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Udviklingen skal vendes

Djursland har en kedelig første plads hvad angår trafikdræbte. Denne udvikling
skal vendes. Med denne trafiksikkerhedsplan iværksætter vi en målsætning om
en reduktion på 40% af tilskadekomne og dræbte i trafikken i forhold til 2005 frem til udgangen af 2012.
I 2007 kom 74 personer til skade i trafikken i
Syddjurs – heraf blev de ni dræbt og 26 kom
trafiksikkerhedsarbejdet i
alvorligt til skade.
kommunalt regi nu mere
Antallet af tilskadekomne i 2007 var en markant stigning i forhold til det rekordlave antal
vigtig end nogensinde
tilskadekomne i 2006 - en stigning der desværre fortsatte i 2008.
Som konsekvens af kommunalreformen har Syddjurs Kommune ansvaret for
1000km veje. Kommunen har overtaget 95km overordnede veje fra Århus Amt,
og med disse veje har Syddjurs Kommune dermed ”overtaget” mange alvorlige
uheld, da følgerne af uheld på de overordnede veje ofte er meget alvorlige pga.
den høje hastighed. Derfor er trafiksikkerhedsarbejdet i kommunalt regi nu mere
vigtig end nogensinde.
Vi har benyttet kommunesammenlægningen som anledningen til at lave en ny
vejklassificering og en stiplan for hele Syddjurs Kommune. Samtlige af kommunens veje er således blevet klassificeret – både i det åbne land, men ligeledes i
byerne.
Vi har lavet en plan for etablering af nye stier. En planlægning der primært fokuserer på at skabe sikre og trygge skoleveje, men ligeledes en planlægning der
på sigt kan forbedre sundheden i kommunen ved at få endnu flere til at benytte
cyklen – både som dagligt transportmiddel, men ligeledes som rekreativ fritidsaktivitet. Stiplanen skaber overblik over de stier vi har, de stier det er realistisk
at etablere indenfor planens tidshorisont, samt de stier vi har en vision om at
binde kommunen sammen med – både internt, men også sammen med vores
naboer.
Til indsamling af data om hvordan vejnettet opleves i Syddjurs Kommune har
vi opfordret samtlige borgere i Syddjurs til, at fortælle hvor vejnettet opleves
som farligt eller utrygt. Der er stor forskel på hvordan vi som personer oplever
forskellige situationer. Derfor har fagligt personale besigtiget alle de lokaliteter
borgerne kom med høringssvar omkring. Foruden opfordringen til borgerne om
at ”sætte fingeraftryk på trafikken i Syddjurs” har vi involveret alle folkeskoleelever ved, at de skulle fortælle os om netop deres skolevej – hvor de føler sig
utrygge, men ligeledes om deres transportmiddel. Vi har spurgt til elevernes
transportmiddel, da vi har oplevet en stærk stigning i forældre der kører deres
børn til skole – til stor utryghed for de øvrige børn.
Endeligt har vi analyseret på alle de politiregistrerede uheld i perioden fra 2003
til 2007.
Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Syddjurs Kommune er, at ingen skal dræbes eller komme til skade i trafikken. Grunden hertil er åbenlys, idet de menneskelige omkostninger ved et mistet menneskeliv er uoverskuelige. Dertil kommer de samfundsmæssige omkostninger ved mistet menneskeliv, eller alvorligt
og lettere tilskadekomne i trafikken.
Investeringer i en tryg og sikker infrastruktur er derfor påkrævet, for at vi kan
vende udviklingen til det bedre.
God læselyst

Carsten Bech, formand
Udvalget for Natur, Teknik
og Miljø.
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Forord
Vi færdes alle på vejnettet som trafikanter – nogle gange som bilist og andre
gange som let trafikant enten til fods eller på cykel. Vi er derfor alle en del af
trafikken, og derfor har vi også alle et ansvar for, at ingen kommer til skade eller
dræbes i trafikken.
Muligheden for at transportere os hurtigt fra sted til sted har stor betydning for
os alle som enkeltindivid og for samfundet som helhed. Transporten skal helst
foregå sikkert og trygt, hvilket stiller krav til både vejsystemet og trafikanterne.
Der er i dag muligheder for forbedringer af både trafiksikkerhed og fremkommeligheden.
Hver dag kommer der mennesker til skade i trafikken
Hver dag sker der uheld på vejnettet i Danmark. Dette resulterer i tab af menneskeliv eller tilskadekomst. I 2007 registrerede politiet ca. 7.000 tilskadekomne
i trafikken i Danmark, hvoraf ca. 400 blev dræbt. Hertil kommer de uheld, som
ikke er registreret.
”Gyldne” regler for
bilisternes adfærd i
trafikken
Overhold hastighedsgrænserne
Brug altid sikkerhedssele
Kør aldrig spirituskørsel
Hvis disse 3 regler blev overholdt
kunne vi med ét slag
reducere antallet af
dræbte med mindst
40%
Kilde: ”Hver ulykke er
én for meget – Trafiksikkerhed starter med dig”
Færdselssikkerhedskommissionen 2000
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I 2007 skete der 98 uheld på vejnettet i Syddjurs Kommune. Disse uheld
medførte, at 74 personer blev skadet, heraf blev 9 dræbt og 26 alvorligt skadet.
Sammenlignes antallet af dræbte pr. indbygger med hele landet, er Syddjurs et
af de steder, hvor flest bliver dræbt i trafikken. Dette skal ændres.
Syddjurs Kommunes vision er derfor at:

Ingen skal dræbes eller komme alvorligt tilskade i trafikken
Frem til 2012 er målet, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne
skal reduceres med 40%.
Hvis visionen og målet skal nås, er det nødvendigt, at både stat, kommune,
politi og private aktører arbejder sammen om at forbedre trafiksikkerheden.
Trafiksikkerhed starter med dig !
9 ud af 10 uheld i trafikken sker fordi mennesker bevidst eller ubevidst begår
fejl. De største udfordringer i trafiksikkerhedsarbejdet er derfor at få trafikanterne til at ændre adfærd, så de undgår at begå fejl. Samtidig er det nødvendigt
at sikre vejens indretning samt forbedre bilerne og deres sikkerhedsudstyr, så
skaderne minimeres, når ulykkerne alligevel sker.
Trafiksikkerhedsplanen arbejder med 2 af disse udfordringer – både at ændre
trafikanternes adfærd via kampagner og undervisning samt at gøre vejene mere
sikre bl.a. ved ombygning af uheldsbelastede strækninger og kryds.
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Så meget koster
personskader
samfundet
Dræbt: 12,2 mio. kr.
Alvorligt tilskadekommen: 1,3 mio. kr.
Lettere tilskadekommen: 0,35 mio. kr.
Udgifterne omfatter de
personrelaterede omkostninger inkl. velfærdstab
Kilde: www.dtu.dk, ark:
Katalog - enhedspriser

Så meget koster en
personskade det
offentlige
Årsager til trafikuheld.
Kilde: Færdselsikkerhedskommissionens handlingsplan 7. maj 2007

Trafikuheld koster dyrt!
Trafikuheld forårsager sorg og smerter hos de mennesker, som berøres af
uheldene. Trafikuheldene koster også både kommunen og samfundet som
helhed mange penge. Trafikuheld er den fjerde hyppigste kilde til tab af leveår i
Danmark.
Trafikuheldene på alle veje i Syddjurs Kommune kostede i 2007 samfundet
knap 156 mio. kr., mens kommunens direkte omkostninger var ca. 24 mio. kr. –
et beløb, der som følge af den ændrede omkostningsfordeling skønnes at være
fordoblet i forbindelse med kommunalreformen.
Spiller ind på sundheden
En lang række af kommunens borgere føler sig utrygge, når de færdes i trafikken – især når de færdes til fods eller på cykel. Det kan få nogle til at vælge
bilen i stedet for at gå eller cykle og dermed være med til at forstærke utrygheden – og fjerne muligheden for at få god motion.
Der er i Syddjurs Kommune stor fokus på motion i forbindelse med at få både
børn og voksne til at leve sundere.
For at gøre det mere sikkert og trygt at færdes som trafikant har Syddjurs Kommune udarbejdet denne trafiksikkerhedsplan, som skal danne baggrund for en
målrettet indsats for at forbedre forholdene således, at det altid er en fornøjelse
at færdes rundt i kommunen.

Kommuner: 100.000 kr.
Amter: 112.000 kr.
Stat: 38.00 kr. 1)
Tallene og priserne
er fra 1999. En fremskrivning til 2008-tal
vil forøge dem med
en faktor 1,6.
Grove beregninger fra
foråret 2007 viser, at de
kommunale udgifter til
trafiksikkerhed mindst vil
blive fordoblet som følge
af den nye opgavefordeling efter kommunalreformen. 2)
1)
Kilde: ”Hver ulykke er
én for meget – trafiksikkerhed starter med dig”
Færdselsikkerhedskommissionen 2000
2)
Kilde: ”Kommunale
udgifter ved personskader
i trafikken” Dansk Vejtidsskrift juni/juli 2007
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Indledning

I perioden fra 2003 til 2007 har politiet registreret 345 uheld på de veje, som
administreres af Syddjurs Kommune. Dette svarer til et gennemsnit på 69 uheld
om året eller et uheld hver femte dag. Hertil kommer de uheld, som politiet ikke
har fået kendskab til.
Dette tal skal nedbringes, hvorfor Syddjurs Kommune har udarbejdet denne
trafiksikkerhedsplan.
Trafiksikkerhedsplanen skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med at
forbedre sikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet og sikre, at
der sættes ind, hvor der skabes mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene.
Investeringerne vil omfatte såvel ombygninger/udvidelser af det eksisterende
vej- og stinet som adfærdsregulerende tiltag såsom kampagner eller undervisning.
Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af følgende analyser:
•
•
•
•

De politiregistrerede uheld for perioden 2003-2007
En internetbaseret skolevejsanalyse for alle kommunens folkeskoleelever
fra 2008
Henvendelser fra borgerne fra 2000 til 2008
En vej- og stiregistrering i kommunen

Som dokumentation for planen er udarbejdet en række baggrundsnotater, som
beskriver de gennemførte analyser og registreringer. I trafiksikkerhedsplanen er
gengivet konklusionerne fra analyserne samt en oversigt over hvilke virkemidler,
som det er valgt til forbedring af henholdsvis sikkerhed, tryghed og stinet.
I forbindelse med planen er der udarbejdet en vejklassificering af vejnettet samt
en samlet stiplan for hele kommunen. Disse er gengivet i trafiksikkerhedsplanen.
Indeværende Trafiksikkerhedsplan er gældende for perioden 2009 til 2012.
Foruden nærværende plandokument er trafiksikkerhedsplanen bestående af en
handlingsplan. Handlingsplanen revideres årligt gennem den 4-årige periode
og derfor fremstår handlingsplanen som et selvstændigt dokument. Handlingsplanen beskriver de aktiviteter, som er prioriteret i den nærmeste årrække samt
hvor mange penge, der vurderes at skulle anvendes for at nå målsætningen.
Handlingsplanen er samtidigt et dynamisk dokument, som løbende justeres i
forhold til de ændringer, der registreres på vejnettet, herunder bl.a. ændringer i
uheldsbilledet. Handlingsplanen indeholder en prioriteret liste, som dog kun er
gældende ét år frem. Hvert år skal der vedtages en ny prioritering ud fra handlingsplanen men ligeledes under hensyn til ændringer i bl.a. uheldsbilledet.
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Trafiksikkerhed er nu endnu vigtigere i kommunen
Kommunalreformen, der blev gennemført pr. 1/1 2007, har væsentlige konsekvenser for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i Syddjurs Kommune. For det
første skal indsatsen nu prioriteres på tværs af de gamle kommunegrænser, og
for det andet skal trafiksikkerhedsarbejdet nu også omfatte de amtsveje, som
kommunen har fået overdraget som led i kommunalreformen.
Sidstnævnte har væsentlig betydning for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen
og bevirker konkret, at arbejdet bliver væsentligt mere omfangsrigt, end man
samlet set har været vant til i de sammenlagte kommuner, da kommunens vejnet nu inkluderer meget mere trafikarbejde.
På de gamle kommuneveje blev der således observeret i alt 422 uheld i perioden 1998-2006, mens der på de amtsveje, som kommunen har overtaget, blev
registreret 202 uheld. Med andre ord er antallet af uheld på kommunevejene
steget med over 45% efter overdragelsen af amtsvejene til kommunen.
Ydermere kan det konstateres, at de uheld, der er overtaget med amtsvejene,
har en høj alvorlighedsgrad. Antallet af dræbte og tilskadekomne på det kommunale vejnet er således steget med over 60% som resultat af kommunalreformen.
Konsekvensen heraf er, at der i fremtiden skal afsættes flere penge til trafiksikkerhedsarbejdet, end det tidligere har været tilfældet i de sammenlagte kommuner for at sikre en realisering af målsætningen for trafiksikkerhedsarbejdet.
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Vision, mål og særlige indsatser

Syddjurs Kommune har besluttet at fastlægge en langsigtet strategi for at
forbedre trafiksikkerheden og trygheden i kommunen. Udarbejdelsen af nærværende trafiksikkerhedsplan skal danne grundlaget for strategien.

