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Sikkerhedseffekter af
trafiksanering og signalregulering i København
Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje samt signalregulering
af 4-benede kryds og fodgængerovergange resulterer i fald på 25-30 procent i
uheld og personskader. Det
er et stærkt undervurderet
tiltag til at forbedre trafiksikkerheden.

I evalueringerne af trafiksanering

eres. Nærværende artikel bygger

terede person- og materielskadeu-

på tre evalueringer, der er publice-

held fra perioder før og efter de

og signalregulering af kryds var det

ret i Dansk Vejtidsskrift i 2007 og

udførte trafiksaneringer og signalre-

muligt at lave detaljerede under-

2008. De beskriver sikkerhedsef-

guleringer. Før- og efterperioder er

søgelser af tilfældige uheldsophob-

fekter af 59 trafiksaneringer samt

lige lange og af 1-5 års varighed.

ninger. Disse undersøgelser viser, at

signalregulering af 54 kryds og 10
fodgængerovergange.

Der er taget højde for de gene-

uheldsudviklingen på veje, der blev

relle udviklinger i uheld og person-

trafiksaneret, er ganske normal,

skader i alle tre evalueringer. Deri-

mens der skete betydeligt flere

Metode og datagrundlag

mod har det ikke været muligt at

uheld end ”normalt” i førperioden i

Sikkerhedseffekterne er fundet med

tage højde for trafikudviklinger i

og ved de kryds, der blev signalre-

baggrund i tre før-og-efter evaluerin-

evalueringen af trafiksaneringer, da

guleret. Baggrunden for de tilfældi-

ger af uheld og personskader. Evalu-

der kun foreligger relevante trafik-

ge uheldsophobninger er, at de nu

eringerne er udført ved at benytte

tællinger for tre af de trafiksanerede

signalregulerede kryds ofte blev

en avanceret metode, der er beskre-

veje. I evalueringer af signalregule-

udpeget til signalregulering, fordi

vet i rapporten Effekter af cykelstier

ringer er der taget højde for trafik-

der skete mange uheld. I evaluerin-

og cykelbaner (Jensen, 2006).

udviklinger. Her kan det dog siges,

gen af signalregulering af kryds er

Metoden tager højde for tre vigtige

at trafikken gennemsnitligt har

der derfor korrigeret for tilfældige

forhold, nemlig de generelle udvik-

udviklet sig nogenlunde på samme

uheldsophobninger.

linger i uheld og personskader, trafik-

måde på de veje, hvor signalregu-

Trafitec gennemførte i 2006 evalu-

udviklinger og tilfældige uheldsop-

leringerne er udført, set i forhold til

at sammenligne observerede uheld

eringer af cykelstier, cykelbaner, blå

hobninger. Evalueringerne er baseret

den generelle trafikudvikling i

og personskader i efterperioden

cykelfelter og overkørsler anlagt i

på sammenligninger af politirappor-

København.

med det forventede antal af uheld

/ Af Søren Underlien Jensen,
Trafitec, suj@trafitec.dk

Sikkerhedseffekter opgøres ved

Københavns Kommune. Et biprodukt af evalueringerne var, at alle
kendte anlægsprojekter i kommunen i årene 1976-2004 blev oplistet for at kunne identificere en
kontrolgruppe bestående af veje og
kryds, som ikke var ombygget.
De skabte databaser med over
500 anlægsprojekter muliggør, at
en række vejtekniske tiltags sikkerhedsmæssige virkninger kan evalu-

Sikkerhedseffekter på trafiksanerede vejstrækninger opdelt på tre typer af trafiksanering.
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Hovmestervej trafiksaneret til ”stillevej” med bump, steler, mv. i 1987.

og personskader for efterperioden,

vejstrækninger er mellem 50 og

hvis veje og kryds ikke var blevet

200 m lange og ender så vidt

trafiksaneret og signalreguleret. De

muligt altid i et kryds.

forventede tal er beregnet ved at

I evalueringen af signalregulering

trafiksikkerheden stort set uændret.
Ses nærmere på sikkerhedseffekterne af etablering af stilleveje, er

leveje er mere gunstig, hvis steler
ikke anlægges, men det er meget
sandsynligt.

