at undersøge dette er der benyttet følgende fire forskellige metodetilgange:
1. Gennemgang af udenlandske signalhåndbøger/vejregler fra udvalgte sammenlignelige
lande; Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland og USA
2. Litteratursøgning og gennemgang af evalueringer og erfaringer beskrevet i forskningsog/eller udredningsrapporter og artikler
3. Direkte kontakt med danske og udenlandske signaleksperter
4. Præsentation for og dialog med vejregelgruppen i workshop og møder.

Gældende regler
I 1968 blev der indgået en aftale om fælles standarder for vejtrafik, herunder anvendelse af færdselstavler og trafiksignaler i Europa – de såkaldte Wienerkonventioner. Konventionerne indeholder bl.a. krav til trafiksignalers betydning, placering og dimensioner. I Danmark fremgår de bl.a.
af ’Bekendtgørelse om Wienerkonventionerne’ af 8. november 1968 om henholdsvis vejtrafik,
færdselstavler, signaler mv. (Udenrigsministeriet, 1987)
Under danske forhold er konventionerne blevet omsat til både love og bekendtgørelser.
I ’Færdselsloven’ står der således følgende om vigepligt ved vejkryds:
Uddrag fra Færdselsloven:
§ 26: ”Kørende skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds.”
Kilde: LBK nr. 1324 af 21. november 2018. (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 2018)

I ’Bekendtgørelse om vejafmærkning’ står der følgende om anvendelse af trafiksignaler, herunder gult blinksignal:
Uddrag fra Bekendtgørelse om vejafmærkning:
§ 58: ”Der anvendes signalanlæg for følgende typer af vejsignaler:
X. Trafiksignaler.
Y. Vognbanesignaler.
Z. Blinksignaler.”
Stk. 4: ”Blinksignaler angiver stop eller særlig fare.”
§ 61, stk. 5: ”Gult lys betyder stop. Det angiver, at signalet snart vil skifte til rødt, men har i øvrigt
samme betydning som rødt. […]”
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§ 65: ”Der anvendes følgende blinksignaler:
” […] Z93 Gult blinksignal – Signalet kan vise et eller flere blinkende gule lys. Det angiver, at trafikanterne skal udvise særlig forsigtighed, og opsættes ved arbejdende skolepatruljer, ved vejarbejde, fodgængerfelter og på andre steder, hvor sådan advarsel er påkrævet.”
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017. (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 2017)

I ’Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning’ står der følgende generelle beskrivelse om
trafiksignalanlæg, trafiksignaler samt anvendelse af gult blink:
Uddrag fra Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning:
§ 204: ”Trafiksignaler skal altid være i drift.”
Stk. 2: ”Når signaler undtagelsesvist er ude af drift, skal de fjernes, eller tildækkes. Dette gælder
også, når signaler på grund af kortvarige driftsforstyrrelser er ude af funktion, hvis skaden ikke straks
kan udbedres.”
§ 234, stk. 2: ”Gult blink er ikke tilladt i trafiksignaler og skal altid medføre en slukning.”
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017. (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 2017)

Jf. afmærkningsbekendtgørelsen burde der således ikke findes trafiksignalanlæg i Danmark,
som ikke er i konstant drift. Der findes dog enkelte anlæg med en særlig funktion, som ikke er i
permanent drift. Et eksempel herpå er ved Gigantium i Aalborg, hvor et trafiksignalanlæg kun
tændes ved tømning af parkeringsområdet i forbindelse med arrangementer (se foto nederst på
side 7). Bilisterne ledes ud på den nærliggende busvej og videre til nærmeste motorvejstilkørsel.
Anlægget regulerer altså bustrafikken på selve busvejen og biltrafikken, der kører fra P-pladsen.
Brugen af slukkede signaler og gulblink er uddybet i vejregelhåndbogen ’Brug af trafiksignaler’:
”Periodevis slukket anlæg eller gulblink er ikke tilladt pga. forringet trafiksikkerhed. Dette giver nogle
begrænsninger ift., hvornår et trafiksignalanlæg anvendes, da den samlede ventetid øges ved lav
trafikbelastning ift. alternative krydsløsninger.” (Vejdirektoratet, 2018a)

Desuden beskriver vejregelhåndbogen ’Brug og projektering af blinksignaler’, herunder bl.a.
gule blinksignaler, der kan opsættes permanent på vejnettet (Vejdirektoratet, 2018b). Gule
blinksignaler kan f.eks. opsættes permanent ved:
• Arbejdende skolepatruljer (Skoleblinkanlæg)
• Fodgængerfelter (Torontoblink)
• Lave broer (Højdevarsling).
Det bemærkes, at der i vejreglerne ikke skelnes mellem normer, retningslinjer og vejledninger.
Det er kun uddragene fra afmærkningsbekendtgørelsen, som er ufravigelige.

Figur 1. Trafiksignalanlæg ved Gigantium i Aalborg.
Trafiksignalanlægget er ikke i permanent drift, men
tændes kun ved arrangementer. Bemærk, at denne
type trafiksignalanlæg som primært er slukket, ikke
er undersøgt i dette projekt. Foto: Via Trafik.
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Nomenklatur
I rapporten er der bl.a. anvendt følgende trafik- og signaltekniske terminologi:
Søgeord

Beskrivelse

Alt rødt

Hvilestilling, hvor signalbilledet er rødt for samtlige tilfarter og fodgængerfelter.

Alt rød vending

Et signalskift fra grønt, til gult, til rødt, og umiddelbart efter tilbage til grønt via
rød/gul.

Blinksignal

Signal der angiver stop eller særlig fare. Rødt blinksignal anvendes for stop, mens
gult blinksignal anvendes ved vejarbejde, fodgængerfelt og andre steder, hvor trafikanterne skal udvise særlig forsigtighed. Blåt blinksignal anvendes af politi og
redningskorps ved udrykning og i forbindelse med trafikulykker eller brand.

Detektor

Enhed, som ved påvirkning fra køretøjer eller gående giver en elektrisk impuls.

Driftsform

Den overordnede metode til frembringelse af signalskift. Driftsformen kan være
tidsstyring eller trafikstyring og kan udføres samordnet eller ikke samordnet.

Fodgængersignal

Signal med fodgængersymboler beregnet for fodgængere.

Fodgængertryk

Enhed med trykknap, hvorfra en fodgænger kan afgive anmeldelse.

Gulblink

Signalstyringstilstand, hvor signalet blinker gult i trafiksvage perioder eller under
fejltilstand.

Hovedsignal

3-lyssignal beregnet for alle kørende i en tilfart med mindre disse reguleres af egne
signaler. Hvor signaler ikke findes for cyklister eller gående, omfattes også disse
trafikanter heraf.

Hvilestilling

Tilstand, som signalgrupperne i et trafikstyret trafiksignalanlæg går til eller hviler i,
når ingen signalgrupper har grønbehov.

LED-signal

Signal med LED-indsatse som lysgivere.

LHOVRA

Svensk signalstyringsprincip til forbedring af trafiksikkerhed samt fremkommelighed for tunge køretøjer. Bogstaverne står for Lastbilprioritering (L), Hovedretningsprioritering (H), Ulykkesreduktion (O), Variabel gultid (V), Mellemtidsforlængelse (R) og Alt rød vending (A).

Præference

Hvilestilling med grønt for trafikken på én af de skærende veje, normalt hovedretningen.

Rampedosering

Reguleringsform med lyssignal, hvorved trafikken på en tilkørselsrampe reguleres.

Samordning

Indretning, hvorved grønt i et kryds knyttes til grønt i nabokryds.

Styreapparat

Enhed, som styrer et trafiksignalanlæg.

Tidsstyring

Driftsform, hvor vekslingen sker med fast signalfølge og faste signaltider.

Trafikstyring

Driftsform, hvor veksling mellem signalbilleder sker efter impulser fra detektorer.
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Anvendelse i udlandet
Trafiksignalanlæg uden permanent visning benyttes / er tidligere blevet benyttet i bl.a. følgende
lande, hvor de trafikale forhold er umiddelbart sammenlignelige med danske forhold:
•
•
•
•
•
•

Norge
Sverige
Finland
Tyskland
Holland
USA.

I det følgende er der foretaget en nærmere gennemgang af i hvilken form og under hvilke omstændigheder, at trafiksignalanlæg uden permanent visning benyttes i udlandet. Denne beskrivelse er baseret på en gennemgang af signalhåndbøger/vejregler fra de pågældende lande samt
direkte kontakt med udenlandske signaleksperter.

Norge
I Norge kan der principielt anvendes trafiksignaler uden permanent visning. F.eks. må der således godt anvendes gulblink i trafiksignalanlæg, der normalt regulerer trafikken med et traditionelt 3-lyshovedsignal. Trafiksignalanlæg med permanent, periodevis gulblink findes dog nu bare
i meget få kryds i region Vest og Midt, mens de ikke findes i region Øst, Syd og Nord.
I region Midt findes der i alt ni kryds i Trondheim, hvor der er gulblink om natten (kl. 00-06).
Dette blev indført helt tilbage i 1980’erne, og begrundelsen var dengang, at det forbedrede
fremkommeligheden.
I region Vest benyttes gulblink on natten i meget få tidsstyret anlæg, da de ikke fungerer godt i
forhold til samordningen i området, og fordi trafikbelastningen er meget lav. Derudover findes
et enkelt kryds med signalprioritering for kollektivtrafikken i myldretidstrafikken, hvor signalet
ellers er slukket. Ellers findes der ikke kryds som bare er tændt i myldretidstrafikken. I de meget
få kryds i region Vest med gulblink eller slukning er der ikke erfaret problemer med trafiksikkerheden.
Gulblink i hovedsignaler kan og bliver anvendt midlertidig i følgende undtagelsestilfælde:
• Ved fejltilstand (og der er strøm)
• Ved større anlægsarbejder, men da som regel i kombination med andre tiltag for at varetage sikkerheden
• Ved enkelte store arrangementer som medfører helt ændret trafikbelastning, men da
som regel også i kombination med andre tiltag som manuel dirigering og/eller politikontrol for at varetage sikkerheden
• Ved manuel dirigering af trafikken typisk i kombination med et af de forrige punkter.
Gulblink benyttes bl.a. også ved idriftsættelse af et nyt permanent trafiksignalanlæg. Anlægget
skal stå og blinke gult i minimum tre hverdage (dog maksimalt 10 ugedage) for at varsle trafikanterne om de ændrede trafikale forhold. (Vegdirektoratet, 2014a, 2014b)
Gulblink benyttes fremfor helt at slukke signalet, men i specielle tilfælde, f.eks. hvis trafiksignalanlægget er strømløst, må et trafiksignalanlæg også godt være helt slukket. Hvis anlægget er
slukket eller blinker gult, skal eventuelle fodgængersignaler ligeledes være slukkede.
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Trafikstyrtede anlæg er altid i drift, som regel med grøn hvilefase på den primære vej. I 198090’erne blev alt rød hvile i udpræget grad benyttet om natten, men det bruges i mindre grad nu.
I en kæde med samordnede anlæg med varierende grad af trafikstyring, hvor placeringen af et
enkelt anlæg ”ødelægger” samordningen, kan dette ene anlæg slukkes eller fungere som et fritstående trafikstyret anlæg om natten eller i andre tilfælde med lidt trafik.
Selvom Norge har og har haft nogle få trafiksignalanlæg med enten permanent eller midlertidig
gulblink, er der ikke foretaget evalueringer af tiltaget i landet.