At blive ramt af en bil, der
kører f.eks. 50 km/t svarer
til at ramme jorden ved
udspring fra 3. sal
Kilde: ”Håndbog i hastighedsplanlægning i byområder” VD 2000

Færdselssikkerhedskommissionen
I maj 2007 udgav
Færdselssikkerhedskommissionen en
revision af den nationale handlingsplan
fra år 2000 ”Hver
ulykke er én for meget - trafiksikkerhed
starter med dig”.
Færdselssikkerhedskommissionen
er sammensat af
repræsentanter for
partierne i Folketinget og af fagfolk.
Deres opgave er at
rådgive Justitsministeren om færdselssikkerhed. Kommissionen udarbejder en
national handlingsplan og udstikker
de nationale mål for
færdselssikkerheden.
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Kommunen har valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nyeste handlingsplan ved fastsættelse af vision og mål for trafiksikkerhedsarbejdet.
Kommunens vision er, at

Ingen skal dræbes eller komme alvorligt tilskade i trafikken
Visionen betyder, at kommunen vil arbejde for, at der på sigt ikke sker alvorlige
trafikulykker på vejnettet.
Kommunen vil indenfor de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre
trafiksikkerheden ved planlægning, udformning og vedligeholdelse af vej- og
stinettet. Kommunen vil desuden sammen med andre offentlige myndigheder
og institutioner målrettet søge at påvirke trafikanternes adfærd, så trafikreglerne
efterleves.
Hvis trafikanterne overholdt hastighedsgrænserne, altid brugte sikkerhedssele
og aldrig kørte spirituskørsel, ville antallet af dræbte mindst blive reduceret med
40%.
Målsætninger
Selvom visionen er, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt på vejnettet,
så har kommunen valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning og også sætte fokus på at reducere antallet af lettere tilskadekomne.

Antallet af både dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere
tilskadekomne skal reduceres med 40 % frem til 2012. Udgangspunktet er uheldstallene fra 2005.
Hvis Syddjurs Kommune skal leve op til målsætningen betyder det, at der på
kommunevejene i 2012 skal være;
•
•
•

Under 3 dræbte
Under 16 alvorligt tilskadekomne
Under 11 lettere tilskadekomne

Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Kommunens målsætning
frem til 2012 opdelt på
dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne

Målet er ambitiøst, og det forudsætter, at kommunens indsats understøttes af
statslige initiativer bl.a. fra Vejcenter Østjylland og Rådet for Større Færdselssikkerhed.
Kommunen vil løbende vurdere om udviklingen går i den rigtige retning ved at
udarbejde en årlig status for trafikuheldene.
Kommunens målsætning frem til 2012 opdelt på dræbte, alvorligt tilskadekomne
og lettere tilskadekomne
Der hersker ikke tvivl om, at der bør være størst fokus på at reducere antallet af
tilskadekomne i trafikken, men det er også vigtigt, at borgerne føler sig trygge,
når de færdes i trafikken.
Utryghed kan medføre, at flere – børn som voksne – kører/transporteres i bil i
stedet for at gå og cykle. Dette forringer sundheden og kan samtidig være med
til at forstærke utrygheden for de lette trafikanter og øge antallet af uheld.
Kommunen har derfor også følgende målsætning:
•
•
•
•

At der arbejdes for at få udbygget stinettet i kommunen, som kan medvirke
til at flere vil benytte cyklen
At trygheden forbedres generelt både gennem adfærdsændringer og konkrete ombygninger
At antallet af børn, der cykler og går til skole, øges fra 54% til 74% frem til
2012
At antallet af børn, som benytter cykelhjelm, øges fra 62% til 85% frem til
2012, med baggrund i skolevejsanalysen.

side 11

Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Særlige indsatsområder
Opfyldelse af visionen og målene nås ved en målrettet fokuseret indsats til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden.
På baggrund af problemanalysens resultater og de opstillede mål for trafiksikkerhedsarbejdet i Syddjurs Kommune, kan der især peges på følgende indsatsområder:

Tilnærmet sammenhæng
mellem uheld og hastighed
for bygader
Kilde: ”Håndbog i hastighedsplanlægning i byområder” VD 2000

•
•
•
•
•
•
•

Unge bilførere
Spiritusuheld
Hastighed
Uheld med motorcyklister
Kurveuheld i åbent land
Uheld med lette trafikanter i byerne
Uheld med faste genstande

Ovenstående indsatsområder er udvalgt enten fordi, der er en høj repræsentation af uheld af den pågældende type eller med den pågældende trafikantgruppe, eller fordi den pågældende uheldstype eller uheldene med den pågældende trafikantgruppe har en særlig høj alvorlighedsgrad.
En indsats inden for ovennævnte områder vil også have en positiv påvirkning
på trafikanternes oplevelse af at føle sig trygge i trafikken – især indsatser omkring hastighed.
Kommunen vil yderligere gøre en indsats for at forbedre trygheden indenfor
følgende områder:
•
•
•
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Forbedring af utrygge lokaliteter
Udbygning af stinettet
Forbedring af skolevejene med fokus på de elever, som har under 5 km til
skole
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Den trafikale struktur

Kommunen bestyrer 1.000 km vej
Kommunen har et vejnet på ca. 1.000 km ekskl. private fællesveje. I forbindelse
med kommunalreformen overtog kommunen 95 km vej fra Århus Amt, mens
Vejdirektoratet overtog 66 km vej inden for kommunegrænsen.
Syddjurs Kommune overtog herved en stor mængde gennemfartsveje af en
højere standard og betydning. Noget kommunerne ikke i samme grad har været
vant til. Vejdirektoratet overtog de nationalt betydende hovedveje 15, 16 og 21.

Med rødt er markeret vejstrækninger, hvor Århus Amt var vejmyndighed før
strukturreformen. Syddjurs Kommune har overtaget vejmyndigheden over størstedelen af disse veje, mens Vejdirektoratet er vejmyndighed for de blå strækninger på kortet til højre.

Vejmyndigheder før strukturreformen

Vejmyndigheder efter strukturreformen

Vejmyndigheder før og efter kommunalreformen.
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Vejklassificering
Vejklassificeringen er en målsætning for vejnettet. Det kan således ikke forventes, at vejenes nuværende udformning er i overensstemmelse med den klasse
de er givet. Vejklassificeringen skal anvendes som et redskab til, hvordan vejene
skal udformes på sigt, og hvad der kan gives tilladelse til på de enkelte veje.
Udpegningen af det overordnede trafikvejnet (gennemfartsveje og fordelingsveje) er sammenholdt med nabokommunerne, så en trafikvej ikke bliver til en
lokalvej i nabokommunen.
Forslaget til gennemfartsveje og fordelingsveje er sammenholdt med det kollektive rutenet. Busserne bør som udgangspunkt køre på trafikveje, da de gerne
skal komme hurtigt frem. Det er dog ikke altid muligt, da busserne også skal
betjene mindre bysamfund.
Forslaget til gennemfartsveje og fordelingsveje er ligeledes sammenholdt med
vintervedligeholdelsesplanen. Alle gennemfartsvejene og fordelingsvejene er i
klasse 1.
Vejstruktur i det åbne land
Vejklassificeringen for det åbne land er baseret på en ny planlægningsmetode,
som er beskrevet i et nyt vejregelforslag fra Vejdirektoratet. Der fokuseres her
på en sondring mellem de forskellige vejtypers funktion, hvad angår begreberne
fremkommelighed og tilgængelighed. (Ordet tilgængelighed anvendes her i en
anden betydning end i forhold til handicappedes forhold).

Hastigheder i åbent land
110 - 130 km/t
Anvendes kun på motorveje
90 km/t
Anvendes på motortrafikveje og
andre højklassede gennemfartsveje i
åbent land jf. Vejregler for åbent land.
Der stilles krav til vejens indretning,
således må der ikke være private
indkørsler og ingen langsomme køretøjer (landbrugskøretøjer) eller cykler
på kørebanen. Antallet af sidevejstilslutninger skal minimeres, og kryds
udformes med kanalisering (svingbaner) eller sikrere løsninger.
80 km/t
Den generelle hastighedsgrænse i
åbent land. Med den nye vej-
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regel stilles større krav, og afhængig
af trafikmængde og funktion (gennemfarts- eller fordelingsvej) bør der
i nogle sammenhænge således ikke
være private indkørsler eller cyklister
på vejen.
70 km/t
Lokal hastighedsgrænse omkring
problematiske kryds og kurver i åbent
land.
60 km/t
Foreslået hastighed på trafikveje i
åbent land, hvor der er større mængder cyklister på kørebanen. Hastighedsgrænsen bør ofte anvendes på
lokalveje.

Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Ryomgård

Kolind

Hornslet
Rønde

Vejklassificering i kommuEbeltoft

nen. Gennemfartsveje er
markeret med rødt, mens
fordelingsveje er markeret med blåt. Fremtidige
vejforbindelser er desuden
vist. Ingen af disse er dog
besluttet.

Vejreglen anbefaler, at der udpeges et net af trafikveje, som skal bære den
gennemkørende trafik i det åbne land. Trafikvejene
3 inddeles igen i 2 kategorier:
Gennemfartsveje med en anbefalet maskestørrelse på 10 X 10 km og fordelingsveje med en maskestørrelse på 5 X 5 km.
Gennemfartsvejene
indrettes med optimale forhold for trafikkens fremkommelighed. Som eksempel
på tiltag kan nævnes, at vejene indrettes, så cykler aldrig findes på kørebanen
men på cykelstier eller slet ikke (cykling forbudt). Vejene bør også indrettes med
parallelle vejsystemer for landbrugs- og andre langsomtkørende køretøjer. En
del af baggrunden for dette er – ud over fremkommeligheden - et ønske om at
undgå den type uheld, som netop fremkaldes af denne type køretøjer, som kan
give anledning til hasarderede overhalinger, der igen medfører sammenstød
med modkørende eller andre ulykker.
Der skal også arbejdes på at nedbringe antallet af kryds og sideveje, herunder
også private indkørsler. En typisk hastighedsgrænse på en gennemfartsvej
vil være 80 km/t, men ved 2+1 veje eller motortrafikveje tillades også 90 km/t.
Motorveje hører også til i kategorien.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

I Syddjurs Kommune er udpeget følgende gennemfartsveje.
•
•
•
•
•

Statsvejene
Adgang til Tirstrup Lufthavn fra statsvej
Landevej 563 gennem Hornslet mod Auning
Flintbakken/Frellingvej fra motortrafikvej til Kolind
Ebeltoftvej mellem Tirstrup og Handrup

Flere gennemfartsveje er på kommunens langsigtede projektliste over nye vejprojekter. Disse projekter skal:
•
•
•
•
•
•

Sikre bedre vejforbindelse mod Norddjurs Kommune
Aflaste Hornslet og Mørke
Aflaste Feldballe og Tåstrup
Aflaste Ebeltoft
Aflaste Tirstrup
Sikre bedre adgang til Tirstrup Lufthavn

Nogle af disse projekter vil nedklassificere eksisterende gennemfartsveje til
fordelingsveje eller lokalveje.
Fordelingsvejene
indrettes med en større grad af tilpasning til den mere lokale trafik, således kan
der findes cykler på kørebanen eller på brede kantbaner ved lavere hastigheder. Også fordelingsveje kan etableres med 80 km/t men kan også etableres
med lavere hastighed afhængig af deres fysiske udformning. På kortere strækninger omkring kryds eller kurver kan der etableres en hastighedsgrænse på 70
km/t for at forebygge uheld.
Flere vejstrækninger udpeges til fordelingsveje med hastighed 60 km/t. Det er
veje, hvor der er mange skarpe kurver, mange faste genstande langs vejen,
mange vejadgange, eller hvor der ingen faciliteter er til cyklister. Særligt på Mols
og på strækningen mellem Ebeltoft og Balle er der udpeget fordelingsveje med
en hastighedsgrænse på 60 km/t.
Hastighedsplanen for det åbne land tager udgangspunkt i vejklassificeringen
men tager også hensyn til trafiksikkerhed (f.eks. nedsat hastighed i farlige kurver og ved kryds).
Kommunen har følgende fordelingsveje på den langsigtede projektliste:
•
•

Vestlig fordelingsvej om Hornslet
Omfartsvej i Knebel

Lokalveje
er veje med høj tilgængelighed. Herved menes, at lokalvejene principielt muliggør alle nødvendige manøvrer. Hastighedsgrænsen er 30-80 km/t, hvilket
afhænger af lokale forhold. Hastighedsgrænsen på lokalveje ændres ikke i
forbindelse med denne trafiksikkerhedsplan men bibeholdes, som de er i dag.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Hastigheder i byområder
60 km/t
Kan anvendes på enkelte overordnede trafikveje i bysammenhæng,
hvor der er få sideveje og indkørsler,
cykelstier og et begrænset krydsningsbehov.
50 km/t
Den generelle hastighedsgrænse
i byzone. Anvendes på trafikveje
med cykelsti og fortov og bør ikke
forekomme, hvor der er cyklister på
kørebanen. Anvendes desuden på
lokalveje i erhvervsområder. 50 km/t
er generelt for hurtigt til boligveje.
Derfor foreslås etablering af hastighedszoner.

40 km/t
Hastighed på fartdæmpede trafikveje,
herunder veje i byområde med cykler
på kørebanen. Foreslås desuden som
generel hastighed på boligveje på sigt
(hastighedszoner). Skiltning med 40
km/t forudsætter som regel etablering
af fartdæmpere, eller at vejen i sig
selv er udformet fartdæmpende.
30 km/t (ofte betegnet ”stillevej”)
Meget fartdæmpede boligveje. Kan
anvendes ved nyanlæg af boligområder, men 40 km/t er kommunens
standard.
15 km/t
Hastighed på gågader og legeopholdsområder. Kan anvendes ved
nyanlæg af boligområder, men 40
km/t er kommunens standard.