antallet af uheld mellem fodgænge-

gange antallet af observerede

af fodgængerovergange indgår

re og motorkøretøjer faldt med 44

uheld og personskader i førperio-

uheld fra de vejstrækninger, hvor

procent. Uheld alene med motor-

Resultater af signalregulering
af kryds

den med korrektionsfaktorer for a)

fodgængerovergangene er placeret.

køretøjer involveret faldt med 39

I kryds, der er blevet signalreguleret,

generelle udviklinger i uheld og

En sådan vejstrækning er på en

procent, mens uheld med cykler

faldt antallet af uheld og personska-

personskader, b) trafikudviklinger

side af fodgængerovergangen altid

eller knallerter involveret steg med

der hhv. 12 og 9 procent i T-kryds,

samt c) tilfældige uheldsophobnin-

mindst 100 m og maksimalt 400

10 procent. At det især er fodgæn-

mens faldene i F-kryds er signifikan-

ger. Samstilling af uheldstal er

m lang og ender så vidt muligt i et

gere og bilister, der får gavn af fart-

te og på hhv. 33 og 28 procent. Til

udført med metaanalyse, hvor der

kryds.

dæmpende foranstaltninger, er også

sammenligning kan nævnes, at den

fundet i en række andre evaluerin-

norske Trafikksikkerhetshåndbok på

opereres med statistiske vægte,

Samlet set bygger de tre evalue-

samt helt almindelige summerin-

ringer på i alt 2.265 uheld og 871

ger. De viser, at trafiksikkerhedsge-

baggrund af 28 studier angiver, at

ger. Det er ikke kun uheld, der er

personskader i perioden før de

vinsten er ca. tre gange større for

signalregulering af T-kryds og F-kryds

sket på de trafiksanerede

udførte trafiksaneringer og signalre-

bilister og fodgængere set i forhold

medfører fald på hhv. 15 og 30 pro-

vejstrækninger samt i de kryds og

guleringer, mens der i efterperio-

til cyklister (Jensen, 1998).

cent i personskadeuheld (Elvik et al.,

fodgængerovergange, der blev sig-

den er observeret 1.537 uheld og

nalreguleret, som indgår.

432 personskader.

Den positive sikkerhedsgevinst

1997). Resultaterne her ligner altså

af etablering af stilleveje opstår

resultaterne i tilsvarende studier. Sik-

især som følge af, at antallet af

kerhedseffekter i det ene 5-benede

indgår både de trafiksanerede

Resultater om trafiksanering

tværkollisioner faldt signifikant med

kryds, der blev signalreguleret, er

vejstrækninger og de kryds, der lig-

Samlet set er antallet af uheld faldet

64 procent. Ligeledes forekommer

ikke entydige, da antallet af uheld

ger for enden af de trafiksanerede

signifikant med 17 procent, men

der store fald i parkeringsuheld og

falder, mens antallet af personska-

vejstrækninger, også kaldet ”ende-

denne effekt er inhomogen. Det

fodgængeruheld på hhv. 24 og 42

der stiger.

kryds”. På de trafiksanerede

skyldes primært, at effekten i ende-

procent. Derimod stiger antallet af

vejstrækninger forefindes der både

kryds er forskellig fra effekten på de

eneuheld med 24 procent, og

antallet af uheld faldet signifikant

kryds og strækninger.

trafiksanerede vejstrækninger.

antallet af personskader i eneuheld

med 20 procent, mens faldet i per-

I evalueringen af trafiksanering

På øvrige vejstrækninger er

stiger kraftigt. Stigningen i eneuheld

sonskader er lidt mindre. Sikker-

af kryds indgår selvfølgelig de kryds,

rede vejstrækninger, hvor effekterne

skyldes påkørsler af steler opsat i

hedseffekten på øvrige vejstræknin-

der blev signalreguleret, men også

er homogene, er antallet af uheld

forbindelse med de fartdæmpende

ger afhænger af antallet af ben, der

de vejstrækninger, der leder hen til

faldet signifikant med 22 procent,

foranstaltninger. Det er ikke muligt

er i krydset, som er blevet signalre-

disse kryds, også kaldet ”øvrige

mens antallet af personskader er fal-

at sige ud fra evalueringen, om sik-

guleret. Antallet af uheld på øvrige

vejstrækninger”. De øvrige

det med 18 procent. I endekryds er

kerhedseffekten af etablering af stil-

vejstrækninger, der fører hen til et

I evalueringen af signalregulering

Ser man alene på de trafiksane-
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Krydset Frederikssundsvej / Veksøvej blev signalreguleret i 1982.