Sverige
I Sverige er der tidligere anvendt både gulblink og slukkede trafiksignalanlæg i trafiksvage perioder og om natten. I dag må gulblink dog kun bruges ved driftsforstyrrelser (fejltilstand) og kortvarigt ved idriftsættelse af et nyt permanent trafiksignalanlæg. Slukket signal kan stadig bruges
som permanent løsning i trafiksvage perioder.
Erfaringerne fra Sverige er, at gulblink/slukket signal medfører en drastisk stigning i antal trafikulykker. Det gælder både, når tiltaget er benyttet som et permanent tiltag, og når det er benyttet midlertidig i kortere perioder ved fejltilstand. Dette gælder både dag og nat og især i større,
komplicerede kryds. Erfaringen er med andre ord, at det gulblinkende lys ikke har den effekt på
opmærksomhed og agtpågivenhed, som det var tiltænkt. I Sverige tilstræbes det derfor, at disse
perioder med gulblink/slukket signal begrænses mest muligt.
Gulblink/slukket signal blev tidligere benyttet i Sverige som følge af manglende detektering af
køretøjer i kryds, men nu hvor der er detektering og velfungerende detektering i de fleste kryds
giver dette mulighed for god, sikker og effektiv trafikafvikling i trafiksvage perioden uden samtidig stigning i risikoen for trafikulykker.

Finland
I Finland kan der ligeledes anvendes trafiksignalanlæg uden permanent visning. Der kan både
være slukkede anlæg og benyttes gulblink i hovedsignaler, som betyder, at trafikanterne skal
være særligt opmærksomme ved kørsel ind i krydset. Der skelnes tydeligt mellem blinkende gult
lys og fast gult, som betyder stop. (Finish Road Administration, 2004)
I Finland er der også erfaret flere ulykker med tiltaget, og brugen af tiltaget er derfor nu formentlig mindre end tidligere.

Tyskland
I Tyskland skal trafiksignalanlæg som udgangspunkt altid være i drift. Desuden anbefales det, at
trafiksignalanlæg står i almindelig driftstilstand hele døgnet. Dog kan der principielt benyttes to
alternative driftsformer foruden almindelig driftstilstand:
•

•

Gulblink i hovedsignaler – angiver, at trafikanterne skal være særligt opmærksomme.
Gult blink kan vises for alle tilfarter i krydset eller kun for sideretningerne. Trafikken reguleres efter gældende vigepligt i krydset (højre vigepligt eller almindelig vigepligt
markeret med tavler)
Slukket trafiksignalanlæg – trafikken afvikles efter reglen for højre vigepligt.

I perioder med gulblink eller slukket trafiksignalanlæg skal fodgængere kunne anmelde med en
trykknap, hvorefter trafiksignalanlægget kortvarigt vil skifte til almindelig driftstilstand. Fodgængersignalet vil altså skifte til grønt, når mellemtiden er udmålt. Samtidig skifter 3-lyshovedsignalet til grønt lys for kørende i samme retning, mens der gives rødt lys til konfliktende
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signalgrupper (sideretninger og krydsende fodgængere). Når grøntiden er udmålt, skifter anlægget tilbage til den valgte driftstilstand; enten gulblink eller slukket anlæg. (FGSV, 2010)
Anvendelse af de to alternative driftsformer kræver imidlertid en grundig, forudgående undersøgelse af, hvorvidt der kan opnås en tilstrækkelig sikker afvikling af trafikken. De samfundsøkonomiske konsekvenser ved en trafikulykke kan således være markant større end besparelser i form
af tidsgevinsterne ved reduceret ventetid. I stedet anbefales det at implementere natprogrammer i anlæggene. (FGSV, 2010)
Et natprogram kunne f.eks. være tidsstyret med korte omløb og grøntider, der sikrer kort ventetid på både primær- og sekundærvejen. Et andet eksempel kunne være, at der prioriteres fast
grøn i præferenceretningen og kun foretages skift til sekundærretningen, hvis der detekteres
sidevejstrafik. Herefter skiftes tilbage til præferenceretningen. Denne driftsform kræver dog
sidevejsdetektering.

Holland
I Holland er der tidligere anvendt gulblink i trafiksvage perioder. Gulblink benyttes dog ikke længere som driftsform i trafiksvage perioder. I stedet anvendes tidsstyrede programmer med korte
omløb eller præferencegrønt med skift til sekundærretning i tilfælde af sidevejstrafik.

USA
I USA anvendes blinkende signaler bl.a. i trafiksvage perioder, under fejltilstand samt ved skoler
og jernbaneoverskæringer.
I trafiksignalanlæg kan der benyttes to kombinationer af blinksignaler:
•

•

Gult/rødt: Hovedsignalet blinker gult for trafikanter på primærvejen, der således må
fortsætte ind i krydset uden at standse, mens det blinker rødt for trafikanter på sekundærvejen, som har stoppligt ved kørsel ind i krydset
Rødt/rødt: Alle hovedsignaler blinker rødt og indikerer, at der er stoppligt for alle tilfarter i krydset.

Kombinationen af gult og rødt blinksignal øger teoretisk set fremkommeligheden på primærvejen sammenlignet med rødt/rødt blink, idet primærtrafikanterne ikke er nødt til at standse op
ved krydset.

Opsamling på anvendelse i udlandet
Der er foretaget en gennemgang af anvendelsen af trafiksignalanlæg uden permanent visning i
seks udvalgte lande, se tabel 1. Flere lande bruger eller har brugt dette tiltag, men det er tydeligt, at brugen er blevet mindre hyppig.
Holland, som tidligere har brugt tiltaget, er nu helt stoppet med at bruge tiltaget, og i tre andre
lande; Norge, Sverige og Tyskland, bruges tiltaget nu bare i undtagelsestilfælde, i kortere, midlertidige perioder og/eller efter grundige forundersøgelser.
I USA ser tiltaget stadig ud til at blive brugt i større eller mindre omfang, og det er da også herfra
de fleste effektstudier og erfaringer stammer. Disse effektstudier (se næste kapitel) omhandler
imidlertid alle, at tiltaget er blevet fjernet i en række kryds, hvilket kan tyde på, at udviklingen i
USA er, at der ændres fra gult/rødt blink om natten til normal drift, og ikke omvendt. Dette bekræftes også af Lan & Srinivasan (2013), som netop beskriver, at flere og flere kryds ændres til
normal drift hele døgnet.
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Land

Anvendelse

Anvendelsesform

Norge

Nej, kun i meget få kryds og midlertidig i undta-

Tidligere: Gulblink og slukket trafik-

gelsestilfælde

signalanlæg

Ja, men bruges nu bare sjældent (driftsforstyr-

Gulblink og slukket trafiksignalanlæg

Sverige

relser og idriftsættelse af nye anlæg)
Finland

Ja, men i mindre grad end tidligere

Gulblink og slukket trafiksignalanlæg

Tyskland

Ja, men bare i undtagelsestilfælde, og bare efter

Gulblink og slukket trafiksignalanlæg

en grundig forudgående vurdering af trafikafvikling og samfundsøkonomiske konsekvenser
Holland

Nej, ikke længere

-

USA
Ja, men fjernes i mange kryds
Gult/rødt blink og rødt/rødt blink
Tabel 1. Oversigt for lande, hvor trafiksignalanlæg uden permanent visning anvendes og i hvilken form.
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Litteraturstudie
Der er gennemført et litteraturstudie med det formål at finde undersøgelser, der belyser, hvilken
effekt det har for trafiksikkerhed og fremkommelighed at have trafiksignalanlæg uden permanent visning. Der er lavet en systematisk litteratursøgning i videnskabelige tidsskrifter og på diverse søgemaskiner, hvor der er anvendt relevante søgeord på forskellige sprog relateret til emnet omhandlende trafiksignalanlæg uden permanent visning.

Litteratursøgning
Litteratursøgningen er udført ved at foretage søgninger på relevante nøgleord diverse søgemaskiner, som f.eks. Google Scholar og Science Direct. Her udgives de fleste videnskabelige tidsskriftsartikler og rapporter fra offentlige institutioner, f.eks. universiteter og vejbestyrelser.
Der er som udgangspunkt søgt på dansk- og engelsksproget litteratur på variationer og kombinationer af forskellige ord, f.eks. ’trafiksikkerhed’ og ’signalregulering’, ’vigepligt’ og ’gulblink’
(se også nomenklaturlisten i kapitel 1). I enkelte tilfælde er der fundet anden relevant udenlandsk litteratur, som efterfølgende er oversat. På engelsk er søgt på varianter af ord som:
Traffic signals, signalized intersections, flashing signal, flashing operation, flashing amber
operation, late-night/early-morning flash/flashing (LNF), low-volume nighttime periods, low
demand periods (LD), evaluation, safety, accident, mobility.
Det har ikke været muligt at rekvirere alle originale studier, idet nogle studier ikke har været
umiddelbart tilgængelige i digital form eller via lån på dansk bibliotek.

Gennemgang af undersøgelser og studier
Det store dilemma ift. at afprøve og evt. indføre trafiksignalanlæg uden permanent visning i
Danmark er vægtningen mellem trafiksikkerhed og fremkommelighed. Ved f.eks. at lade nogle
trafiksignalanlæg blinke gult i trafiksvage perioder af døgnet, vil trafikken givetvis kunne afvikles
mere effektivt, men det kan samtidig have betydning for trafiksikkerheden og således øge risikoen for, at trafikanterne kommer alvorligt til skade.
I det følgende beskrives resultaterne fra relevante studier i relation til anvendelsen af trafiksignalanlæg uden permanent visning ift.:
•
•

3.2.1

Trafiksikkerhed
Fremkommelighed og energiforbrug.

Trafiksikkerhed
Som det indledningsvist er beskrevet, har Høye (2015a, 2015b) foretaget en litteraturgennemgang og metaanalyse1 af studier som empirisk har undersøgt de trafiksikkerhedsmæssige effekter af at etablere eller fjerne gult blinklys i trafiksignalanlæg i perioder med lidt trafik. Gennemgangen inkluderer seks studier fra 1976-2008 fra især USA, men også et studie fra Finland og et
studie fra Holland. Hun estimerer, at gulblink sammenlagt ser ud til at øge det totale antal ulykker i krydsene med i gennemsnit 85% (+85; +153) og antal tværkollisioner med 144% (+1; +489).
Der er relativ stor variation i de fundne effekter, men som det fremgår af parentesen, er der tale
1

