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Forord
Forord
Alt for mange bliver dræbt eller kommer til skade i trafikken. I
perioden 1993-98 registrerede politiet 6 dræbte og 94 tilskadekomne i Møldrup Kommune. Med denne hastighedsplan lægges
der op til en målrettet indsats for en forbedret sikkerhed på vejene i kommunen og dermed færre dræbte og tilskadekomne.
Færdselssikkerhedskommisionen skønner, at halvdelen af alle dødsulykker skyldes
høje hastigheder. Sammenhængen mellem hastigheden og antallet af ulykker er veldokumenteret. Hvis gennemsnitshastigheden reduceres med 5%, falder antallet af personskader med 10% og antallet af dræbte med 20%. Hastigheden har desuden stor betydning for ulykkens alvorlighed, når den sker. Kun én ud af ti fodgængere overlever
at blive ramt af en personbil med 50 km/t, hvorimod ni ud af ti overlever, hvis hastigheden kun er 30 km/t. Det er desuden først og fremmest høje hastigheder, der skaber
utryghed for de bløde trafikanter.
Hastighedsplanen skal skabe et grundlag for gennemførsel af forbedringer på vejene
for at øge sikkerheden. Planen skal derfor ses som et dagligt redskab for kommunens
politikere, teknikere og interesserede borgere. Af økonomiske grunde er det desværre
ikke muligt at gennemføre forbedringerne i det omfang og så hurtigt, som det kunne
ønskes, men Møldrup Kommune vil i de kommende år forsøge at afsætte de nødvendige midler til planens realisering. Hastighedsplanen skal ligeledes skabe grundlag for
beslutningerne om, hvor der skal foretages forbedringer og i hvilken rækkefølge. Med
en vejlængde på 242 km vil der naturligvis være strækninger der kræver særlig opmærksomhed.
Arbejdet med forbedring af sikkerheden på vejene er ikke overstået på få år. Hvis der
skal opnås en varig effekt, er det vigtigt, at indsatsen forsættes langt ind i det dette årtusinde. Det handler nemlig ikke kun om bump, vejskilte og politikontrol, men i lige
så høj grad om holdninger og adfærd i trafikken. Gennem de seneste 25 år er der sket
en markant holdningsændring i forhold til spirituskørsel. Det er ikke længere smart at
fortælle om den brandert man kørte hjem i weekenden, hvorimod der stadig prales af,
hvor hurtigt man har kørt. På længere sigt skal der ske samme holdningsændring i forhold til høje hastigheder, så det bliver en indgroet ting i bevidstheden af trafikanterne,
at hastighedsgrænserne naturligvis overholdes. Hastighedsplanen skal således medvirke til at sætte hastighedsproblemerne i fokus og derved gøre trafikanterne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at overholde hastighedsbegrænsningen.

Erik Christiansen
Formand for Teknisk Udvalg
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Hastighedsplanlægning
Hastighedsplanlægning
For høje hastigheder indgår på landsplan
i mere end halvdelen af alle ulykker med
dræbte eller tilskadekomne.
Der er i gennemsnit sket 17 personskader om året i
Møldrup Kommune i perioden 1993-97. Det er
hastighedsplanens formål at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken ved at tilpasse hastighederne
til de faktiske forhold på kommunens veje. Hastighedstilpasningen skal ske vha. fysiske foranstaltninger, kampagner og kontrol.
Hastighedsplanen skal bruges som et værktøj til at
foretage målrettet indsats mod de vejstrækninger, hvor
enten risikoen for ulykker eller hastighedsniveauet er
højt. Ofte er risikoen for ulykker netop høj på strækninger, hvor hastighedsgrænserne overskrides.
Det er vanskeligt at foretage en nøjagtigt vurdering
af, hvor stor en del af ulykkerne der skyldes for høj
hastighed, fordi politiet ikke kan vide præcist, hvor
hurtigt trafikanterne kørte inden en ulykke. Ud fra en
gennemgang af de politirapporterede ulykker i Møldrup Kommune anslås det, at 63% (dvs. ca. 11 hvert
år) af personskaderne er sket i ulykker, hvor hastigheden har haft en afgørende betydning, både for om
ulykken skete, men også hvor alvorlig den var. Stort
set alle (96%) af hastighedsulykkerne er sket udenfor
byområderne.

Ulykker på de overordnede veje
Hastighedsplanen er en kommunal handlingsplan for
forbedring af trafiksikkerheden i kommunen set som
en helhed. Kommunen har imidlertid kun myndighed
over de kommunale veje, mens de overordnede veje
bestyres af staten og Viborg Amt.
En stor del af trafikulykkerne og særligt ulykkerne
med dræbte og tilskadekomne sker på de overordnede
veje, dvs. på steder hvor Møldrup Kommune ikke har
myndighed til at lave foranstaltninger. I perioden
1993-1997 skete 64% af personskader således i ulykker på stats- eller amtsvejene i Møldrup Kommune.
Endnu værre ser det ud med ulykkerne, hvor høj hastighed har haft en afgørende betydning. Her er 80%
af ulykkerne sket på stats- eller amtsvejene. Set i lyset
af disse tal er det derfor meget vigtigt, at såvel staten
som Viborg Amt påtager sig deres del af opgaven med
at forbedre trafiksikkerheden i Møldrup Kommune.
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Hastighed og trafiksikkerhed
Mere end halvdelen af alle ulykker sker pga. for
høje hastigheder, men det er sjældent gennemskueligt at hastigheden var nøglefaktor, når ulykken
skal beskrives. