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FRA DEN STORE VERDEN

Dansk trafik-
sikkerhedshåndbog
Vejdirektoratet har udgivet en lettilgængelig 
håndbog for fagfolk, der arbejder med trafik-
sikkerhed. Håndbogen er tænkt som et hjæl-
pemiddel, der kan bidrage til at kvalificere 
indsatsen for forbedret trafiksikkerhed både i 
kommuner, i Vejdirektoratet og hos rådgivere. 
Det er første gang håndbogen udkommer, men 
det er hensigten, at den skal opdateres med 
jævne mellemrum.
Håndbogen sætter fokus på 25 vejtekniske 
tiltag. Det drejer sig om følgende: Adgangs-
regulering og -sanering, afstandsmærker på 
motorveje, autoværn i vejsider, blåt cykelfelt 
i signalregulerede kryds, bundet venstresving, 
cykelsti i åbent land, fartviser, forbedrede fod-
gængerovergange, forvarsling for stop- eller 
vigepligt, friktionsfræsning, justering af tvær-
profil på veje i åbent land, midterrabat i by, 
overkørsel i prioriterede kryds, rabatsanering, 
rumleriller, rundkørsel, sanering af faste gen-
stande, signalregulering af kryds, signalstyring, 
stoppligt, tilbagetrukket stoplinje, ”2+1” vej 
med midterautoværn, trafiksanering, vejbelys-
ning og venstresvingskanalisering i prioriterede 

kryds. 
For hvert tiltag bliver følgende gennemgået:
1. Tiltagets funktion og udformning.
2.  Under dette punkt introduceres tiltaget, 

herunder hvad tiltaget består i, på hvilke 
vejtyper tiltaget kan etableres, og hvilke 
type ulykker tiltaget kan forebygge.

3. Tiltagets effekt.
4. Dokumenterede trafiksikkerhedsmæssige 

effekter på antallet af ulykker og person-
skader præsenteres. Hvis det er muligt, 
skelnes der mellem effekter i hhv. by- og 
landområde, forskellige ulykkessituatio-
ner etc.

5. Ørige forhold vedrørende tiltaget. 
6. Dette vedrører kendte effekter på andre 

områder end trafiksikkerhed. Det kan fx 
være miljømæssige effekter, effekt på ka-
pacitet eller lignende. Endvidere redegø-
res der for, hvilke forudsætninger der skal 
være til stede, for at tiltaget kan etableres.

7. Referencer.
8. Gennemgangen af hvert tiltag afsluttes 

med en kort liste over udvalgte referen-
cer, hvor den interesserede læser kan søge 
yderligere viden om det pågældende vej-
tekniske trafiksikkerhedstiltag. 

De udvalgte tiltag er valgt af to grunde. For 
det første fordi effekten af de pågældende tiltag 
hører til de mest veldokumenterede. For det 
andet fordi tiltagene er omtalt i Færdselssikker-
hedskommissionens Nationale Handlingsplan. 
Håndbogen er udarbejdet på baggrund af den 
viden der er beskrevet i ”Effektkatalog – Viden 
til bedre trafiksikkerhed” (www.trafitec.dk).
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