Metaanalyse betyder analyse af analyser, og betyder her talmæssig sammenstilling og opsummering af resultater af
flere undersøgelser, hvor resultaterne vægtes i henhold til studiernes størrelse (kvalitet), og hvor der foretages beregninger af den statistiske usikkerhed af effektestimaterne.
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om statistisk sikre estimater. Der er med andre ord ikke tale om en tilfældig ulykkesstigning.
Flere af de undersøgelser, som Høye (2015a, 2015b) har inkluderet i metaanalysen, er også inkluderet i den følgende litteraturgennemgang.
I den hollandske by Eindhoven er der gennemført et før/efter studie, der har undersøgt effekten
af at lade nogle af byens trafiksignalanlæg, som blinker gult i trafiksvage perioder, fortsætte i
normal drift hele døgnet. Evalueringen har vist, at ved at lade anlæggene fortsætte i normal
drift, er antallet af krydsulykker om natten reduceret med 75% (De Werd, 1982). Det bemærkes i
den forbindelse, at gulblink ikke længere anvendes som driftsform i Holland.
Et konfliktstudie har undersøgt, hvilke typer af trafikale konflikter, der hyppigst optræder hhv.
under almindelig driftstilstand i myldretidsperioderne samt under gulblink i trafiksvage perioder.
Studiet har bl.a. vist, at de mest hyppige konfliktsituationer under almindelig drift er relateret til
tæt trafik i samme retninger (bagendekonflikter). I trafiksvage perioder med gulblink er det derimod som oftest krydsnings- og fletterelaterede konflikter, der observeres. Studiet fandt desuden, at der ikke er forskel på antallet af konflikter hhv. under normal drift og gulblink, hvis trafikmængden samlet set ikke overstiger 600 indkørende køretøjer pr. time. (Mahalel m.fl., 1985)
Et amerikansk studie har undersøgt krydsulykker i 59 4-benede signalkryds i Oakland County i
Michigan. Her er trafiksignalerne overgået fra at blinke gult og rødt i trafiksvage perioder til at
køre med normal drift hele døgnet. Resultaterne har vist en reduktion på 91% for tværkollisioner
og 95% for tværkollisioner med personskade. (Barbaresso, 1984, 1987)
Flere studier indikerer, at der er sammenhæng mellem antallet af ulykker i almindelig driftstilstand og under blinksignaltilstand. Hvis der kun er registreret få ulykker under almindelig driftstilstand, vil der sandsynligvis også kun ske få ulykker, hvis signalet i stedet blinker gult eller rødt i
trafiksvage perioder. Dog finder flere studier, at antallet af ulykker afhænger af mængden af indkørende trafik samt fordelingen på hhv. primær- og sekundærvejen. Blinkende trafiksignalanlæg
bør således kun anvendes, hvor trafikken i én retning på primærvejen ikke overstiger 250 køretøjer pr. time og 100 køretøjer pr. time i én retning på sekundærvejen, da det ellers øger ulykkesrisikoen betydeligt. (Kacir m.fl., 1993)
Også hastigheden har betydning for ulykkesrisikoen i et signalkryds uden permanent visning. I
Finland er der således foretaget et større studie af sikkerheden i trafiksignalanlæg med særlig
fokus på kryds, der er beliggende på veje med høj hastighedsklasse. Undersøgelsen viser bl.a., at
ulykkesrisikoen i trafiksignalanlæg uden permanent visning (gulblink eller slukkede anlæg) er
gennemsnitligt 3,5 gange større, når signalet er slukket eller blinker gult sammenlignet med de
perioder, hvor signalet kører med normal driftstilstand. I undersøgelsen anbefales det desuden,
at trafiksignaler står i almindelig drift hele døgnet. (Finish Road Administration, 1996)
Et amerikansk studie benævnt ”The Winston-Salem Study” har sammenlignet ulykkesdata fra 19
signalkryds. Som i Eindhoven og Michigan blinkede signalerne i førperioden gult (og i dette tilfælde også rødt) i trafiksvage perioder. Undersøgelsen viste her, at antallet af krydsulykker faldt
med 33% ved at lade trafiksignalanlæggene fortsætte i normal drift. Desuden faldt antallet af
tværkollisioner med 78%. På 16 ud af 19 lokaliteter var reduktionen statistisk signifikant.
(Polanis, 2002)
Driftsform

Tværkollisioner

Alle krydsulykker

Førperiode (blinksignal)

156

612

Efterperiode (alm. drift)

35

413

Effekt
-78%
-33%
Tabel 2. Resultaterne fra The Winston-Salem Study. (Polanis, 2002)
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Bansen (2006) har i forbindelse med et adfærdsstudie af 13 kryds observeret tre krydsulykker på
baggrund af blot 13 timers video (én time pr. kryds). To ulykker er registreret i kryds med
gult/rødt blinksignal, mens én ulykke er sket i et kryds med rødt/rødt blinksignal. Ud fra antallet
af indkørende trafikanter anslår han ulykkesfrekvensen i kryds med blinksignal til at være 143,5
ulykker pr. mio. indkørende køretøjer.
Srinivasan m.fl. (2008) har foretaget et litteraturstudie, hvor de konkluderer, at ændring fra
gult/rødt blink om natten til normal drift vil give en signifikant reduktion i antallet af tværkollisioner. De har også selv foretaget en før-efter analyse af 12 signalkryds i North Carolina, som er
ændret til normal drift fra gult/rødt natblink. De har benyttet den såkaldte empiriske Bayes metode, som regnes for den bedste metode til sådanne evalueringer, idet der tages hensyn til tilfældig variation. De finder en signifikant reduktion på 35% for alle natulykker i krydsene og 34%
for tværkollisioner om natten.
Murphy (2009) har via en empirisk Bayes analyse evalueret 67 signalkryds i North Carolina, hvor
blinkende trafiksignaler om natten er blevet erstattet af normal regulering. Han fandt en 27%
reduktion i krydsulykker om natten, en 23% reduktion i ulykker med dræbte eller personskade
og en 48% reduktion i frontalulykker.
Litteraturen viser, at der i de tyske retningslinjer for etablering af trafiksignalanlæg kræves en
grundig, forudgående undersøgelse af, hvorvidt der kan opnås en tilstrækkelig sikker afvikling af
trafikken, hvis vejmyndigheden ønsker at benytte enten gulblink eller slukket trafiksignalanlæg
på nogle tidspunkter af døgnet. I håndbogen ’Richtlinien für Lichtsignalanlagen – RiLSA’ påpeges det, at de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en trafikulykke som oftest vil være markant højere end de besparelser, der evt. kan opnås ved reduceret ventetid i et kryds – særligt taget i betragtning af, at tiltaget som udgangspunkt kun bruges på tidspunkter af døgnet, hvor
trafikmængderne forventeligt er relativt beskedne. I stedet anbefales det at implementere natprogrammer, der er tilpasset de givne trafikstrømme i aften- og nattetimerne. (FGSV, 2010)
I USA har The National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) siden ‘The WinstonSalem Study’ foretaget en nærmere statistisk analyse på ulykkesdataene herfra. Ved en empirisk
Bayes analyse er der fundet en signifikant reduktionen på 31% for alle krydsulykker og 60% for
personskadeulykker efter, at trafiksignalerne er ændret til at fortsætte i normal drift hele døgnet. (Rice & Polanis, 2010)
Lan & Srinivasan (2013) har evalueret ændringen fra rødt/gult blinksignal om natten til normal
drift i 61 kryds. De har fundet en ulykkesreduktion på 48% (±6%), 53% (±8%), og 57% (±7%) for
hhv. krydsulykker om natten, ulykker med dræbte eller personskade og frontalulykker.

3.2.2

Fremkommelighed og energiforbrug
I et amerikansk studie tilbage fra 1975 blev det estimeret, at energiforbruget i San Francisco og
omegn kunne reduceres med 10% ved at lade 670 af i alt 840 trafiksignalanlæg blinke gult/rødt i
trafiksvage perioder i stedet for at stå i almindelig driftstilstand hele døgnet. Samtidig blev det
anslået, at der kunne opnås en samlet årlig besparelse på brændstof og forsinkelse på hhv. 1,7
mio. liter brændstof og 540.000 køretøjstimer. (Quan, 1975)
Et senere studie fandt, at kombinationen af gule og/eller røde blinksignaler har betydning for
energiforbruget. Studiet viste bl.a., at rødt/rødt blinksignal havde et højere energiforbrug sammenlignet med gult/rødt blinksignal, da trafikanterne ved rødt blink har større behov for at
bremse og accelerere pga. stoppligt i krydset. (Benioff, Carson & Dock, 1980)
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Kacir m.fl. (1993) har tilsvarende undersøgt effekten ved at anvende gult/rødt blink, der prioriterer trafikken på primærvejen, frem for rødt/rødt blink. Konklusionen på undersøgelsen er, at
kombinationen af gult og rødt blink bør anvendes frem for rødt/rødt blink, hvis trafikmængden
på primærvejen er mere end tre gange større end sekundærvejen.
Kacir m.fl. (1993) har desuden undersøgt energibesparelsen ved at lade signalet blinke gult (eller
rødt) i trafiksvage perioder i stedet for at stå i almindelig driftstilstand. De finder, at energiforbruget kan reduceres med 44-65%, men besparelsen er meget afhængigt af antallet af signallanterner i krydset. Det bemærkes også, at der ikke er forskel på energiforbruget til selve styreapparatet i almindelig driftstilstand og i blinktilstand. Beregningen i undersøgelsen er foretaget
med udgangspunkt i ældre signallanterner med et energiforbrug på ca. 150 watt pr. lanterne (50
watt pr. pære). Under danske forhold sker der en løbende udskiftning til LED med et energiforbrug på ca. 30 watt pr. lanterne (10 watt pr. pære). Den relative besparelse vil sandsynligvis stadig være den samme, men den absolutte besparelse kan forventes at være markant lavere.
I USA blev der i 1990’erne udviklet en fremgangsmåde til vurdering af, om der kunne anvendes
blinksignal som driftsform i stedet for at stå i normal drift hele døgnet. Figur 2 viser fremgangsmåden, som kan benyttes i vurderingen.
Figur 2. Flowdiagram / fremgangsmåde
ved vurdering af, om blinksignaler kan anvendes i trafiksignalanlæg. (Kacir m.fl.,
1993)

Bansen (2006) har undersøgt trafikafviklingen under gult/rødt blink. Analysen viser, at andelen
af trafikanter på primærvejen, der standser helt op før de kører ind i krydset, kan variere fra under 1% og op til 60%. Andelen af stop afhænger i høj grad af trafikmængden på sekundærvejen.
Ved færre end 200 køretøjer pr. time fra sekundærvejen, standser under 20% af trafikanterne på
primærvejen. Ved mere end 500 køretøjer fra sekundærvejen standser 40-60% af trafikanterne
på primærvejen. Det bemærkes, at krydsene i undersøgelsen kørte med fejltilstand i forskellige
perioder på dagen – således også i perioder, hvor trafikmængderne normalt ville kræve, at trafikken blev signalreguleret.
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Webster & Harman (2011) har undersøgt hvilke alternative driftstilstande, der vil kunne indføres i
trafiksignalanlæg i perioder med lidt trafik. I studiet er en række fagfolk blevet spurgt om, hvor
stor trafikmængden vurderes at kunne være for, at signalet kan stå i en alternativ driftstilstand.
Her vurderer respondenterne fra forskellige britiske kommuner, at trafikmængden skal være under 30% af spidstimetrafikken.
Hunter m.fl. (2011) har undersøgt trafikantadfærden i 43 signalkryds i og omkring Atlanta i forbindelse med, at krydsene skiftede fra almindelig driftstilstand til fejltilstand med blinkende gult
og/eller rødt lys. I nogle kryds fandt studiet bl.a., at mere end 75% af trafikanterne på primærvejen standsede helt op på vej ind i krydset, på trods af at de havde forkørselsret (blinkende gult).
Dette medførte en høj grad af forvirring samt hårde opbremsninger i tilfarterne. Dermed mindskes effekten ved at indføre blinkende gult/rødt frem for rødt/rødt. I kryds med rødt blink for alle
tilfarter (stoppligt) blev der observeret uhensigtsmæssig adfærd, idet 10-20% af trafikanterne
bare fulgte efter det forankørende køretøj uden at standse og orientere sig først. Det bemærkes,
at flere af krydsene i undersøgelsen kørte med fejltilstand i perioder på dagen, hvor trafikmængderne normalt ville kræve, at trafikken blev signalreguleret.

Opsamling på litteraturstudie
Litteraturstudiet viser, at der primært er foretaget evalueringer af den sikkerhedsmæssige effekt, mens effekten på fremkommelighed og energiforbrug i mindre grad er evalueret.