Hastighedsgrænserne på lokalveje vil løbende blive vurderet ud fra uheldsanalyser, borgerhenvendelser mm.
Bygennemfarter
De mindre byer, der gennemskæres af en trafikvej, udgør et særligt problem,
hvilket fremgår af borgerhenvendelser og skolevejsanalysen. Bygennemfarter
vil løbende blive forbedret.
Et bygennemfartsprojekt kan typisk bestå af etablering af fartdæmpning til 40
eller 50 km/t gennem byen (f.eks. bump) suppleret med byporte og forvarslingsstrækninger.
På de følgende sider findes hastighedsplaner for de 5 største byer i kommunen.
Vejklassificering i byer
Trafikvejene i byerne skal betjene gennemkørende trafik. Det kan være trafik til
og fra byen, og det kan være trafik mellem de enkelte områder i byen. Lokalvejene skal alene betjene trafik, som har ærinde i det område, hvor vejen ligger
– altså til f.eks. boliger og arbejdspladser med vejadgang fra vejen evt. via en
stikvej.
Vejene er klassificeret i de 5 største byer Ebeltoft, Hornslet, Rønde, Ryomgård
og Kolind.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Vejklassificering i Ebeltoft.

Ebeltoft
Strandvejen og Øster Allé/Nørre Port/Strandgårdshøj er de primære trafikveje i
Ebeltoft by. Disse veje er forbundet i hver ende samt af Nørre Allé. Strandgårdshøj hastighedsdæmpes på sigt. Af øvrige trafikveje er Boeslumvej og Dråbyvej.
Gennem Dråby by bør Dråbyvej trafiksaneres. En østlig omfartsvej ønskes på
sigt, hvilket er skitseret på figuren herover. På sigt ønskes en ny trafikvej af
Folboholm mellem Dråbyvej og Boeslumvej.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Vejklassificering i Hornslet.

Hornslet
I Hornslet er Løgtenvej/Rosenholmvej den primære vejforbindelse. Denne vej
betjener megen gennemkørende trafik. Bymidten og den nordvestlige del af
byen betjenes af Tingvej/Toftevej og Birkevej. Den sydvestlige del af byen betjenes af Sortevej, Tendrup Hovvej og Amaliegårdsvej. Etableres en vestlig vej
om Hornslet, vil denne erstatte Amaliegårdsvej som trafikvej. Den østlige del af
byen og trafik fra øst betjenes af Rodskovvej.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Vejklassificering i Rønde.

Rønde
Hovedgaden er den primære trafikvej i Rønde. Der er et vist krydsningsbehov
mellem rutebilstation og butikker i den østlige del af byen, hvorfor hastighedsgrænsen her bør være 40 km/t. Parallelt med Hovedgaden løber Skolevej, der
betjener den nordlige del af byen. Strandvejen betjener den sydvestlige del af
byen samt trafik fra sommerhusområder ved Følle Strand. Skrejrupvej betjener
trafik til skolen samt trafik fra Thorsager. Molsvej er trafikvejen, der forbinder
Mols med Rønde.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Vejklassificering i

Ryomgård
Fra nord, syd, øst og vest er Ryomgård forbundet med de omkringliggende
byer. Disse veje er trafikveje. På en kort strækning af Vestergade ændres
hastighedsgrænsen til 40 km/t, da vejprofilet er snævert, og der er krydsningsbehov mellem boligområdet nord for vejen og handelsområdet syd for vejen.
Jernbanegade og Marienhoffvej er ligeledes hastighedsdæmpede trafikveje.
Nordre Ringvej betjener boligområdet i nord.

Ryomgård.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Vejklassificering i Kolind.

Kolind
Kolind har en stor mængde trafikveje i forhold til byens størrelse. Trafikvejene i
byen er i stor grad boligveje med undtagelse af Bredgade/Maarupvej. I forhold
til de øvrige større byer i kommunen ledes gennemkørende trafik hovedsageligt
udenom byen.
Hele byen er i dag udlagt til 40 km/t byzone.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Stiplan
Stiplan
Stisystemer i åbent land
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Eksisterende cykelstier
i åbent land er markeret
med rødt. Den nationale
cykelrute og de regionale
cykelruter er markeret.
Kun overordnede stier og
stiruter indgår.

Ryomgård

Kolind

Hornslet
Rønde

Ebeltoft

Eksisterende cykelstier i åbent land er markeret med rødt. Den
nationale cykelrute og de regionale cykelruter er markeret. Kun
overordnede stier og stiruter indgår.
I stiplanen for det åbne land har hovedprioriteten været at
etablere sikre forbindelser fra de mindre bysamfund til de sko-
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

transportvaner i en tidlig alder.

Med rødt er vist eksisterende cykelstier i åbent land.
Med blåt er vist de stier,
der indgår i den fremtidige
stiprioritering, ikke alle stier
er prioriteret til udførelse i
perioden frem til 2012. Med
stiplet blåt er vist grusstier,
der etableres i forbindelse
med nationalpark projekter.

I stiplanen for det åbne land har hovedprioriteten været at etablere sikre forStinettet i åbent land består af:
bindelser fra de mindre bysamfund til de skoler, som ligger nær disse byer.
•
Separate stier i eget tracé
Baggrunden for dette er en vurdering af, at der er størst potentiale for at øge
•
Cykelstier langs trafikveje (gennemfartsveje eller fordecykelandelen på de korte ture, og at det er vigtigt at skabe grundlag for gode
lingsveje) cykelbaner eller kantbaner duer således ikke i
transportvaner i en tidlig alder.

åbent land på trafikveje.

•
Cykelruter ad lokalveje (max 60 km/t)
Stinettet i åbent land består af:
•
Cykelruter ad fartdæmpede/nedskiltede trafikveje (for• Separate stier i eget tracé
delingsveje) (max. 60 km/t, max. årsdøgntrafik 1.000).
• Cykelstier langs trafikveje (gennemfartsveje eller fordelingsveje), cykelbaner eller kantbaner duer således ikke i åbent land på trafikveje.
Som det fremgår af figuren herunder, vil de eksisterende stier
• Cykelruter ad lokalveje (max 60 km/t)
sammen med de prioriterede stier fra denne plan ikke give et
• Cykelruter ad fartdæmpede/nedskiltede trafikveje (fordelingsveje) (max. 60
fuldstændigt sammenhængende stisystem i kommunen. Ønkm/t, max. årsdøgntrafik 1.000).

skerne om nye stier er dobbelt så store som det eksisterende
cykelstinet. Udførelsen af stierne er derfor en langsigtet proces.

Som det fremgår af figuren herunder, vil de eksisterende stier sammen med de

Ryomgård

Kolind

Hornslet

Rønde

Ebeltoft

Med rødt er vist e
projekter.
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Følgende stiruter er prioriteret i åbent land i planen (angives i uprioriteret rækkefølge):
• Femmøller Strand-Egens
• Egens Havhuse-Vrinners
• Vrinners-Knebel
• Knebel-Knebelbro
• Rønde-Skrejrup
prioriterede stier fra denne plan ikke give et fuldstændigt sammenhængende
• Skrejrup-Thorsager
stisystem
i kommunen. Ønskerne om nye stier er dobbelt så store som det eksi• Ugelbølle-Rodskov
sterende
cykelstinet. Udførelsen af stierne er derfor en langsigtet proces.
• Kolind-Koed
Følgende
stiruter har været med i prioriteringen til udførelse i perioden frem til 2012.
• Koed-Ryomgård
De økonomiske rammer gør, at ikke alle stier kan udføres i perioden fremt til 2012.
• Ryomgård-Pindstrup
Fuglsøvej fra Femmøller
Skrejrup-Thorsager
Femmøller
Strand-Egens
• Fuglsøvej
fra Femmøller
Strand mod Fuglsø
Strand mod Fuglsø
Ugelbølle-Rodskov
Egens Havhuse-Vrinners
• Rosmus Skole-Balle
Rosmus Skole-Balle
Kolind-Koed
Vrinners-Knebel
• Rosmus Skole-Hyllested
Rosmus Skole-Hyllested
Koed-Ryomgård
Knebel-Knebelbro
Lime-Skørring-Karlby
Rønde-Skrejrup
• Skørring-KarlbyRyomgård-Pindstrup
På lang sigt bør kommunen bindes bedre sammen med stiruter end tilfældet er

På lang sigt bør kommunen bindes bedre sammen med stiruter
i dag. Stinettet bør være lige så veludbygget som nettet for trafikveje. I figuren
end tilfældet er i dag. Stinettet bør være lige så veludbygget
herunder er vist hvordan stier kan udbredes, så der er god dækning af stier i det
som nettet for trafikveje. I figuren herunder er vist hvordan stiåbne land.
er kan udbredes, så der er god dækning af stier i det åbne land.

Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Stiruter der ønskes, udover
de stiruter der er prioriteret
i denne plan, er vist med
en stiplet blå line. Stier og
stiruter i Mols Bjerge er ikke
vist på figuren, da de ikke
indgår i det overordnede
net. Stiruter kan være af
lokalveje eller trafikveje
(hastighed 60 km/t).

Ryomgård

Kolind

Hornslet

Rønde

Ebeltoft

Stirute
km/t).
Stisystemer i byområder
22
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Stisystemer i byområder
I de fem største byer er stinettene bedre udbygget end i landområdet.
Stinettet i byerne består af:
• Separate stier
• Cykelstier eller –baner langs trafikveje
• Cykelruter ad lokalveje (max. 40 km/t)
• Cykelruter ad fartdæmpede trafikveje (max. 40 km/t, max. årsdøgntrafik
2.000)
Stinettet skal betjene trafik til skoler, fritidsfaciliteter, arbejdspladskoncentrationer, offentlige funktioner, indkøbsmuligheder og kollektive trafikterminaler. De
enkelte stistrækninger skal placeres, så de har et direkte forløb, der er attraktivt
for cyklisterne.

Krydsninger mellem sti og trafikvej udformes som:
• Niveaufri krydsning
• Rundkørsel
• Signalregulering
• Fartdæmper på trafikvejen, max 40 km/t.
• Midterhelle, så der kan krydses i to tempi.
• (Ikke-reguleret fodgængerfelt, dog ikke ved nyanlæg)

I forbindelse med større byudviklingsprojekter etableres nye stier, der forbinder
de nye områder med det eksisterende stisystem. Udgiften til dette afholdes som
en del af byggemodningen, ikke af kommunens pulje til stiforbedringer.
Stinettet i byerne er belagt med fast belægning. På langt sigt bør der være belysning på de væsentligste stier.
I byområder prioriteres stier langs trafikveje, hvis trafikvejene ikke er hastighedsdæmpede, og hvis vejene er skoleveje. De fem største byer har generelt
gode faciliteter for lette trafikanter. I forbindelse med skolevejsanalysen og
borgerinddragelsen er der indkommet ønsker om nye stier. Efterfølgende er
stinettet optegnet, og supplerende stier er tilføjet for at sikre en god dækning af
byerne.
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Ebeltoft
I Ebeltoft er der cykelstier/baner langs de fleste trafikveje. Derudover er der et
veludbygget net af stier i eget trace. Der mangler dog enkelte stier og en del
stikrydsninger.
I Ebeltoft skal etableres følgende stier:
• Strandgårdshøj/Nørreport – Cykelbane i begge sider af vejen
• Boeslumvej – Fællessti i begge sider af vejen
Af stikrydsninger mangler:
• Fem stikrydsninger på Nørreallé/Østerallé (Ved Boeslumvej, Blomstervænget, Sønder Skovvænget, Granparken, Færgevejen)
• På Boeslumvej ud for Bregnevej, da særligt skoleelever krydser her
• På Strandgårdshøj i krydset ved Dråbyvej
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Hornslet
I Hornslet er kun en begrænset mængde af stier langs trafikvejene. Der bør
etableres følgende stier:
• Cykelbane langs Birkevej
• Cykelbane langs Toftevej
• Cykelbane langs Tingvej
• Løgtenvej/Rosenholmvej mangler en sti, men det er ikke muligt at etablere
en sti her
• Når der etableres en vestlig trafikvej i Hornslet, lukkes broen over jernbanen
ved Amaliegårdsvej og indgår herefter som en stirute.
Der mangler en del stikrydsninger, hvor stier krydser eller munder ud i en trafikvej. Der mangler følgende stikrydsninger:
• Løgtenvej ved Toftevej (Den eksisterende er for langt væk)
• Birkevej ved Rosenholmvej. Birkevej er svær at krydse da krydset er bredt
• Rodskovvej ved sidevej nær Rosenholmvej
• Toftevej ved Brogårdsvej
• Tingvej – 4 steder. Ved Birkevej, jernbaneoverskæringen, 100 m vest for
jernbaneoverskæringen, Ågårdvej
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Rønde
Hovedgaden er den centrale færdselsåre i Rønde. Dog kun for bilister. Lette
trafikanter færdes parallelt Hovedgaden både nord og syd for vejen. Særligt syd
for Hovedgaden er et veludbygget stinet i eget trace.
Der mangler følgende faciliteter til lette trafikanter i Rønde:
• Skolevej - Hastighedsdæmpende foranstaltninger
• Smouenvej – På en del af Smouenvej mangler hastighedsdæmpende foranstaltninger
• Skrejrupvej – Dobbeltrettet fællessti mod Skrejrup
• Nattergalevej – Cykelsti i begge sider
• Molsvej. Cykelbaner i begge sider af vejen
Stikrydsninger mangler følgende steder:
• Molsvej ved Gartnervænget
• Skolevej. Tre steder. Disse kan laves som en del af fartdæmpningen
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Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Ryomgård
Der mangler kun enkelte faciliteter i Ryomgård. Af stier mangler følgende:
Thorsagervej/Slotsgade. Cykelbaner fra dobbeltrettet sti til rundkørsel
Nimtoftevej. Sti fra Nordre Ringvej til eksisterende sti 200 m mod syd
Af stikrydsninger mangler følgende lokaliteter:
• Nimtoftevej/Nordre Ringvej
• Slotsgade/Jernbanegade
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Trafiksikkerhedsplan
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Kolind
I Kolind er det meste af byen trafiksaneret, så hastighedsgrænsen er 40 km/t
med dertil hørende foranstaltninger. Af samme årsag er der ikke foreslået stikrydsninger, da hastighedsgrænsen er under 50 km/t.
Der foreslås følgende stier i eget trace:
• Sti over grønt område øst for Bygmarken
• Sti fra Maarupvej til sti i eget trace ved boldbanerne. Denne sti vil lede lette
trafikanter fra øst til skolen
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Trafikuheld

Hvert år sker der en række trafikuheld på vejene i Syddjurs Kommune. For at
kunne målrette arbejdet med at begrænse antallet af uheld er det vigtigt at vide,
hvilke slags uheld der sker, og hvor de sker. Efterfølgende er uheldene på specielt kommunevejene gennemgået nærmere for perioden 2003 til 2007.
Udsving i antallet af uheld og personskader
I perioden 1998-2007 har antallet af uheld på kommunevejene ligget på mellem
81 uheld i 1998 og 57 i 1999.