F-kryds, der er blevet signalregule-

5-benede kryds, der er blevet sig-

uheld og 25 procent i personska-

sioner og fodgængeruheld faldet

ret, er således faldet signifikant

nalreguleret.

der.

med hhv. ca. 80 og 20 procent.

med 27 procent, mens personska-

Samlet set, når både krydset,

Hvordan har uheldsbilledet

Disse ændringer i uheldsbilledet er

derne her er faldet med 24 pro-

der er blevet signalreguleret, og de

ændret sig fra før til efter? I hoved-

også fundet i andre undersøgelser.

cent.

øvrige vejstrækninger indgår, så er

træk er der sket stigninger på ca.

I kryds, der signalreguleres, er sik-

Derimod er trafiksikkerheden

antallet af uheld ved T-krydsene fal-

50-60 procent i antallet af eneu-

kerhedseffekterne opdelt på

uændret på øvrige vejstrækninger,

det ca. 10 procent, mens antallet af

held, bagende- og frontalkollisioner

hovedsituationer nogenlunde af

der fører hen til T-kryds, mens den

personskader er uændret. Ved F-

samt højre- og venstresvingsuheld i

samme størrelse i hhv. T- og F-

synes at være forværret på de få

krydsene er der derimod tale om

de kryds, der er blevet signalregule-

kryds. Baggrunden for, at den sam-

øvrige vejstrækninger hen mod det

signifikante fald på ca. 30 procent i

ret. Derimod er antallet af tværkolli-

lede sikkerhedseffekt er bedre i Fkryds sammenholdt med T-kryds,
er, at tværkollisioner udgør en betydelig større andel af uheldene i Fkryds (62 procent) i førperioden
end i T-krydsene (42 procent).
På de øvrige vejstrækninger
ændrer uheldsbilledet sig også. Her
falder antallet af fodgængeruheld
samlet set med ca. 45 procent,
mens de andre typer af uheld falder med omkring 10-20 procent.
På øvrige vejstrækninger op til Fkryds er sikkerhedseffekten i alle
tilfælde bedre end op til T-kryds,
når effekterne opdeles på hovedsituationer.
Antallet af uheld med fodgængere, cyklister og knallertkørere falder med 25-27 procent i kryds, der
signalreguleres, mens uheld alene
med motorkøretøjer falder med 42
procent. På øvrige strækninger fal-

Sikkerhedseffekter af signalregulering af kryds på uheld og personskader.

der antallet af uheld med fodgæn-
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gere 49 procent, mens faldet i bilog cykeluheld er 15-20 procent.
Samlet set får fodgængerne en ca.
dobbelt så stor sikkerhedsgevinst af
signalregulering af kryds set i forhold til cyklister og bilister. I F-krydsene og tilhørende øvrige
vejstrækninger er gevinsten for fodgængerne (42 % færre uheld) dog
kun lidt bedre end cyklisternes (40
%) og bilisternes (27 %) – alle
disse gevinster er statistisk signifi-

Sikkerhedseffekter af etablering af signalregulerede fodgængerovergange.

kante. I T-krydsene forværres cyklisters sikkerhed (6 %) ved signalregulering, mens fodgængerne har

I tabel 4 er sikkerhedseffekterne

Den norske Trafikksikkerhets-

En analyse af sikkerhedseffek-

en god gevinst (37 %) og bilister-

opgjort på hhv. strækninger/vige-

håndbok angiver, at etablering af

tens afhængighed af mængden af

ne en lidt mindre gevinst (16 %) –

pligtsregulerede kryds og lyskryds

signalregulerede fodgængerover-

biltrafik på vejen tyder på, at der

her er kun ændringen i fodgænge-

afhængig af afstanden til fodgæn-

gange medfører et fald i fodgæn-

ikke er nogen gevinst ved at etable-

res sikkerhed signifikant.

gerovergangen. Strækninger og

geruheld på 12 procent, biluheld

re signalregulerede fodgængerover-

vigepligtsregulerede kryds er lagt

på 2 procent og et fald i alle per-

gange på veje med under 10.000

sikkerhedseffekter er uafhængige af

sammen, da uheldstallene er små

sonskadeuheld på 7 procent. Disse

biler pr. døgn. De gunstige sikker-

de indkørende trafikmængder,

og effekterne i øvrigt ligner hinan-

resultater er baseret på 20 under-

hedsgevinster er således alene fun-

både indkørende biler og cykler.