3.3.1

Trafiksikkerhedseffekter
Der er i alt gennemgået 13 studier fra 1982-2015 fra fem lande, som på den ene eller anden måde
har undersøgt de trafiksikkerhedsmæssige effekter ved at etablere eller fjerne gulblink eller
slukke trafiksignalanlægget i perioder med lidt trafik. Tabel 3 sammenfatter hovedkonklusionerne fra disse studier.
Gennemgangen giver et ganske entydigt billede af, at slukning af signal og/eller brug af gulblink
vil medføre flere ulykker. Effektstørrelserne varierer, men et godt samlet bud er, at det samlede
antal krydsulykker i de aktuelle kryds vil stige med 40-100%, og tages der som Høye (2015a,
2015b) højde for studiernes størrelse og kvalitet, vil det bedste bud sandsynligvis ligge i nærheden af en 70-90% forøgelse.
Gennemgangen indikerer også, at det som ventet er antallet af tværkollisioner, der stiger mest.
Antallet af tværkollisioner kan forventes at stige i størrelsesordenen 50-350%. Disse ulykker er
generelt mere alvorlige, og gennemgangen indikerer da også, at stigningen i personskadeulykker er større end stigningen i materielskadeulykker.
Angående gennemgangen af trafiksikkerhedseffekter er det vigtig at bemærke, at flertallet af
studierne har undersøgt effekten af at gå fra slukket signal/gulblink til normal drift hele døgnet,
og hermed har fundet en ulykkesreduktion. I dette projekt er det imidlertid interessant at undersøge det omvendte – dvs. at gå fra normal drift hele døgnet til at slukke signalet, når der er lidt
trafik. I tabel 3 er fortegnet på effektestimaterne derfor ”vendt om”, så det passer til dette. Effekten ved at gå fra normal drift til slukket trafiksignalanlæg og/eller gulblink er derfor angivet
som den reciprokke værdi af ulykkesreduktionen ved omvendt af gå fra slukket trafiksignalanlæg og/eller gulblink til normal driftstilstand. Dette er dog sandsynligvis ikke en 100% korrekt
”beregning”, da effekterne fra at gå fra det ene til det anden og omvendt ikke nødvendigvis vil
være den samme.
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Kilde

Land

Studie

Effekt

De Werd, 1982
Mahalel m.fl, 1985
Barbaresso, 1984, 1987
Kacir m.fl. 1993

Holland
USA
USA
USA

Finish Road Administration, 1996
Polanis, 2002

Finland

Før/efter studie af anlæg i Eindhoven
Konfliktstudier
Før/efter studie af 59 anlæg i Michigan
Litteraturstudie og ulykkesanalyse af
kryds med meget/lidt trafik
Sammenligning af ulykkesrisiko med/uden
tiltag i kryds i høj hastighedsklasse
Før/efter studie af 19 anlæg i Winston-Salem i (North Carolina)
Konfliktstudier i 13 kryds i Georgia

*Alle krydsulykker (natten): +300%
Alle konflikter: 0% (ved lav trafikvolumen)
*Tværkollisioner: +1011%
Betydelig ulykkesstigning, hvis der er ”meget” trafik i krydset
Alle krydsulykker: +250%

USA

*Alle krydsulykker: +49%
*Tværkollisioner: +355%
Bansen, 2006
USA
Ulykkesrisiko på 143,5 ulykker pr. mio. indkørende køretøjer i kryds med gulblink
Srinivasan m.fl., 2008
USA
Før/efter studie af 12 anlæg i North Caro*Alle krydsulykker (natten): +54%
lina (Empirisk Bayes metode)
*Tværkollisioner (natten): +52%
Murphy, 2009
USA
Før/efter studie af 67 anlæg i North Caro*Alle krydsulykker (natten): +37%
lina (Empirisk Bayes metode)
*Personskade- og dødsulykker: +30%
*Frontalulykker: +92%
Rice & Polanis, 2010
USA
Re-analyse af data fra Polanis, 2002
*Alle krydsulykker: +45%
*Personskadeulykker: +150%
FGSV, 2010
Tyskland
Vurdering af samfundsøkonomiske konse- Markant højere ulykkesomkostninger end
kvenser
opnåede rejsetidsbesparelser
Lan & Srinivasan, 2013
USA
Før/efter studie af 61 anlæg i North Caro*Alle krydsulykker (natten): +92%
lina (Empirisk Bayes metode)
*Personskade- og dødsulykker: +113%
*Frontalulykker: +133%
Høye, 2015a, 2015b
Internatio- Litteraturstudie, metaanalyse
Alle krydsulykker: +85% (+85; +153)
nal
Tværkollisioner: +144% (+1; +489)
Tabel 3. Oversigt over studier (i kronologisk rækkefølge) som har undersøgt trafiksikkerhedseffekten af at etablere eller fjerne gulblink eller slukke trafiksignalanlæg i perioder med lidt trafik, samt angivelse af effekten ved
at skifte fra normal drift til gulblink eller slukket signal (effektestimat).
*Effekten er ”vendt om”, så plus betyder stigning i antal trafikulykker ved at etablere gulblink/slukke for anlægget. Dvs. at hvis et effektstudie har vist, at ulykkestallet er faldet med 25% ved at skifte fra gulblink til normal drift, kan stigningen omvendt beregnes til +33% ved at gå fra normal drift til gulblink (reciprok værdi).

I de gennemførte studier er der gået fra en specialsituation (noget ”unormalt”) til noget mere
normalt. Dvs. at når bilisterne møder et sådant ”normalt” signalreguleret kryds, vil de ikke tænke
meget over det, og de vil naturligt vide, hvad de skal gøre. I de modsatte tilfælde, som dette projekt omhandler, hvor der ændres fra noget ”normalt” til noget ”unormalt” (specialsituation med
slukket trafiksignal eller gulblink), kan det være noget som overrasker bilisterne og gør dem
usikre på, hvordan de skal agere. Dette kan på den ene side gøre dem mere forsigtige. På den
anden side kan det også øge risikoen for fejlhandlinger. Det vurderes, at det sidste vil være mest
sandsynligt/ske hyppigst, og det vil samlet set kunne betyde, at stigningen i ulykker kan blive
endnu større end det, som tidligere studier finder.
Det skal også påpeges at flertallet af studierne er relativ gamle. Det betyder, at tallene skal tages
med et vist forbehold, da både trafik og trafikregulering er anderledes nu end for 10-20-3o år siden. Samtidig tyder det på, at emnet ikke er et ”hot tema” i andre lande. Der er således intet der
tyder på, at det f.eks. overvejes at (gen)indføre tiltagene i Norge eller Holland, eller øge brugen/slække på kravene til brugen i lande som Sverige og Tyskland.
Endelig skal det også bemærkes, at de fleste studier er fra USA (især North Carolina), og at der
kun er fundet få europæiske studier. Det er usikkert, om resultaterne fra USA kan direkte overføres til danske forhold, og selve effektestimaterne skal derfor tages med et forbehold.
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3.3.2

Effekter på fremkommelighed og energiforbrug
Seks studier som direkte eller indirekte har undersøgt effekterne på fremkommelighed, trafikafvikling og/eller energiforbrug er inkluderet i gennemgangen, se tabel 4. Fem af studierne kommer fra USA.
Der er fundet overraskende lidt empirisk dokumentation for størrelsen af den potentielle positive effekt på fremkommelighed/trafikafvikling. Derimod omhandler de fleste studier forskellen
mellem rødt/gult og rødt/rødt blinksignal, samt hvornår det ene bør bruges fremfor det andet.
Dette er en sær-amerikansk problemstilling og i første omgang ikke så relevant for danske forhold.
Der er desuden lavet en række adfærdsstudier af forskellen mellem rødt/gult og rød/rødt blinksignal, som bl.a. viser, at hverken gult eller rødt blinkende lys bliver forstået eller brugt helt korrekt af bilisterne. Det betyder, at potentialet for eventuelle besparelser ikke bliver udnyttet til
fulde og/eller giver nogle uhensigtsmæssige/farlige situationer.
Et over 40 år gammelt amerikansk studie finder, at tiltaget kan give en reduktion i biltrafikkens
energiforbrug på 10% i kryds som følge af færre start/stop og tomgang. Et andet over 25 år gammelt amerikansk studie finder, at energiforbruget i selve trafiksignalanlægget kan reduceres
med 44-65%. I moderne trafiksignalanlæg, som måske bruger 1/5 af strømmen sammenlignet
med de anlæg, der blev benyttet for 25 år siden, vil denne besparelse være begrænset.

Kilde

Land

Studie

Effekt / anbefaling

Quan, 1975

USA

Gult/rødt blink i 670 af 840 anlæg i

Besparelse på 540.000 køretøjstimer/år.

San Francisco

Reduktion på 10% i energiforbruget.
Reduktion på 1,7 mio. liter brændstof/år.

Benioff, Carson
& Dock, 1980

USA

Kacir m.fl. 1993

USA

Sammenligning af kryds med

Rødt/rødt blinksignal giver dårligere fremkommelighed og

rødt/rødt hhv. rødt/gult blinksignal

højere energiforbrug end rødt/gult blinksignal (flere stop).

Litteraturstudie

Rødt/gult blinksignal bør benyttes fremfor rødt/rødt blinksignal, når trafikvolumen er 3 gange større på primærvejen end sekundærvejen. Energiforbruget til selve trafiksignalanlægget kan reduceres med 44-65%.

Bansen, 2006

USA

Adfærdsstudier i 13 kryds i Georgia

Rødt/gult blink medfører, at 1-60% på primærvejen stanser helt op, før de kører gennem krydset afhængig af trafikvolumen på sekundærvejen. Jo mere trafik på sekundærvejen, des flere som stanser på primærvejen.

Webster & Har-

England

man, 2011
Hunter m.fl.,

USA

Spørgeundersøgelse blandt ek-

Alternativ driftstilstand kan bruges, når trafikvolumen er

sperter

under 30% af spidstimebelastning.

Adfærdsstudier i 43 kryds i Atlanta

Over 75% stanser helt op på primærvejen, selvom de har

2011

forkørselsret (gult blink), hvilket reducerer den potentielle
positive effekt på trafikafviklingen.
Ved rødt/rødt blink er der 10-20%, som bare følger efter
den forankørende uden at standse og orientere sig først
(kører over for rødt).
Tabel 4. Oversigt over studier (i kronologisk rækkefølge) som har undersøgt effekten på fremkommelighed, trafikafvikling og/eller energiforbrug af at etablere eller fjerne rødt/gult blink eller slukke trafiksignalanlægget i
perioder med lidt trafik.
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Danske erfaringer og vurderinger
I Danmark er der ikke tradition for at anvende trafiksignalanlæg uden permanent visning. Dette
på trods af, at det tidligere har været almindelig praksis i mange af vores nabolande. Som tidligere beskrevet burde der jf. afmærkningsbekendtgørelsen ikke findes trafiksignalanlæg i Danmark, som ikke er i konstant drift. Der findes dog enkelte trafiksignalanlæg, der ikke er tændt
permanent. Desuden findes/fandtes tidligere flere anlæg med en særlig funktion. Nogle eksempler herpå er:
• Slukket trafiksignalanlæg ved Gigantium i Aalborg
• Doseringsanlæg ved rundkørsel på Paludan-Müllers Vej i Aarhus
• Doseringsanlæg ved Molslinjen på Sjællands Odde.
• Rampedoseringsanlæg på Helsingørmotorvejen ved Nærum
Det påpeges, at disse anlæg ikke er af den type som undersøges i dette projekt, men de er alligevel blevet inkluderet i denne gennemgang, fordi de i større eller mindre grad har nogle fællestræk med disse trafiksignalanlæg.