Politiregistrerede trafikuheld
på vejnettet i Syddjurs
Kommune i årene 19982007 fordelt efter vejbestyrelse.

Der har været relativt store udsving i det observerede antal uheld fra år til år
indenfor analyseperioden. Sådanne udsving i antallet af registrerede uheld kan
generelt forklares med tilfældige variationer i uheldsforekomsterne, varierende
uheldsregistreringer fra politiets side og endelig kan de være et resultat af trafikale ændringer samt forbedringer/forringelser af trafiksikkerheden.
Der har ikke været nogen sammenhængende tendens i udviklingen i antallet af
uheld på statsvejnettet.
Ses der på udviklingen i antallet af tilskadekomne på de nuværende kommuneveje i Syddjurs Kommune i årene 1998-2007 er der tilsvarende store variationer
i antallet af dræbte og tilskadekomne.
Sammenholdes uheldsudviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne med
udviklingen på landsplan, så har udviklingen i antal dræbte pr. 10.000 indbyggere været faldende på landsplan, mens det i Syddjurs har været svingende
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over perioden. I 2007 har antallet været stigende. Tallene gengiver tallene på
kommunevejene.
Antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne pr. 10.000 indbyggere har været
meget svingende i Syddjurs men generelt lagt under landsgennemsnittet, som
til gengæld har været jævnt faldende.

Udviklingen i antallet af
dræbte, alvorligt tilskadekomne og let tilskadekomne
på kommunevejene i Syddjurs Kommune 1998-2007.

Færdselssikkerhedskommissionens mål for trafiksikkerheden nået de
seneste år
I år 2000 fastsatte Færdselssikkerhedskommissionen et mål om, at antallet af
dræbte og alvorligt tilskadekomne skal reduceres med 40% frem til 2012 med
udgangspunkt i 1998-tallene.
I 2005 og 2006 foretog Vejdirektoratet en opgørelse af antallet af dræbte og
alvorligt tilskadekomne på vejene i Danmark. Opgørelsen afslørede, at målsætningen fra år 2000 var ved at være nået. På den baggrund ønskede Færd-

Udviklingen i dræbte og
alvorligt tilskadekomne på
kommunevejene sammenholdt med Færdselssikkerhedskommissionens
målsætning fra 2000.

side 33

Trafiksikkerhedsplan
Veje og Trafik

Politiregistrerede
uheld: Alle uheld
som politiet indberetter.
Personskadeuheld:
Uheld hvor personer
dræbes eller påføres
skader, som kræver
lægelig behandling
eller observation.
Materielskadeuheld: Uheld hvor
der er kun er sket
materielskade, som
skønnes at overstige
50.000 kr. for hvert
motorkøretøj eller
5.000 kr for anden
skade.
Personskader:
Som tilskadekomst
betragtes en tilstand,
der normalt kræver
egentlig behandling
hos læge, tandlæge
eller har medført hospitalsindlæggelse,
herunder også til
observation.
Ekstra uheld:
Materielskadeuheld
hvor politiet ikke
optager rapport men
alligevel indberetter
uheldet til Danmarks
Statistik.

selssikkerhedskommisionen at sætte nye overordnede mål for 2012. Den nye
målsætning er en reduktion på 40% i både antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne med udgangspunkt i uheldstallene for 2005.
Syddjurs Kommune har i de senere år levet op til den gamle målsætningen på
kommunevejene og ligger i 2007 et godt stykke under målsætningen. Målsætningen er vist for de kommunale veje.
Trafikuheld på kommunevejene 2003-2007
Politiets registreringer omfatter ikke alle trafikuheld. Ofte tilkaldes politiet ikke,
hvis der f.eks. sker et eneuheld med en cyklist. Her er det alene skadestuen,
som får kendskab til uheldet. Analyser har vist, at politiet kun får kendskab til
omkring 15% af de personskader, som skadestuerne får kendskab til. Jo alvorligere uheldene er, jo oftere får politiet kendskab til dem. Politiet har kendskab til
alle trafikdrab og omkring 40-50% af alle de alvorlige personskader.
I øjeblikket er politiets registreringer det bedst tilgængelige materiale til brug for
uheldsanalyser, men landets sygehuse og Vejdirektoratet arbejder på at opbygge et landsdækkende system i løbet af 2008, hvor også skadestueregistrerede
uheld anvendes.
I perioden fra 2003-2007 har politiet registreret 462 uheld på alle vejene i Syddjurs Kommune. 75% af alle uheld skete på kommunens veje. 56% af alle uheld
var personskadeuheld. På landsplan var andelen af personskadeuheld 37% i
2006.
På kommunevejene er der kommet 232 til skade på fem år, hvoraf 17 er blevet
dræbt.
Over halvdelen kommer til skade i det åbne land
56% af alle uheldene og 64% af de tilskadekomne er registeret i det åbne land,
hvor bilisternes hastighed er væsentlig højere end i byområderne.
Alle uheld

Byzone

Landzone

I alt

Personskadeuheld

68

115

183

Materielskadeuheld

85

77

162

I alt

153

192

345

Personskader
Dræbte

Antal
5

12

17

Politiregistrerede uheld på

Alvorligt tilskadekomne

39

71

110

kommunens veje for perio-

Let tilskadekomne

39

66

105

149

232

den 2003 til 2007 opdelt på
by og land
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Hvem kommer til skade på kommunevejene i Syddjurs
49% af de tilskadekomne er bilister i personbiler, hvilket hænger sammen med,
at dette er det mest anvendte transportmiddel. 29% er lette trafikanter (knallert30, cyklister og fodgængere), og 12% er motorcyklister eller knallert 45.
15% af de tilskadekomne i landområderne er lette trafikanter, mens 41% af de
dræbte i landområderne er lette trafikanter. Dette afspejler, at uheld med lette
trafikanter i landområde har en høj alvorlighedsgrad, og at de lette trafikanter
som sådan er meget udsatte på landet.
52% af de tilskadekomne i byzonen er således også lette trafikanter. På det
grundlag er det derfor fundet relevant at udpege lette trafikanter som et tematisk
indsatsområde for trafiksikkerhedsarbejdet i Syddjurs Kommune.

Ikke alle uheld
registreres
Det er langt fra alle
trafikuheld, som
politiet får kendskab
til. Politiet tilkaldes
sjældent ved eneuheld, uheld med
mindre materiel
skade samt mindre
personskadeuheld
og generelt uheld
med lette trafikanter
involveret. Erfaringer
fra bl.a. skadestuen
i Odense viser, at
politiet registrerer:
• 100% af de
dræbte
• Ca. 50% af de
alvorligt tilskadekomne
• Ca. 20% af de lettere tilskadekomne
• Ca. 5% af materielskadeuheldene

Personskader på kommunevejene 2003-2007 fordelt
på transportmiddel

På landsplan er uheld med cyklister udpeget til et indsatsområde, og i 2005 var
19% af de dræbte og tilskadekomne på landsplan cyklister. I Syddjurs Kommune kom 23 cyklister til skade i den fem-årige periode svarende til 10% - altså
et væsentligt lavere tal end landsgennemsnittet. På grund af den høje alvorlighedsgrad for lette trafikanter er det alligevel valgt at fokusere på disse i trafiksikkerhedsplanen.
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• Uheld med lette
trafikanter udpeges som indsatsområde
• Uheld med faste
genstande udpeges som indsatsområde
• Motorcyklister
udpeges som et
indsatsområde

I byerne er mere end halvdelen af de tilskadekomne lette trafikanter – på
landet kommer mere end 40% til skade i eneuheld
Andelen af motorcyklister er højt
10% af de tilskadekomne er motorcyklister, hvilket er højt i Syddjurs i forhold
til hele landet. Der er i alt registreret 21 uheld med en motorcykel involveret. I
disse uheld kom 21 motorcyklister til skade, hvoraf 2 blev dræbt. Størstedelen
af uheldene sker som eneuheld i kurver eller på lige vej eller i kryds, hvor en bil
overser motorcyklisten. Gennemsnitsalderen for de implicerede motorcyklister
er 42 år.
Faste genstande et problem
Faste genstande udenfor kørebanen er et element i 20% af alle uheldene. I
disse uheld er 35 personer kommet til skade, hvoraf en er blevet dræbt. Hovedparten af disse uheld sker i landområder.
De typiske faste genstande som
bliver påkørt er træer, lysmaster,
skilte og rækværk o.l. I hvert
tredje af tilfældene er der tale om
et træ. Endvidere påkøres en del
husmure og bygninger.
41% af uheldene med faste
genstande er spiritusrelaterede.
Dette skal ses i sammenhæng
med, at uheldene med faste
genstande er afkørselsuheld, og
netop afkørselsuheld er typisk
uheld, hvor spiritus er en væsentlig uheldsfaktor.
Det er valgt at medtage uheld
med faste genstande som et
indsatsområde, fordi fjernelse af
faste genstande er en forholdsvis
effektiv metode til at reducere og
forebygge trafikuheldenes alvorlighedsgrad.

Typiske uheldssituationer
på kommunevejene i landområdet.
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Mange uheld på lige vej og i
kurver i landområderne
Vejens udformning er en af de
parametre, hvormed Syddjurs
Kommune kan påvirke uheldsbilledet og uheldsudviklingen i en
positiv retning. Vejens udformning og omgivelser kan være den
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direkte eller indirekte forklaring på, at uheldet sker, ligesom vejenes udformning,
herunder forekomsten af faste genstande langs vejen, kan have direkte indflydelse på uheldenes alvorlighedsgrad.
Uheldene på kommunevejene i landområde er i overvejende grad strækningsrelaterede, idet over 75% af uheldene er indtruffet ved kørsel på lige vej eller
i kurve. En høj forekomst af uheld på lige strækning eller i kurve er generelt
karakteristisk for uheldsbilledet i landområde, hvilket skal ses i sammenhæng
med den lavere krydstæthed i landområderne og den høje hastighed. Kun ca.
hvert femte uheld er indtruffet i forbindelse med kryds.
Især antallet af kurveuheld er meget højt i forhold til landsgennemsnittet, da
25% af alle uheld er sket i kurver. Der er samtidig 5 personer som har mistet
livet i kurver over 5 år. I kurver sker samtidig oftest nogle af de mest alvorlige
uheld i form af frontalkollisioner og eneuheld.
Kurveuheld i landzone udpeges som
indsatsområde

Vejudformning - landområde
Anden
vejudformning;
2%

Selvstændig
cykelsti; 1%

Kryds, 4 ben;
7%
Kryds, 3 ben;
10%

Ud/indkørsel;
3%

Rundkørsel; 1%

Lige vej; 43%

Jernbaneoversk
æring; 2%

Alle uheld på kommuneveKurve; 32%

jene i landområde fordelt på
vejudformning

Mange uheld i kryds i byområderne
I byzonen sker 26% af uheldene i 3 og 4 benede kryds, mens 29% er registreret
på lige vej og 10% i kurver.
I byområder er trafiksikkerhedsproblemer normalt koncentreret til vejkrydsene,
hvor der er mange trafikanttyper og konfliktpunkter at forholde sig til for trafikanterne. I et almindeligt vigepligtsreguleret kryds er der således op til 32 mulige
konfliktpunkter for bilstrømmene alene.
Uheldsbilledet på kommunevejene i byområde i Syddjurs Kommune adskiller
sig imidlertid fra normalen ved at have en højere andel af uheld på lige vej eller i
kurve, end hvad der er normalt for veje i byområde.
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Vejudformning - byområde

Vejudformning - byområde

Anden
vejudformning;
6%
Anden
vejudformning;
6%

Selvstændig
cykelsti; 1%

Kryds, 4 ben;
5%

Selvstændig
cykelsti; 1%

Kryds, 4 ben;
5%
Kryds, 3 ben;
21%
Kryds, 3 ben;
21%

Lige vej; 29%

Lige vej; 29%

Rundkørsel; 2%

Alle uheld på kommune-

Ud/indkørsel;
Rundkørsel;
2%
6%

vejene i byområde fordelt

Kurve; 10%

på vejudformning

Kurve; 10%Kun

Ud/indkørsel;
6%

få tilskadekomne cyklister
bruger cykelhjelm
Kun 2 af de 23 tilskadekomne
cyklister har helt sikkert brugt
hjelm, mens 10 ikke har benyttet
hjem, mens 11 ikke har oplyst om
hjelmen er anvendt.
13 af de 28 tilskadekomne knallertkørere har brugt hjelm, mens
13 ikke har benyttet hjelm. Ved
de øvrige 2 vides det ikke, om de
har brugt hjelm.