den. Det kan erfares, at sikkerheds-

søgelser og gælder for selve fod-

det på veje med mere biltrafik, hvil-

Analyser tyder på, at de fundne

effekten aftager på

gængerovergangen og et område

ket er i harmoni med tidligere

Resultater af signalregulering
af fodgængerovergange

strækninger/vigepligtsregulerede

på op til ca. 50 meter i hver retning

undersøgelser.

kryds, desto længere væk man

fra denne. Det er således nyt, at

Tabel 3 viser, at antallet af uheld og

kommer fra fodgængerovergangen.

etablering af signalregulerede fod-

Konklusion

personskader er faldet på de evalu-

Effekten ophører omkring 120-150

gængerovergange påvirker trafiksik-

Etablering af stilleveje har medført

erede vejstrækninger med omkring

m fra overgangen.

kerheden i et område mere end

et fald i uheld og personskader på

50 m fra overgangen. Ser man ale-

25-30 procent. Sikkerheden for-

25-30 procent som følge af etable-

Det virker egentligt logisk. I lys-

ring af signalregulerede fodgænger-

krydsene er effekten nogenlunde

ne på området op til 50 meter fra

bedres som følge af færre tværkolli-

overgange. Faldet i uheld er signifi-

uafhængig af afstanden. Dog bør

overgangen undervurderes sikker-

sioner og færre fodgænger- og par-

kant. Det er især fodgængere og

det nævnes, at lyskrydsene alle lig-

hedseffekten kraftigt, især hvis der

keringsuheld. Der synes dog at

cyklister, der har fået en sikkerheds-

ger i en afstand af 120-170 m fra

forefindes lyskryds nær overgan-

være sikkerhedsproblemer med

mæssig gevinst.

overgangene.

gen.

steler ved de fartdæmpende foran-
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Fodgængerovergangen på Frederikssundsvej ved Veststien blev signalreguleret i 1980.

staltninger. Det er især bilister og

signalreguleres, er primært et stort

ster er kun fundet på veje med

fodgængere, der har haft sikker-

betydeligt fald i tværkollisioner. Hvis

mere end 10.000 biler pr. døgn.

hedsmæssig gevinst af trafiksane-

der sker mange uheld i et kryds og

Det er en nyhed, at etablering af

ringerne. Resultaterne er i overens-

hovedparten af disse uheld er

signalregulerede fodgængerover-

stemmelse med tilsvarende studier.

tværkollisioner, så kan det være

gange påvirker trafiksikkerheden i et

Undersøgelsen dokumenterer,

relevant at signalregulere krydset

område mere end 50 m fra over-

at signalregulering af F-kryds i

set ud fra en sikkerhedsmæssig

gangen. Ser man alene på området

byområder forbedrer trafiksikkerhe-

synsvinkel.

op til 50 meter fra overgangen

den. Således falder antallet af

Etablering af signalregulerede

uheld og personskader med ca. 30

fodgængerovergange har medført

procent i krydset, der signalregule-

et fald i uheld og personskader på

res, og på veje op til krydset fore-

25-30 procent på de evaluerede

kommer der fald på omkring 25

vejstrækninger. Sikkerheden for-

procent. Alle trafikantgruppers sik-

bedres især for fodgængere og cyk-

kerhed forbedres ved signalregule-

lister. Den gunstige sikkerhedseffekt

ring af F-kryds. Derimod medfører

opstår, fordi uheld på strækninger

signalregulering af T-kryds og 5-

og i vigepligtsregulerede kryds fal-

benede kryds ikke en nævneværdig

der i antal op til ca. 120-150 m fra

ændring i trafiksikkerheden. Bag-

fodgængerovergangen, og at uheld

grunden for, at antallet af person-

i nærtliggende lyskryds også falder i

skader og uheld falder i kryds, der

antal. De gunstige sikkerhedsgevin-

undervurderes sikkerhedseffekten
kraftigt.

Sikkerhedseffekter af etablering af signalregulerede fodgængerovergange afhængig af afstand til fodgængerovergangen.
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