Slukket trafiksignalanlæg ved Gigantium i Aalborg
Ved afholdelse af arrangementer ved Gigantium i Aalborg er der mulighed for manuelt at tænde
et ellers permanent slukket trafiksignalanlæg på busvejen, der løber på den sydlige side af Gigantium. Anlægget giver mulighed for at lave en ekstra udkørsel til Th. Sauers Vej, som kan bruges til tømning af parkeringspladsen. Den primære årsag til dette er, at den ene eksisterende udkørsel til Einsteins Boulevard ikke har nok kapacitet til at afvikle al trafikken fra parkeringspladsen.
Når anlægget ikke er i brug, er udkørslen til busvejen lukket med en bom. Desuden er der opstillet signalstandere på busvejen i den ene ende af en strækning på ca. 200 m. Når anlægget tages i
drift, gøres det jf. principperne i afmærkningsbekendtgørelsen:
Uddrag fra Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning:
§ 236: ”Styreapparater skal forsynes med følgende startprogram, der tidligst kan aktiveres, når
samtlige signaler har været slukket i 10 sekunder: Gult i alle retninger i 4 sekunder (rødt i evt. fodgængersignaler), derefter rødt i alle retninger i 4 sekunder, hvorefter anlægget går over i det indstillede program startende med 2 sekunder rød/gult (og derefter grønt) i hovedretningen. Alle 3lyssignaler skal have grønt i løbet af det første signalomløb.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017. (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 2017)

Figur 3. Principskitse af trafiksignalanlægget på busvejen ved Gigantium i Aalborg, hvor bustrafikken i retning
mod centrum (mod nordvest) kan standses, og biltrafikken kan ledes ud på busvejen.
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Doseringsanlæg ved rundkørsel på Paludan-Müllers Vej i Aarhus
På Paludan-Müllers Vej er der opsat et trafiksignalanlæg samt placeret en stoplinje ca. 80 m fra
rundkørslen. Anlægget står som udgangspunkt med præferencegrønt for Paludan-Müllers Vej.
Hvis der detekteres kø på tilslutningen fra Randersvej (Søftenvej), afvikles et signalomløb med
kortvarigt rødt lys for biltrafikken, der kører i retning mod nordøst. Dette giver et ophold i tilstrømningen, som giver mulighed for at afvikle en del af køen fra rundkørslen og ud på Randersvej. Når kølængden på Randersvej er nået under en given grænseværdi, gives igen konstant
grønt på Paludan-Müllers Vej indtil der evt. igen detekteres kø.

Figur 4. Principskitse af doseringsanlæg på Paludan-Müllers Vej i Aarhus, hvor biltrafikken i retning mod nordøst kan standses, så køen på Randersvejs tilslutning til rundkørslen kan afvikles.

Doseringsanlæg ved Molslinjen på Sjællands Odde
På Oddenvej ved færgelejet på Sjællands Odde er der opsat et trafiksignalanlæg, der regulerer
trafikken fra færgelejet og ud på Oddenvej i retning mod øst.

Figur 5. Principskitse af doseringsanlæg på Oddenvej ved Sjællands Odde, hvor biltrafikken fra færgelejet skiftevist ledes ud på Oddenvej fra de tre baner vha. en signalregulering.
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Rampedoseringsanlæg på Helsingørmotorvejen ved Nærum
I perioden 1992-96 var der installeret et rampedoseringsanlæg på tilkørselsrampen til Helsingørmotorvejen ved Nærum. Anlægget havde til formål at opbryde en tæt kolonne af køretøjer på
rampen, som ofte forstyrrede trafikafviklingen ude på selve motorvejen, når køretøjerne i kolonnen skulle flette sammen med trafikken i motorvejens højre spor. Anlægget var kun i drift i morgenmyldretiden på hverdage, hvor der var et flaskehalsproblem i retning mod København.
På tilkørselsrampen til motorvejen var der opsat 3-lyssignaler i begge sider af rampen. Signalerne tillod ét køretøj ad gangen at køre ud på motorvejen pr. grøn periode, hvorved fletningen
blev lettere. Ved starten af rampen, tæt på Skodsborgvej, var der desuden opsat forvarsling af
rampedoseringsanlægget med en A19-tavle (Lyssignal) med aktivt gulblink, når anlægget var i
drift.
I forhold til konventionelle trafiksignalanlæg var dette meget specielt. Dels var anlægget kun i
drift i myldretiden, dels var omløbstiderne meget korte, helt ned til 5 sekunder. Derudover
havde anlægget en fast rød-gultid på 1 sekund, mens varigheden af gult og grønt var variabel.
Grøntiden var typisk på 1-2 sekunder.

Figur 6. Forsøg med rampedoseringsanlæg på Helsingørmotorvejen i Nærum i sydgående retning, hvor biltrafikken blev ledt ud på motorvejen én ad gangen vha. signalregulering (Lauritzen, 1996).

Danske erfaringer og vurderinger
Som en del af undersøgelsen er der taget kontakt til signaleksperter i landets fire største byer.
Formålet har været at få input til vurderingen af, hvilke udfordringer der givetvis vil opstå, hvis
slukkede trafiksignalanlæg eller gulblink indføres som driftsform i Danmark, og om der i de
enkelte byer er konkrete erfaringer med trafiksignalanlæg uden permanent visning.
Byernes ekspertkommentarer er inddelt under følgende overskrifter:
• Trafiksikkerhed vs. fremkommelighed
• Mulige anvendelser
• Drift
• Alternative driftsformer
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Trafiksikkerhed vs. fremkommelighed
Det er tydeligt, at trafiksikkerhed vægter højt i eksperternes overvejelser omkring evt. at indføre
trafiksignalanlæg uden permanent visning. Flere nævner således, at god trafiksikkerhed for alle
trafikantgrupper altid bør vægte højere end god fremkommelighed for biler. Det påpeges dog
samtidig, at tiltaget måske vil kunne fungere ved lave trafikmængder og i simple kryds med minimal kanalisering, uden at det påvirker trafiksikkerheden negativt. Det bemærkes desuden, at
der bør ses på erfaringer fra andre sammenlignelige lande, f.eks. Holland, der som Danmark har
store mængder cyklister og gående.
Eksperterne har flere overvejelser omkring enkelte specialtilfælde, hvor tiltaget måske vil kunne
benyttes uden at gå på kompromis med sikkerheden. Men flere hæfter sig ved, at der i disse tilfælde vil skulle laves en grundig forudgående undersøgelse, så tiltaget bliver skræddersyet til de
givne omstændigheder på lokaliteten. Dermed vurderes det heller ikke muligt at lave en form for
”standardløsning”, men at der i stedet vil være behov for konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfælde. Samtidig nævner flere, at kryds med f.eks. gulblink bør have et særligt udtryk, så signalerne ikke bliver overset af bilister pga. ”vanens magt” og dermed fører til ulykker.
Der er desuden stor bekymring for de bløde trafikanters sikkerhed i de trafiksignalanlæg, hvor
tiltaget vil blive benyttet. Det gælder særlige grupper, f.eks. syns- og bevægelseshandicappede
og ældre, der vil have svært ved at krydse vejen sikkert uden signalregulering.
Mulige anvendelser
Et af de tilfælde, hvor tiltaget nævnes som en reel mulighed, er på skoleveje på hverdage og i
kryds med høj spidsbelastning, hvor der kun kortvarigt er behov for at signalregulere trafikken. I
weekenden er der ikke nødvendigvis samme behov for at kunne afvikle trafikken foran skoler,
hvorfor anlæggene med fordel kan stå med gulblink. Der vil måske endda kun være behov for at
anlæggene er i normal drift nogle få timer på hverdage omkring ringetid, og anlæggene kan således stå med gulblink i den øvrige tid.
Et andet tilfælde er i mindre kryds i bykerner, hvor biltrafikken ofte er relativt begrænset. Fordelen er her, at gående vil kunne krydse vejen uden at skulle vente på, at signalet skifter til grønt.
En tredje mulighed er at benytte tiltaget i et trafiksignalanlæg, der indgår i en kæde af samordnede anlæg. Her kan placeringen af et enkelt trafiksignalanlæg ”ødelægge” samordningen. Men
ved i stedet at indføre gulblink i dette ene anlæg, kan samordningen mellem de to tilstødende
anlæg muligvis optimeres og fremkommeligheden øges.
Desuden vurderes tiltaget at være relevant ift. midlertidigt at kunne signalregulere trafikken på
steder med sæsonpræget trafik, f.eks. i turisthøjsæsonen, ved badebyer, omkring sommerlande
osv.
Drift
Eksperterne nævner flere driftsmæssige henseender, der skal kunne håndteres, hvis tiltaget indføres. Således nævnes, at anlægget ikke vurderes at kunne være permanent slukket, da det så
ikke vil være muligt at have løbende systemkontakt og derved kendskab til, om alt er i orden.
Denne løsning vil også kræve, at anlægget tændes manuelt på stedet. Samtidig kan der opstå
problemer med selve styreapparatet og andre elinstallationer, der ikke holdes ”driftsvarme”,
men i stedet er skiftevist kolde og varme. Der er derfor bred enighed om, at gulblink af driftsmæssige hensyn er at foretrække frem for et permanent slukket anlæg.
Alternative driftsformer
Der er som udgangspunkt bred enighed om, at fuld trafikstyring (f.eks. med alt rød hvile-funktion) er det bedste alternativ til slukkede anlæg/gulblink. Det bemærkes dog, at fuld trafikstyring
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er omkostningstungt – både at implementere og drifte. Samtidig har fejl på trafikstyringen, når
de opstår, store konsekvenser for trafikafviklingen, hvorfor omkostningerne til effektiv trafikstyring ikke altid står mål med gevinsterne.
Som et andet godt alternativ nævnes simpel trafikstyring, hvor anlægget står med præferencegrønt i hovedretningen. Dermed er der kun behov for at detektere sidevejstrafikken, og antallet
af stop minimeres på primærvejen.
Endelig vurderer flere tiltagets effekt til at være minimal i de kryds, hvor bilers fremkommelighed vægtes højest. Her vil der typisk være jævn trafik, også i aften- og nattetimerne, hvorfor
tidsstyrede, samordnede anlæg er at foretrække.
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Indførelse af trafiksignalanlæg uden permanent visning i Danmark
Trafiksignalanlæg uden permanent visning betyder, at der i trafiksvage perioder f.eks. om natten eller aftenen slukkes for signalet eller erstatter dette med gulblink. Tiltaget bruges i flere
lande, men er ikke tilladt i Danmark. Hensigten med tiltaget er at reducere forsinkelse og øge
fremkommeligheden ud fra præmissen om, at færre trafikanter er nødt til at standse for rødt lys,
når der ikke er trafik fra andre retninger i krydset. Ulempen, og grunden til at tiltaget ikke bruges
i Danmark, er, at det kan medføre forringet trafiksikkerhed.
Formålet med dette projekt har været at 1) undersøge udenlandske og danske anbefalinger, erfaringer og fagvurdering mht. at slukke signalet i trafiksignalanlæg (eller alternativt erstatte det
med gulblink) i trafiksvage perioder f.eks. om natten eller aftenen, og 2) på denne baggrund at
vurdere om trafiksignalanlæg uden permanent visning bør indføres/afprøves i Danmark, og i givet fald i hvilken form og under hvilke omstændigheder.
For at kunne besvare disse spørgsmål er der foretaget en gennemgang af både anbefalinger i
udenlandske signalhåndbøger/vejregler og evalueringer samt erfaringer beskrevet i rapporter og
artikler. I tillæg hertil er der indhentet vurderinger fra danske og udenlandske fageksperter, og
resultaterne er drøftet i møder og på workshop med fageksperter fra vejregelgruppen ’IT på vej’.