Unge førere af personbiler er involveret i knap ¼ af uheldene
Unge bilførere mellem 18 og 24 år er involveret i 26% af uheldene i kommunen.
Unge i denne aldersgruppe udgør 29% af de trafikdræbte og 24% af de tilskadekomne. I alt er der registreret 89 uheld med unge på kommunevejene i Syddjurs Kommune. Uheldene har kostet i alt 6 menneskeliv, 29 er kommet alvorligt
til skade, mens 35 har pådraget sig lettere personskader. 5 af de dræbte er i
alderen 18-24 år.
Unge bilførere er
udpeget som indsatsområde
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De uheld, der er registreret med unge bilførere i alderen 18-24 år er i al væsentlighed et resultat af tre forhold:
•
•
•

Manglende erfaring/rutine
Høj hastighed
Spiritus
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Mange af uheldene bærer præg af at være udtryk for en mere eller mindre
bevidst risikoadfærd, hvor de unges adfærd i trafikken – herunder hastighedsvalg – ikke står mål med deres evner i trafikken. I forlængelse heraf er det
bemærkelsesværdigt, at mange af uheldene sker i de sene aftentimer og i nattetimerne. Dette antyder, at mange af uheldene sker på ture, hvor turformålet er
turen selv.
Unge bilister har størst risiko for at komme til skade
En analyse af aldersfordelingen i forhold til antallet af personskader for de enkelte trafikantgrupper viser, at især bilister mellem 18-24 år har stor risiko for at
komme til skade i trafikken.
26% af de tilskadekomne i alderen fra 10-29 år er lette trafikanter. Af de tilskadekomne i alderen 18-24 år er 56% fører af en bil, og 29% har været passagerer i en bil.
En nærmere analyse viser, at fører og passagerer, som er i alderen 10 - 29
år, udgør 31% af alle personskader. Aldersgruppen 18-24 udgør 21% af alle
personskader.
20% af personskaderne udgøres af mænd i alderen 18-24 år, men de udgør
kun 5% af befolkningen i Syddjurs Kommune. Andelen af personskader på unge
mænd i alderen 18-24 år er højt i Syddjurs Kommune sammenlignet med landsplan, hvor det i 2006 var ca. 14%.

Personskader fordelt på
alder og rolle i uheldet på
kommunevejene i Syddjurs
Kommune. Lette trafikanter
dækker trafikantgrupperne;
fodgænger, cyklist og knallertkører.

Spiritus er involveret i mange personskader
Spiritus er en medvirkende årsag til mange trafikuheld og er også udpeget som
et indsatsområde i Færdselssikkerhedskommissionens nye forslag til handlingsplan.

Spiritusuheld er udpeget som indsatsområde
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På kommunevejene i Syddjurs Kommune har der været spiritus involveret i 28%
af alle uheldene og i 19% af alle personskadeuheldene, hvilket er højere end
det samme tal på landsplan, hvor spiritus i 2006 var indblandet i 16% af personskaderne. Spiritusuheldene har kostet 3 personer livet, 23 er kommet alvorligt til
skade, mens 31 personer har pådraget sig lette skader.
47% af spiritusuheldene er indtruffet i byområderne i kommunen. Sættes andelen af spiritusuheld i forhold til det registrerede antal uheld i by- og landzone,
kan det konstateres, at spiritus har været en faktor i 30% af uheldene i byzone
og 27% af uheldene i landområde.
De fleste af uheldsimplicerede alkoholpåvirkede er førere af personbiler, ligesom der er registreret forholdsvis mange alkoholpåvirkede knallertkørere.
Sættes antallet af alkoholpåvirkede knallertkørere i forhold til antallet af uheldsimplicerede knallertkørere generelt i kommunen fremgår det, at 44% af alle
uheldsimplicerede knallertkørere har været alkoholpåvirkede.
Hvem er spirituspåvirkede i trafikken?
94% af de spirituspåvirkede trafikanter i Syddjurs Kommune er mænd, hvoraf
størstedelen af dem befinder sig i alderen 19-50 år.

Uheldsimplicerede spirituspåvirkede trafikanter på
kommunevejene i Syddjurs
Kommune 2003-2007
fordelt på transportmiddel
og alder.
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Uheldsbelastede lokaliteter

På baggrund af uheld for perioden 2003-2007 er der foretaget en udpegning
af uheldsbelastede lokaliteter på vejnettet. Undersøgelsen viser, at der på de
nuværende kommuneveje, hverken findes strækninger eller kryds, der er så
uheldsbelastede, at de kan klassificeres som særligt uheldsbelastede lokaliteter. Dette skyldes de meget spredte uheldsforekomster på vejnettet, hvilket gør
arbejdet sværere.
I stedet er det valgt at kigge på en prioriteringsrækkefølge med baggrund i de
udpegede indsatsområder. På denne baggrund er der fundet følgende 6 strækninger, som alle er beliggende i åbent land.
1.Molsvej mellem Rønde og Ebeltoft
2.Havhusevej/Vestre Molsvej
3.Ebeltoftvej mellem Tirstrup og Ebeltoft
4.Lunbakkevej/Søndervang mellem Tirstrup og Balle
5.Korupskovvej mellem Ryomgård og Kolind
6.Århusvej – fra kommunegrænsen til Ugelbølle

Uheldsbelastede strækninger
i Syddjurs Kommune.
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Uheldsbelastede lokaliteter - statsveje
På statsvejnettet er der derimod 3 lokaliteter, der kan klassificeres som uheldsbelastede:
•
•
•

Forsat T-kryds mellem Randersvej og Auningvej
Ebeltoftvej/Randersvej – bygennemfarten gennem Mørke
Århusvej gennem Tirstrup – særligt ved den vestlige byport samt på delstrækningen mellem Ebeltoftvej og Lunbakkevej

Hertil er der registreret forholdsvis mange uheld på aksen Røndevej-Vibæk
Strandvej-Nordre Strandvej-Strandvejen gennem Ebeltoft.
Umiddelbart har Syddjurs Kommune ikke mulighed for at gennemføre lokale
trafiksikkerhedsforbedrende indsatser på disse lokaliteter, da det er Vejdirektoratet, der fungerer som vejbestyrelse for statsvejnettet. Syddjurs Kommune vil
imidlertid tage kontakt til Vejcenter Østjylland for at drøfte mulighederne for at
forbedre trafiksikkerheden på nævnte lokaliteter.
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Tryghedsmæssige hovedproblemer

Trafikken skaber både sikkerhedsmæssige problemer og tryghedsmæssige
problemer på vejnettet – og problemstederne behøver ikke at være de samme.
Hvor borgerne føler sig utrygge i trafikken, er meget individuelt og kan både
afhænge af personens alder og transportmiddel.
Fokus på inddragelse af borgerne
Syddjurs Kommune har valgt at sætte meget fokus på borgerinddragelse i planen, da borgerne kan videregive deres viden om trafikken rundt om på vejnettet.
Desuden er det vigtig, at borgernes tryghed bliver hørt, da en forbedret tryghed
kan være medvirkende til, at flere vælge at cykle eller gå i trafikken.
Borgerinddragelsen har fundet sted dels gennem en internetbaseret skolevejsanalyse og gennem opfordringer til borgerne om at indsende oplysninger om
utrygge steder. Både skolevejsanalysen og borgeranalysen er blevet gennemført med bred pressedækning for derigennem at orientere om arbejdet med
trafiksikkerhedsplanen. Det er endvidere hensigten, at borgerne bliver inddraget
lokalt, når de enkelte projekter skal implementeres.
Event ved skolevejsanalysens start
For at sætte fokus på skolevejsanalysens start og samtidig orientere forældrene om, at de havde muligheden for at ”sætte deres fingeraftryk” på trafikken
i Syddjurs, blev der afholdt en event på 3 skoler i kommunen. Ved eventen var
politikere og embedsmænd ude at cykle på en utryg skolerute, hvorefter der var
morgenkaffe på skolen med musik og sang. Samtidig var det muligt for forældrene at udpege utrygge steder på et kort og få et postkort med hjem, hvor
de kunne sætte deres fingeraftryk.

Eventdagen på Hornslet
Skole, hvor elever og forældre kan udpege utrygge
steder på et kort.
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Borgerhenvendelser
Der er indkommet
ca. 300 henvendelser fra borgerne.
22 er henvendelser
på vegne af en større gruppe af borgere
eller en forening.
Alle borgerhenvendelser er gemt til
løbende revision af
trafiksikkerhedsplanen.

Borgeranalysen
Syddjurs Kommune har i perioden 17/9-08 til 5/10-08 via avisannoncer, postkort
og events opfordret borgerne til at udpege lokaliteter, hvor de oplever trafikproblemer. Undersøgelsen er forløbet parallelt med en skolevejsanalyse for alle
folkeskoleelever. Syddjurs Kommune modtager desuden løbende henvendelser
fra borgerne angående trafikproblemer. Disse tidligere henvendelser er medtaget i denne analyse tilbage fra 2000.
Der indgår cirka 300 henvendelser fra borgerne/foreninger i undersøgelsen. I
nogle henvendelser er der udpeget flere problematiske lokaliteter. Samlet er der
udpeget 375 problemer. Flere af disses omhandler det samme sted. F.eks. retter 195 henvendelser sig mod de samme 35 lokaliteter.
Borgerhenvendelserne vedrører primært høje hastigheder, hvilket medfører
ønsker om stier, bedre krydsningsforhold for lette trafikanter eller hastighedsdæmpende foranstaltninger.
De problematiske lokaliteter og strækninger er primært fra mindre bysamfund til
det nærmeste lokale centrum eller den nærmeste skole. I de større byer er der
primært problemer med manglende stier langs trafikveje eller utrygge krydsningsforhold på trafikveje.
Knap 2.200 skoleelever har udpeget ruter og utrygge steder
Alle kommunens skoleelever blev bedt om at indtegne deres rute fra hjem til
skole samt angive, hvor de eventuelt følte sig utrygge i trafikken. Derudover
blev eleverne også bedt om at fortælle, hvordan de kommer i skole, og om de
bruger cykelhjelm, og hvis de kører i bil, hvad årsagen er til dette.
Knap 2.200 af kommunens knap 5.000 folkeskoleelever har deltaget i analysen
og angivet ca. 3.150 utrygge lokaliteter. En stor del af disse lokaliteter er sammenfaldende.
I alt har 44% af kommunens folkeskolelever deltaget i analysen, men svarprocenter har varieret en del fra skole til skole og fra klassetrin til klassetrin.
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Svarprocenten opdelt på de
enkelte skoler

Der har været stor forskel på svarprocenten for de enkelte klassetrin. Den har
været lavest for børnehaveklasserne til og med 3. klasse, som har gennemført
analysen hjemme sammen med forældrene og størst for 4.-9. klasse, som har
gennemført analysen på skolen. 10. klasse er det klassetrin, som har den laveste svarprocent.

Over halvdelen af skoleeleverne går og cykler i skole
54% af kommunens skoleelever går og cykler i skole, mens 44% bliver kørt i bil
eller bus til skole. Andelen varierer dog meget fra skole til skole og fra klassetrin
til klassetrin.
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Skoleelevernes transportmiddelvalg

Fordelingen af transportmiddel på klassetrin viser, at der er en større andel af
de yngre elever, som bliver kørt til skole, og at andelen af cyklister stiger med
alderen og topper i 4. klasse. Andelen af elever, som går til skole er meget ens
hen over klassetrinnene.
Forskellen på andelen af lette trafikanter for de enkelte skoler skyldes skolernes
placering i forhold til skoledistrikterne. Andelen af lette trafikanter er naturligt
størst for de skoler, som ligger i byerne.
Den største andel af lette trafikanter findes på Hornslet Skole og Thorsager
Skole, mens den laveste andel findes på Egedalsskolen og Rosmus Skole.

