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Nyeste trafiksikkerhedsviden

• Ny pjece om 10 vejtekniske 

løsninger for cyklister.

• Afkortede og fremførte cykelstier 

i signalregulerede kryds.

• Hævede krydsflader i 

vigepligtskryds

(i samarbejde med AAU BUILD).

• Udformning af rundkørsler og 

sikkerhed for cyklister.

• Evaluering af forsøgsordningen 

med små motoriserede køretøjer.



Pjece – 10 vejtekniske 
løsninger for cyklister
• Beskrivelse af 10 vejtekniske løsninger og 23 

udvalgte tiltagsvarianter.

• Tiltagenes effekt på trafiksikkerhed, oplevet 

tryghed og fremkommelighed.

• Baseret på et omfattende litteraturstudie af 

over 140 danske og udenlandske studier fra de 

seneste 20 år.

• Kan findes på: www.vejregler.lovportaler.dk

http://www.vejregler.lovportaler.dk/


Afkortede og fremførte cykelstier
Hvilken af de tre løsninger for cyklister i signalregulerede kryds i byzone er 
den sikreste?

1. Afkortet cykelsti

2. Fremført cykelsti med separat højresvingsbane

3. Fremført cykelsti med kombineret ligeud- og højresvingsbane

Afkortet cykelsti: En cykelsti, der 

er afkortet før krydset, så cyklister 

og knallerter uanset manøvren 

henne i krydset skal fortsætte ind i 

højresvingsbanen og flette med 

den højresvingende biltrafik.

Fremført cykelsti med separat 
højresvingsbane: En cykelsti, som 
er ført helt frem til krydset, på højre 
side af en separat højresvingsbane 
for biltrafikken. Kombineres ofte 
med en tilbagetrukket stoplinje for 
biltrafikken.

Fremført cykelsti med kombineret 
ligeud- og højresvingsbane: En 
cykelsti, som er ført helt frem til 
krydset, på højre side af en ligeud- og 
højresvingsbane for biler. Kombineres 
ofte med en tilbagetrukket stoplinje 
for biltrafikken.



Krydsben, ulykker og trafikmængder

• 159 ombyggede krydsben fordelt på 113 
signalregulerede kryds i 33 kommuner.

• Politiregistrerede person- og 
materielskadeulykker (ikke ekstrauheld).

• Ulykker med cyklister og knallerter.

• Ulykkesdata for 2000-2019.

• Relevante ulykkessituationer:

• Korrektion for:

• Generel ulykkesudvikling

• Trafikudvikling og –fordeling (både bil- og cykeltrafik)

• Evt. regressionseffekt

Relevante ulykkessituationer



Hovedresultat: Sikkerhedseffekt på C/K-ulykker

Facilitet før Facilitet efter Antal Forventet Efter Effekt Homogen? Signifikant?

Ingen Fr. komb. l/h 25 7,3 17,0 +131% Ja Tendens

Afkortet Fr. komb. l/h 11 2,3 8,0 +255% Ja Tendens

Ingen Fr. sep. h.sv. 6 2,5 2,0 -20% Ja Nej

Fr. komb. l/h Fr. sep. h.sv. 32 25,7 11,0 -57% Nej Ja

Afkortet Fr. sep. h.sv. 30 7,4 25,0 +237% Ja Ja

Ingen Afkortet 17 4,2 2,0 -52% Ja Nej

Fr. komb. l/h Afkortet 30 30,5 11,0 -64% Ja Ja

Fr. sep. h.sv. Afkortet 8 5,9 2,0 -66% Ja Nej

Baggrundsrapporten kan findes på 

www.vejregler.lovportaler.dk

http://www.vejregler.lovportaler.dk/


Sikkerhedseffekt af en hævet krydsflade?

• Veldokumenteret effekt af strækningstiltag

(bump, hævede flader, chikaner osv.).

• Men meget begrænset viden om den 

sikkerhedsmæssige effekt af hævede krydsflader i 

enkeltkryds.

• Dokumenteret god effekt på tryghed.

• Krydsflader anvendes ofte på skoleveje.

Samarbejdsprojekt

med AAU BUILD.



Undersøgelsen i tal

• 189 analysekryds fra 51 kommuner:

• 184 kryds, hvor der er etableret en hævet krydsflade.

• 5 kryds, hvor der er fjernet en hævet krydsflade.

• Politiregistrerede person- og 

materielskadeulykker samt ekstrauheld.

• Ulykkesdata for 2000-2019.

• Korrektion for generel ulykkesudvikling og 

evt. regressionseffekt.



Sikkerhedsmæssig effekt
• 25 % reduktion i antal ulykker inden for 50 m fra et kryds.

• Sandsynlig reversibel effekt (ved at fjerne en hævet 

krydsflade uden at lave supplerende tiltag).

• Størst effekt i F-kryds.

• God effekt i kryds, der ligger før, efter eller i en horisontal 

kurve, og i kryds med dårlig oversigt i øvrigt.

• Hverken farvet belægning eller nedskiltning af 

hastigheden øger sikkerhedseffekten.

• Korte krydsflader (≤ 30 m) har størst effekt.

• God effekt på eneulykker – særligt i F-kryds – og på 

venstresvingsulykker (både fra primær- og sideveje).

• God effekt på ulykker med lette trafikanter – især cykel-

og knallertulykker.

• Ingen umiddelbar sammenhæng mellem trafikmængder 

og sikkerhedseffekt.

Hævet krydsflade i vigepligtskryds i byzone Alle ulykkessituationer

Effekt (%) Alle kryds T-kryds F-kryds

Personskadeulykker -20 -15 -20

Materielskadeulykker -25 -15 -30

Person- og materielskadeulykker -25* -20 -30

Alle ulykker (inkl. ekstrauheld) -25 -10 -30*

*Effekten er statistisk signifikant.

Læs mere i Trafik & Veje (marts).

Baggrundsrapporten offentliggøres på 

www.viatrafik.dk (marts)

http://www.viatrafik.dk/
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Trafiksikkerhedsarket kan…

NY VERSION TILPASSET

FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS FOKUSOMRÅDER



Trafiksikkerhedsarket 



Trafiksikkerhedsarket 



Trafiksikkerhedsarket 

"Eneulykker er den ulykkestype, 
der medfører flest trafikdræbte”
(Færdselssikkerhedskommissionen, 2020)



Tak for opmærksomheden