Erfaringer og evalueringer
Tiltaget bruges eller er tidligere blevet benyttet i lande som Norge, Sverige, Finland, Tyskland,
Holland og USA. Gennemgangen viser imidlertid også, at brugen de seneste år er markant
reduceret. Holland er helt stoppet med at bruge tiltaget, og i Norge, Sverige og Tyskland
benyttes tiltaget kun i undtagelsestilfælde og efter grundige forundersøgelser. Tiltaget bruges i
flere amerikanske stater, men en række evalueringsstudier tyder på, at de også her er ved at gå
væk fra tiltaget og konvertere trafiksignalanlæg tilbage til ”normal drift” hele døgnet.
Der er fundet og gennemgået 19 artikler og rapporter, som på den ene eller anden måde har
undrsøgt forskelleige virkninger af tiltaget. De fleste studier (ca. 2/3) har undersøgt de
sikkerhedsmæssige effekter, mens færre (ca. 1/3) har undersøgt andre effekter.
De fleste studier kommer fra USA, hvor det især er effekten fra at ændre trafiksignalanlæg fra
periodevis slukket anlæg/gulblink til permanet visning hele døgnet, der er undersøgt. Studierne
giver et entydig billede af, at dette vil forbedre trafiksikkerheden. Formålet i dette projekt er dog
at vurdere effekten af at ”gå den modsatte vej”, dvs. indføre periodevis slukning og/eller
gulblink. Når fjernelse af tiltaget forbedrer trafiksikkerheden, må det umiddelbart betyde, at
etablering af tiltaget giver dårligere trafikkerhed i form af flere ulykker. Der er stor variation i
effektestimaterne, men det tyder på, at etablering af tiltaget vil medføre i størrelsesordenen 40100% flere krydsulykker, og at der forventeligt vil ske en særlig stor stigning i de potentielt
alvorligeste tværkolisioner. Her indikerer evalueringerne, at der kan forventes en
ulykkesstigning på helt op mod 50-350%.
Selvom dette er meget store tal, kan det frygtes, at disse er underestimerede. Det skyldes, at de
er baseret på en omregning af at gå fra periodevis slukning/gulblink til permanent visning, mens
nærværende projekt ønsker at undersøge det modsatte; at gå fra permanent visning til
periodevis slukning. Her kan det tænkes, at effekten af det sidste tilfælde er endnu større, da der
her ændres fra noget ”normalt” til noget overraskende/unormalt/ukendt med risiko for, at
trafikanterne misforstår dette og lavere flere fejlhandlinger, også selvom de sandsynligvis vil
have en mere forsigtig adfærd.
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Signaleksperter fra de største danske byer er også skeptiske mht. den sikkerhedsmæssige
betydning. De er særligt bekymrede for, at det generelt vil kunne få en negativ sikkerhedseffekt
for de mange cyklister og fodgængere, især syns- og bevægelseshandicappede og ældre, som vil
kunne få særligt svært ved at krydsen vejen på en sikker måde. Der er generelt enighed om, at
sikkerhed skal prioriteres og også bliver prioriteret højere end fremkommelighed, og med denne
prioritering er det vanskeligt at argumentere for at slukke signalet eller indføre periodevist
gulblink.
Samlet set kan det konkluderes, at hypotesen/påstanden, om at tiltaget vil forringe
trafiksikkerheden, bekræftes af både litteraturgennemgangen og ekspertvurderingerne.
Ved litteraturgennemgangen er der fundet relativ god dokumentation for den negative sikkerhedsmæssige effekt af tiltaget, mens der er fundet meget få studier, som empirisk har
undersøgt størrelsen af den potentielle positive effekt på fremkommelighed/trafikafvikling. Som
ved sikkerhedsstudierne er de fleste studier fra USA, og de omhandler især sær-amerikanske
problemstillinger om brugen af enten rødt/gult eller rødt/rødt blinksignal. Nogle 25-40 år gamle
amerikanske studier indikerer, at henholdsvis biltrafikkens og trafiksignalanlæggets energiforbrug kan reduceres. Studierne er generelt for gamle, for få og for dårlige til, at der på baggrund
heraf kan laves et kvalificeret bud på effektstørrelserne på fremkommelighed og energiforbrug.

Fremtidig anvendelse i Danmark
Som det fremgår ved gennemgangen af udenlandske håndbøger, rapporter og artikler samt
direkte kontakt og dialog med udvalgte fageksperter, virker det ikke umiddelbart som en god
idé at begynde at ”eksperimentere” med slukkede signaler eller gulblink i signalregulerede
kryds. Dette er noget flere andre sammenlignelige lande er begyndt at gå væk fra, og hvis
tiltaget nu indføres i Danmark, kan det som minimum fastslås, at det vil være at ”gå imod
strømmen”.
Beslutningen om at ændre et trafiksignalanlæg fra at stå i normal drift hele døgnet til
eksempelvis at skifte til gulblink i trafiksvage perioder kan således blive en vanskellig opgave og
bør indeholde en række grundige overvejelser.
Hvor og under hvilke forudsætninger kan tiltaget bruges?
1. Trafikmængder uden for myldretidsperioderne, herunder også forventninger til
fremtidig trafik
2. Hastighedsniveau
3. Geometriske forhold og oversigt i krydset
4. Krydsstørrelse og -type
Hvordan skal tiltaget udformes?
5. Valg af signalvisning (gulblink, slukket trafiksignalanlæg el.lign.)
6. Gulblink eller vigepligt
7. Valg af driftsform under særlige vejrforhold (glat føre, sne/slud, nedsat sigt, tåge mm.)
8. I drift eller fejltilstand
9. Vejbelysning
Hvilke effketer kan tiltaget medføre ?
10. Trafikanters forståelse og erkendelse af signalvisningen
11. Ulykker
12. Energibesparelse, miljø og klima
13. Tilgængelighed for syns- og bevægelseshandicappede
Hvordan skal tiltaget afprøves?
14. Evalueringsdesign
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Foruden ovennævnte overvejelser vil indførelse af f.eks. gulblink som normal driftsform i
Danmark kræve lovændring (ændring af bekendtgørelser).
1. Trafikmængder
Som litteraturstudiet har vist, så arbejdes der i nogle lande med konkrete anbefalinger til største
tilladelige indkørende trafik i kryds med blinksignaler. Desuden ses der på forskellen på
trafikmængderne hhv. på primær- og sekundærvejen. De adspurte fageksperter vurderer også,
at tiltaget vil være mest aktuelt i kryds med lav trafikmængde.
Hvorvidt der kan opstilles anbefalinger/kriterier i Danmark på f.eks. maksimal trafikmængde,
forskellen på antal indkørende køretøjer på primærvejen ift. sekundærvejen eller et maksimalt
antal cyklister og fodgængere i krydset, er ikke undersøgt nærmere.
Der vil være behov for detaljerede trafiktællinger i krydset, som skal indgå i en samlet vurdering
af i hvilke tidsrum på døgnet, at anlægget i givet fald vil kunne være slukket eller blinke gult.
2. Hastighedsniveau
Undersøgelsen fra Finland (1996) viser, at ulykkesrisikoen i trafiksignalanlæg på veje med høj
hastighedsklasse (60 km/t eller mere) er gennemsnitligt 3,5 gange større i de perioder, hvor
signalet ikke står i almindelig driftstilstand. Dette tyder således som ventet på, at brugen af
dette tiltag kan være særligt sikkerhedskritisk på veje med hastigshedsgrænse over 50 km/t.
Hvis det ønskes at afprøve tiltaget, bør det derfor ikke gøres på veje med høj hastighedsgrænse
og/eller -niveau.
3. Geometriske forhold og oversigt
Ifølge Vejdirektoratet (2019) kan utilstrækkelige oversigtsforhold i sig selv begrunde signalregulering af et vejkryds, når dette sker med nødvendig regulering af konfliktende trafikstrømme. I
sådanne kryds, hvor dårlige oversigtsforhold har været en medvirkende årsag til, at det er valgt
at signalregulere krydset i første omgang, vil det være svært/uhensigtsmæssigt at indføre
periodevis slukning/gulblink.
Hvis det allgevel ønskes at indføre tiltaget, bør krydset ombygges, således at trafikanterne får
mulighed for at orientere sig tilstrækkeligt til begge sider fra især sekundærvejen, men også
gerne fra primærvejen. Hermed bliver dette et dyrt tiltag at implementere og dermed med lille
sandsynlighed lønsomt.
I store, komplicerede og kanaliserede kryds med flere spor i samme retning og/eller svingspor vil
tiltaget sandsynligvis heller ikke være velegnet. Her er der netop indført signalregulering for at
hjælpe/guide trafikanterne i en ellers lidt vanskelig trafikal situation, og her vil det være
uhensigtsmæssigt at fjerne denne hjælp. Samtidig gør signalreguleringen, at trafikanter i
samme retning i forskellige spor agerer på samme måde. Hvis der ikke er signalregulering, vil
trafikanterne måske opføre sig anderledes/forskelligt (hhv. bremse/vige eller ikke bremse),
hvilket kan medføre nogle meget farlige konflikter ift. trafik i tværgående retninger i krydset.
4. Krydsstørrelse og -type
Krydsstørrelse og -type udgør lidt af et dilemma. Trafiksignalanlæg uden permanent visning kan
umiddelbart synes mest relevant for mindre kryds med lidt trafik, beliggende i åbent land og
med få cyklister og fodgængere. Denne krydstype findes der imidlertid ikke så mange af. Med
disse karakteristika for krydsene er der således meget få fordele ved implementering af tiltaget i
form af tidsgevinster og sparet energi/udslip, og det er derfor spørgsmålet, om det overhovedet
er ”besværet værd”.
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Fageksperterne vurderer også, at tilatgets effekt vil være minimal i de kryds, hvor bilernes
fremkommelighed vægtes højest, da der her typisk vil være jævn trafik, også om aftenen/natten,
hvorfor tidsstyrede, samordnede anlæg her vil være at foretrække.
Fageksperterne vurderer, at tiltaget evt. kan være aktuelt i følgende tilfælde:
• På skoleveje i kryds på hverdage med høj spidsbelastning, hvor der kortvarigt kan være
behov for at signalregulere trafikken, og hvor signalet ellers kan være slukket.
• I mindre kryds i bykerner, hvor trafikken ofte er begrænset.
• I trafiksignalanlæg som indgår i en kæde af samordnede anlæg, hvor placeringen af et
enkelt anlæg ”ødelægger” samordningen.
• I trafiksignalanlæg med sæsonpræget trafik som i turisthøjsæsonen ved badebyer,
omkring sommerlande osv.
5. Valg af signalvisning
Der skal træffes et valg mellem forskellige former for signalvisning. Der kan i princippet bruges
forskellige kombinationer af slukket signal samt gult og rødt blinksignal. Dette er
sammenfattet/illustreret i tabel 5.
Signal,

Signal,

Navn

primærvej

sekundærvej

1. Alt slukket

Slukket

Slukket

Hvordan virker princippet?
Virker som et 100% ikke-signalreguleret kryds og er afhængigt af skiltning
og afmærkning med enten 1) ubetinget vigepligt på sekundærvej eller 2)
højre vigepligt.