Andelen af elever, som
går og cykler til skole –
Heldagsskolen er ikke
medtaget.
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62% af eleverne bruger cykelhjelm
Af de 841 elever, som har anvendt cykel til skole, har 62% brugt cykelhjelm.
Andelen, som bruger cykelhjelm, varierer for klassetrinnene. Der er flest, som
bruger cykelhjelm i de yngste klasser (BH. klasse - 3. klasse), hvor mellem 89%
og 100% bruger cykelhjelm. I 8. og 9. klasse er det kun 25%, som anvender
cykelhjelm.
Der er derfor et potentiale for at få flere af de ældre elever til at benytte cykelhjelm.
Knap 1/5 af eleverne bliver kørt i skole med bil – hvorfor ?
De elever, som er blevet kørt i skole med bil, er blevet spurgt om årsagen til
dette. Det har her været muligt at angive flere årsager.
Over 1/3 af eleverne siger, at de bliver kørt, fordi forældrene alligevel kører forbi
mens knap 1/3 bliver kørt, fordi turen er for farlig. Knap 20% må ikke cykle eller
gå til skole. Der er derfor et potentiale i at få flere til at cykle eller gå til skole ved
f.eks. at forbedre trygheden og sikkerheden på skolevejene

Begrundelse for kørsel til skole

Andel, som har angivet
begrundelse

Mine forældre kører lige forbi

36%

Turen er for farlig

27%

Der er for langt

20%

Det er hurtigst

20%

Elever, som bliver kørt i

Må ikke gå eller cykle

19%

skole i bil og begrundelse

Ved ikke

16%

for kørsel – det har været
muligt at angive flere svar.
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De mest utrygge lokaliteter

Der er udpeget utrygge lokaliteter af skoleelever og borgere i de to analyser.
På den baggrund er der udpeget rigtig mange kryds og strækninger, som giver
anledning til, at borgerne føles sig utrygge, når de færdes i trafikken. Kommunen har desværre ikke økonomisk mulighed for at gennemføre forbedringer alle
steder, hvorfor der er sket en udvælgelse af de lokaliteter, som vurderes at være
mest problematiske og kan tilgodese en større mængde borgere.
Disse lokaliteter er analyseret nærmere, og der er udarbejdet forslag til forbedringer af problemerne, som en del af arbejdet med en konkret investeringsplan for forbedring af sikkerhed og tryghed i kommunen. De lokaliteter, som er
udvalgt er lokaliteter, som mere end 15 skoleelever har udpeget som utrygge.
Kommunen har lovgivningsmæssigt en særlig forpligtigelse til at sikre børnenes
skoleveje, hvorfor dette er prioriteret særligt højt. Derudover er der udpeget
lokaliteter med mindst 5 borgerhenvendelser.
Der er desuden foretaget en vurdering af lokaliteter, hvor der både har været
mange udpegninger fra skolevejsanalysen og fra øvrige borgere, eller hvor henvendelserne kommer fra en forening eller underskriftsindsamling. Forvaltningen
og Rambøll Nyvig har vurderet, om disse lokaliteter medtages på prioriteringslisten for projekter.

De mest utrygge lokaliteter
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By

Lokalitet
Strækning/Kryds

Borgerhenven

Skolevej

Antal
uheld

Tirstrup

Ebeltoftvej

1

1

0

Høj hastighed

Egens

Molsvej ud for skole

7

1

0

Krydsningsforhold, busskur er for lille

Knebel

Knebel Bygade samt strækningen
mod Vrinners

4

26

2

Sti ønskes, krydsningsforhold i byen

Knebel Bro

Holmbjergvej

12

10

1

Sti, høj hastighed

Ugelbølle

Århusvej (fra Dyrhøjgårdsvej til Den
Gamle Vej)

5

13

1

Høj hastighed

Kolind

Søndermarken/Vesterågade

1

40

0

Krydsudformning

Ryomgård

Nimtoftevej

6

6

1

Krydsningsforhold ved
Skovtoften

Ebeltoft

Nørrebakke/Nørreallé

2

20

2

Krydsningsforhold

Ebeltoft

Nørreallé/Skelhøjevej

0

18

2

Ebeltoft

Strandgårdshøj inkl. kryds ved Dråbyvej

9

14

3

Sti ønskes, uoverskueligt
kryds

Ebeltoft

Boeslumvej

9

11

0

Sti ønskes

Ebeltoft

Øster Allé

6

6

13

Krydsningsforhold

Hornslet

Ballesvej (fra Rytterparken til Toftevej)

3

29

2

Kaos om morgenen

Hornslet

Løgtenvej (fra Toftevej til Alpevej)

11

22

11

Krydsningsforhold

Hornslet

Skolevangen/Tendrupvej

0

16

0

Krydsningsforhold

Thorsager

Thorsgade/Kløvervangen

2

23

0

Oversigtsforhold, krydsningsforhold

Thorsager

Thorsgade/Vestergade

0

21

0

Krydsningsforhold

Thorsager

Vestergade/Ryomvej

1

19

3

Krydsningsforhold

Rønde

Århusvej/Nattergalevej

0

40

1

Krydsningsforhold

Rønde

Nattergalevej/Skolevej

23

0

Kaos

Rønde

Skrejrupvej (fra Skolevej til Føllevej)

1

12

2

Sti ønskes

Feldballe

Kejlstrupvej/Ebeltoftvej/Sidegade

9

26

0

Kaos

Skørring

Andidvej/Nørreled

0

19

0

Utryghed

Mørke

Thorsagervej

11

2

0

Sti ønskes, høj hastighed

Rosmus
Skole

Bispemosevej, Fiskegårdevej

3

10

0

Høj hastighed, tung trafik,
stier

Lime

Hastighedszone i byen

1

6

4

Høj hastighed

Problem

De mest utrygge lokaliteter med angivelse af hvor mange, der har udpeget lokaliteten i skolevejsundersøgelsen og i borgerhenvendelserne. Ved få henvendelser har en borgerforening udpeget lokaliteten, hvorfor lokaliteten er udpeget trods få henvendelser.
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Virkemidler

At nå målene for forbedring af sikkerheden og trygheden i kommunen vil kræve
en indsats for at forbedre vejenes fysiske udformning men ikke mindst også en
indsats for at forbedre trafikanternes adfærd i trafikken bl.a. i forhold til at efterleve færdselsreglerne.
Kommunen vil gennemføre virkemidler opdelt i 3 typer:
•
•

•

Ombygning af uheldsbelastede og/eller utrygge lokaliteter
Gennemførelse af kampagner og undervisning med fokus på at ændre
trafikanternes adfærd - især i forhold til hastighed, spiritus, motorcyklister og
unge trafikanter
Fysiske massetiltag, primært målrettet mod faste genstande og kurver i
landområder samt kryds i byer

Kommunen vil sikre en koordinering af trafiksikkerheds- og tryghedsprojekterne
med f.eks. ledningsarbejder og vedligeholdelse af vejene for at udnytte de økonomiske ressourcer mest optimalt.
Ud over fysiske ombygninger og kampagner/undervisning er kontrol et vigtigt
element i forbedring af trafiksikkerheden. Kommunen vil gennem samarbejde
med politiet søge at understøtte tiltagene med kontrol.
Kommunen vil gennemføre trafiksikkerhedsarbejdet i et samarbejde med alle de
involverede parter - herunder især politiet og Vejcentret.
Kommunen og Vejcentret har ansvaret for vejudformningen, mens politiet har
ansvaret for kontrollen. Politiet har en væsentlig rolle i at understøtte tiltagene
omkring vejudformning og kampagner/undervisning med kontrol.

Kilde: www.vejsektoren.dk
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Kampagner og undervisning
Den menneskelige faktor spiller en rolle i mere end 9 ud af 10 uheld i Danmark,
mens vejen og dens omgivelser ”kun” spiller en rolle i godt 1 ud af 4 uheld.

I efteråret 2008 har der kørt
en kampagne mod unge
knallertkørere. Kilde: www.
sikkertrafik.dk

I Syddjurs spiller den menneskelige faktor også ind på en meget stor del af
uheldene. Uheld med unge bilister, spiritus, motorcyklister samt uheld med høj
hastighed er udpeget som indsatsområder, og her vil det primære virkemiddel
være indsatser for at ændre adfærden.
Kommunen har tidligere og vil fortsat gennemføre kampagner i et regionalt og
nationalt samarbejde med Vejcenter Østjylland og Rådet for Større Færdselssikkerhed.
I 2008 har Vejcentret valgt at gennemføre følgende regionale kampagner:
•
•
•
•
•

Motorcyklister
Ældre trafikanter
Ulykker med narko og spirituspåvirkede førere
Ulykker med for høj fart
Ulykker med fodgængere

Hertil kommer der landsdækkende kampagneaktiviteter.
Kommunen vil deltage i fælles kampagner, især med fokus på unge, motorcyklister, spiritus og fart. Kommunen vil give fælleskampagner en lokal vinkling f.eks.
ved at kombinere dem med forskellige events for målgrupperne for at øge fokus
og effekt.
Unge bilførere
Påvirkning af de unges trafikale adfærd bør ske gennem hele opvæksten. Både
gennem forældrene og gennem skolen og både omkring valg af transportmiddel
og korrekt trafikal adfærd. I skolerne sker det gennem færdselsundervisningen

Unge førere af personbiler mellem 18
og 24 år er involveret i 26% af uheldene i kommunen.
Uheldene har kostet
i alt 6 menneskeliv,
29 er kommet alvorligt til skade, mens
35 har pådraget sig
lettere personskader.
5 af de dræbte er i
alderen 18-24 år.
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Vejcenter Østjylland
• Landsdækkende
kampagner i 2008
• Hastighedskampagner
• Spritkampagne
• Selekampagne
• Cyklistkampagne
• Unge trafikanter
• Cykelkurser for
børn
• Skolestart
Planlagte regionale
kampagner i 2008
• Motorcyklister
• Ældre trafikanter
• Ulykker med narko
og spirituspåvirkede førere
• Ulykker med for
høj fart
• Ulykker med fodgængere

bl.a. gå-prøver, cyklistprøver, vi cykler til skole-kampagner etc. En del skoler
deltager sikkert allerede i disse tiltag, men kommunen vil søge yderligere at
sætte fokus på færdselsundervisningen ved at oprette et netværk for skolernes
færdselskontaktlærere. Gennem netværket skal færdselslærerne kunne hente
inspiration til yderligere at sætte fokus på færdselsundervisningen i folkeskolen
– til gavn for både sikkerhed og sundhed.
De lidt ældre folkeskoleelever vil kommunen sætte fokus på via ungdomsskolerne, f.eks. når eleverne tager knallertkørekort.
Derudover vil kommunen også sætte fokus på de unge, som lige har fået eller
snart får kørekort - både med fokus på fart, spiritus, selebrug etc. En mulighed
er at konfrontere eleverne med forskellige facts om fart, hvorefter en pårørende
til en trafikdræbt fortæller om, hvordan det har påvirket de pårørende.
Kommunen vil desuden arbejde for at gennemføre en event om ”fart”, hvor
en mulighed bl.a. kunne være at lade unge komme på køreteknisk anlæg og
opleve fartens påvirkning.
Spiritusuheld
På kommunevejene i Syddjurs Kommune har der været spiritus involveret i
28% af alle uheldene og i 19% af alle personskadeuheldene. Spiritusuheldene har kostet 3 personer livet, 23 er kommet alvorligt til skade, mens 31
personer har pådraget sig lette skader.
Kommunen vil primært koncentrere indsatsen omkring de statslige og regionale
kampagner kombineret med kommunens indsats over for de unge, som også
har fokus på spiritus. Kommunen vil også her understøtte kampagnerne med
lokale events.
Hastighed
Hastighed er årsagen til mange uheld og megen utryghed. Det er dog umiddelbart svært at kortlægge hvor mange uheld, som konkret skyldes for høj
hastighed, da dette er meget vanskeligt for politiet at registrere. Kommunen
vil også her primært koncentrere indsatsen omkring de statslige og regionale
kampagner understøttet at lokale events, kombineret med indsatsen over for
de unge. Kommunen ønsker i den forbindelse endvidere at gennemføre egne
lokale kampagner i de mindre bysamfund understøttet af politi og fartmålere for
på denne måde at påvirke adfærden i lokalmiljøet.

Kilde: www.vejsektoren.dk

Farten dræber
Hvis bilisterne på en vejstrækning med en hastighedsgrænse på 50 km/t
generelt kører 5 km for hurtigt:
• Øges risikoen for tab af menneskeliv i gennemsnit med 50%
• Øges risikoen for alvorlige tilskadekomne i gennemsnit med 33%
• Øges risikoen for lettere tilskadekomne i gennemsnit med 15%
Kilde: Transportøkonomisk Institut, 2006

Kilde: www.sikkertrafik.dk
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Motorcyklister
10% af de tilskadekomne er motorcyklister. Der er i alt registreret 21 uheld
med en motorcykel involveret. I disse uheld kom 21 motorcyklister til skade,
hvoraf 2 blev dræbt.
Reduktionen af motorcykeluheld skal dels ske gennem de foreslåede tiltag i
kurver dels fjernelse af faste genstande.
Derforuden vil kommunen arbejde på, at udbyde særlige motorcykelkurser for
midaldrende motorcyklister, ligesom en målrettet kampagne stilet mod motorcykelklubberne på Djursland kunne være en særlig lokal indsats.
Lette trafikanter i byområde
29% af de tilskadekomne er lette trafikanter. Heraf er størstedelen knallertførere. I alt er 67 lette trafikanter kommet til skade heraf er 6 blevet dræbt.
Påvirkningen af disse uheld vil bl.a. ske gennem kampagner, hvor adfærden
for de lette trafikanter vil blive påvirket. Samtidig vil kommunen udarbejde en
strategi for en gennemgang af de større byers krydsninger. Her med fokus på
de krydsninger, som indgår i stiplanen. Endvidere skal krydsninger på trafikveje
gennemgås for forbedring af vigepligtsforhold. Samtidig vil en udbygning af stiplanen være medvirkende til en forbedring af forholdene for de lette trafikanter.
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En strategi for forbedring af forholdene for de lette trafikanter kunne indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opstramning af afmærkning og skiltning, herunder cykelbaner og cyklistsymboler
forbedring af oversigtsforholdene
etablering af overkørsler fra sideveje
evt. lukning af sideveje
tilbagetrukket stopstreg i signalregulerede kryds
Forbedring af oversigtsforhold
Opstramning af afmærkning og skiltning
Behov for hastighedsreduktion på strækningen enten via skiltning og Din
Fart-tavler eller ombygninger f.eks. hævede flader, midterheller etc.
Bedre krydsningsforhold vha. heller

Kurveuheld i landzone
Knap ¼ ad alle uheldene er registreret som kurveuheld. Kurveuheldene har
resulteret i 59 tilskadekomne, hvilket svarer til godt 25% af alle tilskadekomne på 5 år. 5 personer har mistet livet i kurveuheldene.
På de uheldsbelastede strækninger er der sket mange kurveuheld.
30 cm profileret kantlinie

Foruden forbedringer på de udpegede strækninger vil kommunen gennemgå
kurverne systematisk og opstille et koncept for afmærkning afhængig af kurvernes radius samt bilernes hastighed ved kørsel i kurven. Indsatsen skal tage
udgangspunkt i de kurver, hvor uheldsanalysen har vist, at der i dag sker uheld,
men gennemgangen bør på sigt omfatte hele vejnettet for at forebygge uheld i
andre kurver.
Indsatsen for at reducere uheldene i kurver skal primært ske ved at forbedre
afmærkningen af kurverne bl.a. ved rumleriller/profilerede linier, færdselssøm,
ekstra kantpæle og baggrundsafmærkning samt evt. opsætning af advarselstavler og tavler med anbefalet hastighed. Uheldene i kurver er præget af eneuheld
og mødeuheld, hvorfor rumleriller i midten af vejen kan være et muligt tiltag.

Baggrundsafmærkning
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Rumleriller
Undersøgelser tyder på, at eneulykker og mødeulykker ofte skyldes træthed
eller et øjebliks distraktion hos føreren af bilen. Ved at fræse rumleriller i midten af vejen vil nogle bilister blive opmærksomme på deres fejl og muligvis
nå at rette op på køretøjet. Rumlerillerne vil muligvis også få bilister, der er
ved at overhale, til at være mere opmærksomme.
Vejen skal have en bredde på omkring 7,5 m for, at det er muligt at etablere
rumleriller.
Rumleriller har haft den bivirkning, at de forøger støjniveauet langs vejen væsentligt. Der er dog udviklet en ny type rumleriller, som medfører en minimal
forøgelse af støjniveauet.
Faste genstande og træer i landområderne
Faste genstande udenfor kørebanen er et element i 20% af alle uheldene. I
disse uheld er 35 personer kommet til skade, hvoraf 1 er blevet dræbt.
Kommunen vil gennemgå vejnettet og registrere, hvor der står faste genstande
(især træer) i sikkerhedszonen. Sikkerhedszonens størrelse er hastighedsafhængig. Ved 60 km/t er sikkerhedszonen 4 m i plant terræn, åbent land, og ved
80 km/t er sikkerhedszonen 6 m.
Kommunen vil efterfølgende udarbejde en strategi for, hvordan disse uheld
forebygges. Her kan følgende virkemidler indgå:
•
•
•
•

Fjernelse af faste genstande
Opsættelse af autoværn
Reduktion af hastigheden
Og hvis det er træer - etablering af erstatningsbeplantning

Vejtræer er et generelt
problem.
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Fokus på trafiksikkerhedsarbejdet gennem driften
En stor del af trafiksikkerhedsarbejdet er at vedligeholde vejnettet. Dette arbejde skal ske gennem den daglige drift, hvor man vil have fokus på specielt
afmærkning, skiltning og overholdelse af oversigtsklausuler. Herunder bl.a. beskæring af beplantning. Der vil derfor blive sat fokus på trafiksikkerhedsarbejdet
i den daglige drift.
Små lokale projekter
Mange af de projekter, som er kommet med i prioriteringslisten, er på de større
overordnede veje, hvor hastigheden er højest, og hvor der kører mest trafik. Det
skyldes, at det er her risikoen for uheld og utryghed er størst. Der er samtidig
kommet en del henvendelser omkring utryghed på mindre lokalveje, og visse
steder er hastigheden igennem især de mindre bysamfund meget høj. Derfor vil
kommunen afsætte en pulje hvert år, som kigger på de mindre trafiksikkerhedsprojekter på lokalvejene, og en pulje som har fokus på hastighed i de mindre
bysamfund.
Ombygning af uheldsbelastede lokaliteter
Der er ikke udpeget egentlige sorte pletter, men 6 vejstrækninger i åbent land,
hvor der vurderes at være størst potentiale for at forbedre trafiksikkerheden. På
baggrund af en nærmere analyse af uheldene samt en besigtigelse på stedet,
er der udarbejdet løsningsforslag til disse 6 strækninger.
De udpegede
uheldsbelastede
strækninger og mest
utrygge lokaliteter er
nærmere beskrevet
i bilag.

Uheldsbelastet strækning.
Ebeltoftvej fra Tirstrup mod
Ebeltoft.
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Disse forbedringer omfatter bl.a. tydeliggørelse af kurver og etablering af rumleriller samt fjernelse af faste genstande.
Som en del af arbejdet på at forbedre trafiksikkerheden vil kommunen have fokus på at gennemføre trafiksikkerhedsrevisioner på alle nyanlæg samt foretage
en prioritering af vejnettet for en efterfølgende trafiksikkerhedsinspektion.
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Ombygning af utrygge lokaliteter
I utryghedsanalyserne er der udpeget en lang række lokaliteter, som borgerne
og skoleeleverne oplever som utrygge at færdes i. Der er udpeget 10 kryds og
15 strækninger, som især opleves som utrygge. På baggrund af en besigtigelse
af disse lokaliteter er det vurderet, at der kan ske fysiske forbedringer på de
fleste af disse lokaliteter, som kan forbedre trygheden. Disse forbedringer omfatter bl.a. etablering af bump, hævede flader, midterheller og i mange tilfælde
etablering af stier.

Kilde: www.abc-abc.dk

Kommunen modtager løbende henvendelser omkring utryghed pga. høj hastighed gennem kommunens mindre bysamfund. Kommunen vil afsætte et årligt
beløb til hastighedstilpasning gennem de mindre bysamfund, og prioriteringen
af midlerne vil ske på baggrund af trafiktællinger og hastighedsmålinger.
Brug af skolepatruljer kan også medvirke til at forbedre trygheden på konkrete
lokaliteter. Kun ganske få af kommunens skoler har i dag skolepatruljer. Kommunen vil sammen med skolerne og politiet vurdere om øget brug af skolepatruljer vil kunne være medvirkende til at forbedre trygheden på konkrete steder
ved skolerne.

Vrinners Bygade opleves
som utryg.
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Kilde: www.vcta.dk

Påvirkning af borgernes transportmiddelvalg
Mange biler medfører ofte utryghed. Dette kommer bl.a. til udtryk i utryghedsanalysen, hvor flere kryds omkring skolerne er udpeget som utrygge pga. de
mange biler omkring ringetid.
Hvis flere vælger cykel eller gang, vil det være til gavn for både trygheden og
ikke mindst sundheden. Kommunen vil gøre en indsats for at påvirke borgernes
transportmiddelvalg. Det vil især være på korte ture, hvor der vil være et potentiale for at få folk til at vælge cykel og gang frem for bil. Det kan f.eks. være til
skole eller børneinstitution eller til hallen etc.
Kommunen vil bl.a. sætte fokus på de nationale kampagner omkring ”Vi cykler
til arbejde” og ”Alle Børn Cykler”, ligesom kommunen sammen med skolerne/
skolebestyrelserne via undervisning, kampagner og events vil søge at påvirke
både forældre og børns transportmiddelvalg.
Dette skal gøres i et samarbejde med skole- og sundhedsområderne.
Specielt fokus på skolebørn
På baggrund af den gennemførte skolevejsanalyse for alle kommunens folkeskoler er det hensigten at igangsætte et samarbejde med skolernes færdselskontaktlærere. Derved er det ønsket at bibeholde fokus på trafiksikkerhed
omkring skolerne og børns transportvaner. Der vil blive afholdt en årlig inspirationsdag for alle færdselskontaktlærerne samt etableret et fagligt netværk om
emnet.
En yderligere opfølgning på skolevejsanalysen vil være en kontakt til en række
skoler for give et tilbud om ”starthjælp” til at arbejde videre med de data, som er
fremkommet gennem skolevejsanalysen. For hver skole er der et potentiale i at
inddrage forældre og skolebestyrelse i arbejdet med f.eks. at udarbejde en trafikpolitik for skolen. Herigennem at opstille tiltag til, hvorledes trafikantadfærden
og herunder valget af transportmiddel kan ændres. Hvordan får vi flere forældre
til at lade deres børn cykle?
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Oversigt over virkemidler
Nedenstående tabeller viser de virkemidler, som skal medvirke til at forbedre
trafiksikkerheden og trygheden i Syddjurs Kommune.
Virkemidlerne er opdelt i 4 grupper:
•
•
•
•

Generelle trafiksikkerhedstiltag
Trafiksikkerhedsprojekter til de uheldsbelastede lokaliteter
Generelle tryghedstiltag
Tiltag for de mest utrygge lokaliteter, herunder stiprojekter

I tabellerne er angivet et forslag til virkemiddel, et prisoverslag baseret på grove
enhedspriser og erfaringstal samt en vurdering af effekten. Effekten er vurderet i 3 klasser på basis af antal uheld eller utrygge borgere samt erfaringer fra
lignende projekter. Der er i alt foreslået projekter for ca. 58 mio. kr. En prioritering af projekterne er derfor essentiel for en optimal udnyttelse af kommunens
ressourcer. Denne prioritering er foretaget i ”Handlingsplanen”.
Generelle trafiksikkerhedstiltag
Gennemførelse af de foreslåede virkemidler til forbedring af trafiksikkerheden,
som ikke er knyttet til en bestemt lokalitet, vurderes at beløbe sig til 600.000 kr.
samt 950.000 kr. årligt. Desuden er der en del af projekterne, som indgår som
en del af det daglige arbejde eller under driftsbudgettet.
Skønnet effekt
på alle uheld

Virkemiddel

Pris [kr.]

Trafiksikkerhedsrevision på anlægsprojekter

Indgår som en del af anlægsprojekterne

***

Årlig status for kommunens trafikuheld

Indgår i det daglige arbejde

**

Kampagner og undervisning primært med fokus på uheld med unge, sprit, fart,
motorcyklister og brug af cykelhjelm

Indgår i driftsbudgettet

***

Etablering af rumleriller i vejmidter og vejsider

Under driftsbudgettet

**

Samarbejde med politi om sprit og fartkontrol, samt kontrol af knallerter

Sker automatisk gennem
det daglige samarbejde

***

Fokus trafiksikkerhedsarbejdet gennem driften (opdatering af skiltning,
afmærkning og glatførebekæmpelse på specielt stier)

Sker gennem driften

**

Gennemgang og koncept for forbedring af kurver

200.000

***

Forbedring af kurver (fokus på afmærkning og hastighedsbegrænsning)

200.000 pr. år

***

Gennemgang og koncept for fjernelse af faste genstande

200.000

***

”Fjernelse” af faste genstande

200.000 pr. år

***

Pulje til reduktion af hastigheden gennem landsbyer og mindre bysamfund

200.000 pr. år

**

Trafiksikkerhedsgennemgang af trafikveje i åbent land (skal den med da det jo
er kurver og faste genstande primært)

200.000 pr. år

***

Pulje til mindre trafiksikkerhedsforbedring på lokalveje

50.000 pr. år

*

Udarbejdelse af plan for gennemgang af kryds i byområde med fokus på vigepligtsforhold

200.000

***

Forbedring af kryds i byområder

100.000 pr. år

***

*=nogen effekt, **=stor effekt, ***=meget stor effekt
Generelle virkemidler primært med fokus på at forbedre trafiksikkerheden.
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Trafiksikkerhedsprojekter til de uheldsbelastede lokaliteter
Forslag til foranstaltninger på de konkrete udpegede uheldsbelastede lokaliteter
skønnes at koste ca. 2,4 mio. kr.
Uheld
1.1.200331.12.2007

Pris [kr.]

Skønnet
effekt på
alle uheld

Sted

Foranstaltning

Ebeltoftvej
(Tirstrup-Handrup)

Rumleriller, Lokal hastighedsbegrænsning,
fælde vejtræer

9

300.000

***

Lundbakkevej,
Nyballevej
(Tirstrup-Balle)

Kantbaneforstærkning.
Flytte hegn, fjerne beplantning.
Etablere baggrundsafmærkning

5

200.000
50.000

**

Molsvej (RøndeFemmøller Strand)

Lokal hastighedsbegrænsning, fælde vejtræer. Kantbaneforstærkning

12

100.000
400.000

***

Havhusevej,
Vestre Molsvej
(Havhuse-Vrinners)

Kantlinier, Kantpæle, rumleriller, baggrundsafmærkning i skarpt sving, autoværn ved hus
Forlægning af Grønhøjvejs tilslutning

5

Korupskovvej
(Ryomgård-Kolind)

Rumleriller, 2 steder med lokal hastighedsgrænse, baggrundsafmærkning, venstresvingsbane ved Sivestedsvej
Kantbaneforstærkning

8

Århusvej, Landevejen (UgelbølleKommunegrænsen)

Rumleriller

9

Sum

500.000
100.000
320.000
330.000

110.000
2.410.000

*=nogen effekt, **=stor effekt, ***=meget stor effekt,
Effekten er skønnet på baggrund af en vurdering af, hvor mange af de registrerede uheld løsningen påvirker.
Foreslåede foranstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden på de mest uheldsbelastede lokaliteter.
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Generelle tryghedstiltag
Gennemførelse af de foreslåede generelle virkemidler med fokus på forbedring
af trygheden vurderes at beløbe sig til 150.000 kr. samt 170.000 kr. pr. år.
Virkemiddel

Pris [kr.]