2. Slukket-gult

Slukket

Gulblink

Trafikanter på primærvejen har forkørselsret, mens sekundærvejen har vigepligt, hvilket trafikanterne mindes om med gult blink.
Trafikanter på primærvejen har forkørselsret, mens sekundærvejen har vi-

3. Slukket-rødt

Slukket

Rødblink

gepligt, hvilket trafikanterne får en kraftig påmindelse om ved rødblink.
Dette betyder samtidig, at der fra sekundærvejen må krydses for rødt blink.
Gulblink giver en påmindelse til begge retninger om kryds. Trafikanterne

4. Alt gult

Gulblink

Gulblink

skal følge gældende vigepligt i henhold til skiltning og afmærkning. Mest
aktuel i kryds med højre vigepligt.
Gul-/rødblink som påminder begge retninger om kryds, og at trafikanterne

5. Gult-rødt

Gulblink

Rødblink

skal følge vigepligt i henhold til skiltning og afmærkning. Mest aktuel i
kryds med ubetinget vigepligt på sekundærvejen.

6. Alt rødt

Rødblink

Rødblink

Rødblink som giver en kraftig påmindelse til begge retninger om kryds. Tra-

fikanterne skal følge vigepligt i henhold til skiltning og afmærkning.
Tabel 5. Forskelige principper for signalvisning. Dette er rent principielt og flere af kombinationerne vil
sandsynligvis ikke være hensigtsmæssige at benytte af forskellige grunde.

Flere af de oplistede principper er sandsynligvis ikke aktuelle under danske forhold. De mest
aktuelle principper er umiddelbart princip 2 og 5.
Ved princip 2 (slukket signal/gulblink) er signalerne på primærvejen slukkede, mens de blinker
gult for trafikanter på sekundærvejen. Samtidig slukkes fodgængersignalerne, men tændes når
fodgængere anmelder på trykknap (som i Tyskland). Her vil signalet kortvarigt skifte til normal
drift (rød-gul-grøn), mens fodgængeren krydser vejen.
Ved princip 5 (gult/rødt blink) blinker signalerne for primærvejen gult. Kørende skal være særligt
agtpågivende, men må fortsætte deres kørsel ind i krydset uden at standse. Signalet blinker rødt
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for trafikanter på sekundærvejen, som har stoppligt ved kørsel ind i krydset. Krydsende
fodgængere anmelder også i dette tilfælde på trykknap.
Det er for begge principper centralt, at der er en entydig primær- og sekundærvej, og at der
således i tillæg til signalregulereringen er tydelig skiltning med ubetinget vigepligt. Når signalet
blinker rødt, bør det overvejes, om der skal skiltes med stoptavler. Spørgsmålet er dog, om dette
ifølge afmærkningsbekendtgørelsen er en mulighed i signalregulerde kryds?
En anden udfordring ved at anvende rødblink er, at trafikanterne her skal køre frem for rødt lys,
mens rødblink ved f.eks. jernbaneoverskræringer betyder fuldt stop. Det vil være uheldigt, hvis
samme blinksignal har forskellige betydninger.
En tredje udfordring er, hvordan fodgængere generelt skal forholde sig ved fodgængerfelter.
Hvis fodgængersignalerne er slukkede, må/kan/skal fodgængerne så krydse vejen, når der er frit,
og hvilke vigepligtsforhold er gældende – med andre ord, hvordan skal bilisterne forholde sig til
krydsende forgængere, der vælger ikke at anmelde på trykknap?
Fageksperterne fraråder generelt princip 1 (alt slukket), da det her vil være vanskeligt/umuligt at
have løbende systemkontakt og dermed kendskab til, om alt er iorden. Alt slukket kan også
medføre, at det bliver nødvendig at tænde anlægget manuelt på stedet og at systemet ikke
holdes driftsvarmt.
Uanset hvilket princip der eventuelt vælges, vil tiltaget være uvant for trafikanterne, og det kan
derfor med fordel følges op med forskellige oplærings-, informations- og kontrolinitiativer.
6. Gulblink eller vigepligt
Nogle kommuner i landet afholder sig muligvis fra at etablere et trafiksignalanlæg i et mindre
vigepligtsreguleret kryds, da der f.eks. kun er behov for effektiv signalregulering i få timer om
dagen (myldretidstrafikken), og kommunen samtidig ikke ønsker at ”genere” trafikken unødigt
resten af døgnet.
Men hvad hvis et sådant vigepligtsreguleret kryds ændres direkte til signalregulering med
slukning/gulblink om aftenen og natten (og normal drift i myldretidstrafikken). Kan dette vise sig
at være et bedre alternativ end vigepligtsregulering og således være en god løsning, og hvordan
ser uheldsbilledet og trafikafviklingen egentlig ud, hvis periodevis slukning/gulblink
sammenlignes med almindelig vigepligtsregulering? Dette kunne måske være en mulig og
hensigtsmæssig ”åbning” for at benytte dette tiltag, som kan være værd at undersøge nærmere.
7. Særlige vejrforhold (sne, slud, regn og tåge)
Snedynger på krydsets hjørner og på midterheller samt regn, slud og tåge kan svække
oversigten betydeligt, særligt for sidevejstrafikken, og udgør dermed en alvorlig
sikkerhedsmæssig risiko. Det kan derfor diskuteres, om signalet skal skifte til normal drift under
særlige vejrforhold, men hvordan skal dette konkret håndteres fra vejmyndighedens side?
Hvis der sker et trafikuheld under særlige vejrforhold, hvor signalet har kørt med gulblink i stedet
for normal drift, og vejmyndigheden ikke har reageret, hvem står da med et forklaringsproblem?
Styreapparatet kan, som det er tilfældet i dag, ikke selv måle på de aktuelle vejr- og
oversigtsforhold i krydset.
8. I drift vs. fejltilstand
Ved indførelse af trafiksignaler uden permanent visning skal det være klart og tydeligt for
trafikanterne, hvornår de er kørende frem mod et kryds, der enten er i drift eller i fejltilstand
(ude af drift). Dette kan være særligt udfordrende, hvis der vælges et styringsprincip, hvor der
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helt slukkes for signalet, mens det vil være lidt mere klart, hvis der benyttes gulblink. Men her er
det selvfølgelig helt afgørende, at trafikanterne samtidig forstår, hvad gulblink betyder (uddybes
nedenfor).
9. Vejbelysning
Det bør vurderes, om der skal stilles særlige krav til vejbelysning i signalregulerede kryds som
”slukkes” om natten. Her kan det måske være særlig vigtigt med (intensiveret) vejbelysning af
hensyn til både oversigt, bløde trafikanter og for at kunne se/erkende, at der er et kryds med
særlig regulering. Hvis der skal være særlige krav til vejbelysning, er der dog risiko for at miste en
stor del af den energibesparelse, der ønskes opnået ved slukning at trafiksignalanlægget.
10. Trafikantforståelse
Litteraturstudiet viser vigtigheden i, at trafikanterne informeres om den nye betydning af et trafiksignalanlæg, der f.eks. slukkes eller blinker gult. Erfaringerne fra USA er bl.a., at bilisterne
bruger det gulblinkende signal som grønt lys, og ikke sænker farten eller øger agtpågivenheden
som tiltænkt (se f.eks. Burns, 2015).
Ved en generel indførelse af trafiksignaler uden permanent visning i Danmark bør det derfor
overvejes at lave en landsdækkende informationskampagne, der informerer trafikanterne om,
hvordan de skal agere, hvis de er kørende ind i et trafiksignalanlæg, som enten er slukket eller
blinker gult. Dette bør samtidig følges op med politikontrol af, om bilisterne følgerne reglerne.
11. Ulykker
Vejdirektoratets (2011) studie af signalkrydsulykker i 2001-10 viser, at der er en overrepræsentation af ulykker i aften og nattetimerne på trods af, at signalerne kører i almindelig drift hele døgnet. Ved at slukke eller indføre gulblink tyder alt dermed på, at det vil medføre endnu flere og
mere alvorlige ulykker på disser tidspunkter af døgnet. Samtidig vil slukning af signalerne principielt omdanne en lang række af krydsene til vigepligtsregulerede F-kryds, som det frarådes at
etablere – særligt i åbent land – da det vurderes at øge uheldsforekomsten.
I vigepligtsregulerede F-kryds (4-benede kryds) er der ifølge Vejdirektoratet (2019) risiko for, at
især lokalkendte trafikanter ikke overholder deres vigepligt, men kører gennem krydset uden
tilstrækkelig orientering. Det kan skyldes, at de ofte har oplevet, at de ikke skulle vige for gennemkørende trafik på primærvejen. Tilsvarende er der risiko for, at ikke-lokalkendte trafikanter
pa sekundærvejen ikke erkender krydset og derfor ikke overholder deres vigepligt. Begge forhold øger risikoen for tværkollisioner. Disse handlingsmønstre kan også gøre sig gældende ved
et slukket anlæg, mens gulblink måske i nogen grad kan minimere disse problemer.
Vigepligtsregulerede F-kryds er generelt forbundet med markant større ulykkesrisiko end vigepligtsregulerede T-kryds (3-benede kryds). I F-kryds er antallet af konfliktpunkter mellem de forskellige trafikstrømme markant større end i T-kryds, hvilket gør F-kryds mere komplekse (Vejdirektoratet, 2019). Ud fra dette perspektiv kan det måske overvejes, om slukning af trafiksignalanlæg er mest relevant i T-kryds, og i mindre grad bør benyttes i F-kryds.
12. Energibesparelse
Der er ikke fundet gode, nyere empiriske studier, som bekræfter og talfæster en eventuel
energibesparelse af tiltaget. Ældre studier viser, at tiltaget både kan reducere strømforbrug til
trafiksignalanlægget og motorkøretøjernes brændstrofforbrug. Den potentielle
energibesparelse vil dog sandsynligvis være mindre nu end tidligere. Strømbesparelsen i trafiksignalanlægget vil være mindre som følge af stigende brug af energibesparende LED-pærer,
mens besparelsen i brændstofforbruget vil være mindre som følge af mere energieffektive biler
herunder biler med stop-start motorer, som selv slukker, når der standses for rødt lys i krydset.
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13. Tilgængelighed for syns- og bevægelseshandicappede
For syns- og bevægelseshandicappede vil det være altafgørende, at der som driftstilstand
vælges en løsning, hvor der stadig er mulighed for at krydse vejen uden yderligere hjælp end det
allerede opsatte signalmateriel, som traditionelt er:
• Synshandicappede: Akustiske signaler (lydfyr)
• Bevægelseshandicappede: Lyssignaler (fodgængersignaler)
Fodgængere skal generelt kunne anmelde vha. trykknap (i nogle kommuner anvendes termiske
kameraer), som kan være suppleret med et kvitteringslys, der angiver, at signalet vil skifte til
grønt. Det akustiske signal bør være i funktion, uanset den valgte driftstilstand (gulblink eller et
slukket trafiksignalanlæg). Der bør således overvejes at benytte den ”tyske model”, hvor signalet
kortvarigt skifter til normal drift, hvis der er fodgængere, som ønsker at krydse vejen.
14. Evaluering
Hvis det ønskes at afprøve periodevis slukning, bør det i første omgang laves som et forsøg
(pilotprojekt) i en række udvalgte kryds. Dette må kombineres med en evaluering af tiltaget.
Den slags evalueringer er altid vigtige ved sådanne forsøg, men vil være særlig vigtig her, da
litteraturgennemgangen viser, at der kun findes relativt få tidligere evalueringer, og at de fleste
af disse er studier fra USA og er af ældre dato. Desuden er der kun evaluereret få af de
potentielle effekter, og evalueringerne er lavet for andre varianter af tiltaget end det, der skal
bruges i Danmark (fjernelse af tiltaget og ikke implementering af tiltaget). Et tema, som er
særligt fraværende i de amerikanske studier, er, hvilken betydning tiltaget har for cyklende og
gående.
Det er altafgørende at planlægge et godt evalueringsdesign på forhånd, og her vil et før-efter
studie med kontrolgruppe være et naturligt valg. Det betyder både, at der skal indsamles data
før implementeringen påbegyndes (hvilket desværre ofte ses blive glemt), og der skal udvælges
nogle forsøgskryds (eventuelt med forskellige karakteristika og trafik) som er mulige at
”matche” med nogle kontrolkryds med tilsvarende karakteristika og trafik, hvor tiltaget ikke
implementeres.
Evalueringen bør både omfatte 1) trafikantforståelse, 2) trafiksikkerhed, 3) fremkommelighed
og trafikafvikling og 4) energiforbrug, klima og miljø, hvor især de to sidste punkter er en mangelvare i tidligere evalueringer. Evalueringen bør også omfatte betydningen for både motorkøretøjer og forskellige grupper bløde trafikanter.
Evalueringen kan med fordel laves som en videoobservation og -analyse i både analyse- og kontrolkryds. Her er der mulighed for at analysere både trafikantadfærd og -samspil, konflikter, forsinkelser og hastigheder og dermed også energiforbrug og udslip. Evalueringen kan med fordel
suppleres med en vejkantsspørgeundersøgelse om trafikantforståelse, holdninger og umiddelbare erfaringer blandt forskellige trafikantgrupper.

Alternative løsninger
Gennemgangen viser, at periodevis slukning på mange måder er en gammel løsning som især
havde sin storhedstid for 20-30-40 år siden, hvor muligheden for at benytte forskellige og mere
teknologiske/avancerede løsninger var mindre eller ikke eksisterende. At begynde at bruge en
sådan ”gammel løsning” nu virker som den forkerte vej at gå, og der bør i stedet benyttes løsninger som teknologien giver nu, end dem som blev benyttet tidligere.
Det oplagte alternativ er a) et fuldt trafikstyret trafiksignalanlæg med alt rød hvile-funktion eller
b) et mere ”simpelt” trafikstyret anlæg, hvor anlægget står med præferencegrønt i hovedretningen. Ved et fuldt trafikstyret anlæg fås på mange måder det bedste fra alle verdener og der
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opnås både forbedret sikkerhed og fremkommelighed. Eneste ulempe er selvfølgelig omkostningerne til detektering (både implementering og drift), men dette er også noget som via nyeste
radarteknologi bliver billigere og billigere. Hvis krydset har en tydelig primærretning, er der også
mulighed for at indrette signalstyringen, så anlægget som udgangspunkt står med grønt lys i
denne retning (præference). Hermed vil der være mindre behov for detektering på primærvejen,
mens der på sekundærvejen stadig vil være behov for detektering.

Sammenfattende vurdering og anbefaling
Gennemgangen viser, at trafiksignalanlæg uden permanent visning er en ”gammeldags” løsning, som i mindre og mindre grad bruges i andre lande. At begynde at teste/bruge det i Danmark virker således umiddelbart som en forkert vej at gå, eller som minimum den modsatte vej
end andre lande. Fageksperter fra landets største kommuner er generelt også skeptiske. Samtidig dokumenterer litteraturgennemgangen, at tiltaget vil får store negative konsekvenser for
trafiksikkerheden uden at det på samme måde er muligt at dokumentere store positive effekter
for fremkommelighed, energi og miljø.
Det anbefales i stedet, at vejbestyrelserne arbejder for at opgradere gamle trafiksignalanlæg på
vejnettet, der i dag er tidsstyrede og som ikke indgår i en kæde af samordnede anlæg, til enten
mindre trafikstyrede anlæg med præferencegrønt eller til fuldt trafikstyrede anlæg med alt rød
hvile-funktion. Alt rød hvile-anlæg har den fordel, at de sænker hastigheden for alle tilfarter,
hvilket forventeligt reducerer både ulykkesrisikoen og alvorligheden af potentielle ulykker.
En opgørelse fra Vejdirektoratet (2012) viser, at der i Danmark findes mere end 200 trafiksignalanlæg, der hverken har indbyggede trafikstyrings- eller samordningsfunktioner.
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Forslag til supplerende undersøgelser
Som tidligere beskrevet så har dette projekt fokuseret på permanente trafiksignalanlæg defineret som det samlede trafiksignalanlæg, der regulerer trafikken for samtlige tilfarter i et kryds.
Der er fokuseret på hovedsignaler for biltrafikken og altså ikke signaler som alene er rettet mod
fodgængere, cyklister eller svingende trafik. Formålet har således ikke været at klarlægge effekten ved f.eks. at slukke enkelte signallanterner eller at indføre andre delvarianter af tiltaget.
Konklusionen i nærværende projekt er klar: Trafiksignalanlæg uden permanent visning kan –
hvis de indføres i Danmark – få store negative konsekvenser for trafiksikkerheden, uden at det
på samme måde kan påvises at bidrage til bedre fremkommelighed og reduceret energiforbrug.
Dette dokumenterer litteraturgennemgangen, og samtidig er fageksperter fra landets største
kommuner generelt også skeptiske over for at lade hele trafiksignalanlæg slukke eller blinke gult
uden for myldretiderne.
Under en workshop med opdragsgiver, Vejregelgruppen ’IT på vej’, er der stillet forslag om at
undersøge, om der i Danmark vil kunne anvendes andre delvarianter af tiltaget eller andre tiltag i
samme boldgade, som ikke er behandlet i denne undersøgelse.
Nedenstående er en kort gennemgang af forskellige delvarianter af tiltaget eller alternativ brug
af slukkede signaler / gulblink, der ikke (nødvendigvis) er omfattet af konklusionerne beskrevet i
denne rapport.
1.

2.

Delvis slukning/gulblink:
Kan nogle af signallanternerne i et trafiksignalanlæg slukkes eller blinke gult?
•

Separatregulering: Generel undersøgelse af mulighederne for at ”slukke” for separatregulering uden for myldretiden, dvs. separatregulerede (bundne) svingfaser, cyklistsignaler, fodgængersignaler el.lign.

•

Brug af 4-lys-pilsignaler: Gulblink i f.eks. venstresvingspilsignaler (amerikansk model), hvor der anvendes signallanterner med fire lysåbninger. Det giver mulighed for
både at separatregulere venstresvingende (rød-gul-grøn pil) samt at tænde en gul
blinkende pil, der betyder, at kørende må svinge til venstre, men har vigepligt under
manøvren.

•

”Sort” hvile-stilling: Fodgængersignaler med ”sort” hvile (dvale) eller gulblink uden
for myldretiderne, hvor fodgængerne i stedet skal krydse vejen efter gældende vigepligt. Signalet står i normal drift i myldretiden, hvor der er større behov for signalregulering af fodgængere. Kan f.eks. finde anvendelse i bykerner og omkring skoler.

Generel anvendelse af gulblink:
Kan gulblink i trafiksignaler bruges på andre måder?
•

Gult blinksignals formål er, jf. afmærkningsbekendtgørelsen, at skærpe trafikanternes opmærksomhed og få dem til at udvise særlig forsigtighed. Det kan med fordel
undersøges, om gult blinksignal også kan anvendes til at øge opmærksomheden i
trafiksignalanlæg foruden på steder, hvor skolepatruljer arbejder, ved vejarbejde og i
fodgængerfelter.

•

I flere trafiksignalanlæg findes overkørsler, der ligger i selve trafiksignalanlægget,
men ikke er omfattet af signalgivningen. Dette kunne f.eks. være indkørsler til privat
grund eller ind- og udkørsler ved gågader. Her er udfordringen ofte, at der ved
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”grønt” lys kan forekomme krydsende fodgængere, der ikke er omfattet af signalreguleringen. Nogle steder er dette løst ved at opsætte et minus grønt-signal, så de kørende har vigepligt for krydsende færdsel ved overkørslen – herunder fodgængere.
Det foreslås at undersøge, om gulblink i stedet vil kunne anvendes til dette formål.
•

Det foreslås at undersøge, om gulblink kan anvendes til at advare motorførere om
bløde trafikanter ved f.eks. højre- eller venstresving. Tiltaget kan dog potentielt være
farligt, hvis der opstår fejl i forbindelse med detekteringen.

•

Gulblink kan potentielt finde anvendelse i T-kryds, hvor cykelstien i overliggeren er
ført uden om signalet (undtaget signal), men hvor cyklisterne stadig har vigepligt for
krydsende fodgængere. Her kan gulblink givetvis hjælpe til at øge cyklisternes opmærksomhed på de krydsende fodgængere.

•

Gulblink anvendes allerede i dag ved Torontoblink-anlæg (fodgængerfelter suppleret
med gult blinksignal). I dag er danske Torontoblink i konstant drift hele døgnet. Det
reducerer givetvis respekten for det gule blink, da bilisterne er vant til, at signalet
blinker, selvom der ikke er krydsende fodgængere. I den forbindelse kan effekten af
Torontoblink, der kun tænder ved fodgængeranmeldelse (ved trykknap), undersøges
i dansk kontekst.
Et norsk studie har vist positive effekter på bilisters opmærksomhed ved fodgængerfelter, hvor signalet kun blinker, når der detekteres fodgængere. Tiltaget kan dog potentielt også være farligt ved fejl. (Høye m.fl., 2016)

•

Vrimlefase med grønt for fodgængere i samtlige retninger bruges i flere større udenlandske byer, men er ikke et velkendt fænomen i Danmark. Hvis denne løsning på et
tidspunkt introduceres som et fast tiltag i de større danske byer, bør det ligeledes undersøges, om der samtidig kan introduceres en lignende vrimlefase for cyklister, som
evt. signalreguleres med gulblink i cyklistsignalet.
For øvrigt, vrimlefase med grønt for cyklister i alle tilfarter har bl.a. tidligere kørt som
et forsøg i krydset Sjællandsgade / H.C. Ørsteds Vej i Herning. (Madsen m.fl., 2013)

3.

Opgradering af kryds med vigepligt til periodisk signalregulering:
Kan et trafiksignalanlæg med gulblink have en positiv trafiksikkerhedseffekt ift. alm. vigepligt?
•

Det foreslås at undersøge, om et trafiksignalanlæg med periodisk signalregulering
(normal drift i myldretiderne, men slukket / gulblink uden for myldretiderne) er en
bedre løsning end et traditionelt vigepligtsreguleret kryds. Der kan f.eks. være tilfælde, hvor en vejbestyrelse undlader at etablere et trafiksignalanlæg for ikke at genere trafikken unødigt uden for myldretiderne, selvom trafikafviklingen i myldretiderne kunne forbedres markant ved etablering af et trafiksignalanlæg. Dette kunne
f.eks. være på skoleveje omkring ringetid, hvor signalregulering kan være påkrævet.

Det bør afslutningsvis bemærkes, at for mange forskellige varianter / alternativ brug af gulblink
kan forvirre trafikanterne mere end de gavner og potentielt udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.
Styrken ved den nuværende brug og betydning af trafiksignaler er, at signalernes betydning er
klar og entydig.
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