Skønnet effekt
på tryghed

Tiltag til påvirkning af borgernes transportmiddelvalg

50.000 pr. år

**

Vurdering af mulighed for øget brug af skolepatruljer

50.000

**

Starthjælp til skoler med arbejde med data fra skolevejsanalysen til
udarbejdelse af trafikpolitiker

50.000

***

Etablering af netværk for færdselskontaktlærere med årlig inspirationsdag

20.000 pr. år

**

Pulje til gennemførelse af stiplanen (de projekter som ikke indgår i
de øvrige trygheds- og stiprojekter.

100.000 pr. år

***

50.000

***

Projektforslag for trafikafvikling ved Hornslet Skole
*=nogen effekt, **=stor effekt, ***=meget stor effekt
Generelle virkemidler primært med fokus på at forbedre utrygheden

Tiltag for de mest utrygge lokaliteter, herunder stiprojekter
Forbedring af trygheden på de mest utrygge steder skønnes at koste ca. 52
mio. kr. Heri indgår også stiprojekterne.
Det vurderes desuden, at hovedparten af de foreslåede virkemidler til forbedring af trygheden vil have en positiv effekt på forbedring af trafiksikkerheden og
omvendt.
I det følgende er tryghedsprojekter og stiprojekter opdelt i tre tabeller. Der er én
tabel for tryghedsprojekter og to for stiprojekter. Stiprojekterne er opdelt i to, da
den ene er stiprojekter, der indgår i stiplanen, og hvor der gennem borgerhenvendelser og skolevejsanalysen er udtrykt et ønske om disse stier. I den anden
tabel med stier indgår stiprojekter, der primært er udpeget på baggrund af stiplanen for kommunen. I de tre tabeller indgår projekterne uprioriterede.
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Utrygge borgere el. foren./
skolebørn/uheld

Prisoverslag
[kr.]

Skønnet
effekt
utryghed

Lokalitet

Foranstaltning

Tirstrup- Ebeltoftvej

”Din fart” viser, Nyt fortov

1/1/0

250.000

*

Egens ved Friskolen

Stor midterhelle m. krydsn.mulighed

7/1/0

350.000

***

Vrinners

Lokal hastighedsgrænse, 5 pudebump, hævet flade. ”Din fart” viser

9/0-2/5

700.000

**

Knebel

Pudebump

4/26/2

300.000

**

Knebelbro

Pudebump

12/10/1

200.000

**

Knebelbro-Tved

Lokal hastighedsgrænse

1/9/3

30.000

*

Kolind- Vesterågade/Skolebakken

Stelere ved gl. brandstation, forbedre
overkørsel fra Vesterågade, standsnings- og parkeringsforbud i 30 km
zone og op til Bugtrupvej

1/40/0

80.000

**

Ryomgård- Nimtoftevej

Hævet flade
(alternativt 2 midterheller)

6/6/1

150.000
(200.000)

**

Ugelbølle-Rønde (Århusvej)

Lokal hastighedsgrænse ved Ugelbølle.
Lokal hastighedsgrænse ved Følle

3/11/0

30.000
30.000

Ebeltoft- Rundkørs.N. Bakke/N. Allé

Blåt cykelfelt samt midterlinie

2/20/2

10.000

*
*

Ebeltoft- Krydset Nørreallé/Skelhøjevej/Østerallé/Jernbanegade

Cykelbane, blå cykelfelt

0/18/2

10.000

*

Ebeltoft- Øster Allé

4 stikrydsninger i eksisterende
vejudlæg
Rød OB i midt.areal 1,5 m b., 1,3 km l.

6/6/13

90.000
200.000

**
*

Ebeltoft- Strandgårdshøj og Nørreport inkl. kryds ved Dråbyvej

Hastighedsgrænse på 40 km/t. 9
foranstaltninger
Ændre prioritet i kryds ved Dråbyvej,
så Dråbyvej tilsluttes Nørre Strandvej

9/14/3

300.000

***

2.000.000

***

Hornslet- Løgtenvej/Rosenholmvej

Rundkørsel ved Toftevej
Krydsningsmulighed ved Birkevej
2 vejlukninger ud mod Rosenholmvej
(Brogårdsvej og Rosenvang)

11/22/11

2.200.000
50.000
100.000

**
**
**

Hornslet- Krydset Skolevangen/
Tendrupvej

Stibom, skiltning, en stor og en lille
hævet flade

0/16/0

100.000

***

Thorsager- Krydset Thorsgade/Kløvervangen

Ekspropriation, flytte kantsten, etablere afmærkning, hævet flade

2/23/0

350.000

**

Thorsager- Krydset Thorsgade/
Vestergade

Skiltning med ensretning

0/21/0

20.000

**

Thorsager- Ryndkørslen Ryomvej/
Vestergade

Genetablere afmærkning, skilte
sænkes, hæk klippes

1/19/3

20.000

*

Rønde- Krydset Århusvej/Nattergalevej

Hævet flade, afstribning af kantlinier,
cykelfelter i kryds

0/40/1

80.000

***

Rønde- Nattergalevej/Skolegade

Udvidelse og opstramning af hævet
flade

0/23/0

40.000

**

Feldballe- Kejlstrupvej ved skolen

Forlægning af Jeshøjvej, forlænge
fortov 25 m, helle ved børnehavnes
parkeringsplads, byport-indsnævring
Asfaltering af grus p-plads, Flytte
skolens indkørsel til p-plads

9/26/0

130.000

**

200.000

**

0/19/0

60.000

**

Skørring - Marbækvej/Andievej/Nør- Opstramning af hævet flade,
reled/Kløvevej
2 belysningsmaster

*

Mørke- Thorsagervej

2-1 vej m afstribning, Indsnævring
3 indsnævringer

11/2/0

50.000
100.000

*
*

Rosmus Skole

Hastighedsskiltning på Bispemosevej
og Fiskegårdsvej. Dynamisk tavle

3/10/0

20.000
200.000

*
**

Lime by

Hastighedsskiltning, 2 indsnævringer
m pudebump, hævet flade, 3 bump el.
indsnævringer m pudebump

1/6/4

200.000

*

SUM
Utrygge steder (ekskl. stiprojekter) udpeget ud fra borgerhenvendelser og skolevejsanalyse.
*=nogen effekt, **=stor effekt, ***=meget sto
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Stiprojekter
Utrygge borgere el. foren./skolebørn/uheld

Prisoverslag
[kr.]

Skønnet
effekt
utryghed

Dobbeltrette fællessti, ombygning af helle ved Femmøller

6/5/9

2.000.000

***

Molsvej – Femmøller - Egens

Dobbeltrette fællessti, 3 nye
krydsningsheller, foranstlatninger ved indkørsler langs
sti

6/5/9

3.500.000

***

Havhusevej-Vestre Molsvej

Dobbeltrettet fællessti,

9/0-2/5

3.300.000

**

Knebel-Vrinners

Dobbeltrettet fællessti

4/16/0

3.000.000

***

Knebel

Sti gennem Knebel

4/26/2

1.100.000

**

Knebelbro-Knebel

Fællessti i begge sider af
vejen

12/10/1

1.800.000

**

Kolind-Koed

Dobbeltrettet fællessti, 3
stikrydsninger

2/9/8

2.400.000

***

Ryomgård-Pindstrup

Natursti på banelegme.
Asfaltbelagt 3,3 km

3/12/0

1.500.000

Ryomgård- Nimtoftevej

Faciliteter til fodgængere

6/6/1

500.000

Ugelbølle-Rønde (Århusvej)

Sti fra Møllerens Hus til
underføring

3/11/0

500.000

5/13/1

500.000 **

Lokalitet

Foranstaltning

Molsvej- Femmøller StrandFemmøller

Ugelbølle- Århusvej fra DyrDobbeltrettet fællessti 120 m
højgårdsvej til stiunderføringen
Fællessti i begge sider ml
Bregnevej og Midtvangen
180 m, overhalingsforbud på
hele Boeslumvej
Fællessti i begge sider ml.
Midtvangen og Boeslum
Fællessti i begge sider ml.
Bregnevej og Ebeltoft

9/11/0

Ebeltoft- Strandgårdshøj og
Nørreport inkl. kryds ved
Dråbyvej

Brede kantlinier

9/14/3

Rønde - Nattergalevej

Cykelsti i begge sider 300 m

0/40/1

450.000 **

Rønde- Skrejrup

Dobbeltrettet fællessti 450 m

1/12/2

600.000 ***

Ebeltoft- Boeslumvej

SUM

***

300.000 **
800.000 **
1.000.000 *

50.000 ***

18.500.000

Manglende stier udpeget ud fra stiplanen, borgerhenvendelser og skolevejsanalyse.
*=nogen effekt, **=stor effekt, ***=meget stor effekt
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Lokalitet
Fuglsøvej
Ryomgård-Koed
Skrejrup-Thorsager
(Skrejrupvej)

Utrygge borgere
el. foren./skolebørn/uheld
Dobbeltrettet fællessti 3,3 km
3/1/4
Dobb.rett. fællessti, 1 stikryds.
2/5/8
Dobbeltret. fællessti 2,8 km,
2-1 vej gennem Skrejrup 400 1/3/1-4 (inkl. by)
m, 2 krydsningsmuligheder
Foranstaltning

PrisSkønnet
overslag
effekt
[kr.]
utryghed
3.650.000
**
4.000.000
*
3.200.000

*

Dobbeltrettet fællessti 1,3
km, byport i Karlby
Dobbeltrettet fællessti 2,5
km, byport i Lime

2/3/0
0/2/0

1.600.000
2.900.000

***
**

Rosmus Skole

Dobbeltrettet fællessti til
Balle 2,3 km
Dobbeltrettet fællessti til Hyldested 1,8 km

3/10/0

2.600.000
2.000.000

**
**

Hornslet- Toftevej mellem
Løgtenvej og Tingvej

Cykelbane i beg. sider 400 m

0/3/2

25.000

**

Hornslet- Birkevej mellem
Rosenholmvej og Tingvej

Cykelbane i beg. sider 450 m

0/4/1

25.000

*

Hornslet- Tingvej mellem
Birkevej og Teglvangsvej

Cykelbane i beg. sider 900 m

0/2-8/0

50.000

**

Ugelbølle-Rodskov (Århusvej)

Dobbeltrettet fællessti 2,0 km

0/5/3

2.200.000

*

Rønde- Molsvej mellem Bjerg
Fællessti i begg. s. af vej 450 m
Thomsensvej og Hovedgaden

0/2/2

900.000

*

Hastighedsdæmpende foranstaltninger. 10 Bump

0/4/0

150.000

***

Cykelbane i hv. side af vej 400 m

0/1/2

20.000

*

Midterhelle

0/2/1

70.000

*

Grussti
Grussti

0/0/0
0/0/0

30.000
50.000
23.470.000

Nørreallé v. Boeslumvej
Boeslumvej v. Bregnevej
Østerallé v. Færgevejen
Toftevej v. Brogårdsvej
Tingvej v. Birkevej

0/2/1
5/11/0
0/1/1
0/2/1
0/13/0

50.000
40.000
20.000
20.000
80.000

Molsvej v Gartnervng. – Midterhelle
Frederiksallé v. Ceresv. - Midterhelle
Skolevej v- Rønne Allé – Midterhelle
Skolevej v. Moesbak. – hævet flade

0/2/1
0/2/0
0/2/0
0/5/0

Skørring-Karlby
Skørring-Lime

Rønde- Skolevej
Ryomgård- Thorsagervej
Åbent land- Korupskovvej
(Nær Ryomgård)- Gjerrildstiens krydsning
Kolind-Sti ved Bygmarken
Kolind-Sti ml. Sdr.mark./Maarupv.
SUM
Stikrydsninger
Ebeltoft – Stikrydsninger
Stikrydsninger

Rønde- Krydsninger

Ryomgård - Thorsagervej v
Stikrydsning
overg. fra dob.ret. sti t. cykelbaner
SUM

0/0/0

**
***

60.000

Unders.nærm.

30.000
30.000

60.000
390.000

Manglende stier primært ud fra stiplanen. Der har kun været få udpegninger i borgerhenvendelserne og i skolevejsanalysen.
*=nogen effekt, **=stor effekt, ***=meget stor effekt
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Egne noter:
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Egne noter:
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Vedtaget af Byrådet for Syddjurs Kommune den 30. april 2009.
Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af afdelingen for Veje og
Trafik i samarbejde med Rambøll Danmark A/S.
Yderligere oplysninger om planen kan fås ved henvendelse til afdelingen
for Veje og Trafik på direkte nr. 87 53 54 80, veje.trafik@syddjurs.dk eller
ved personligt fremmåde på Lundbergsvej 2 i Ebeltoft.
Trafiksikkerhedsplanen, og løbende revisioner af Handlingsplanen kan
også ses på kommunes hjemmeside www.syddjurs.dk
Trafiksikkerhedsplanen er trykt i 500 eksemplarer.
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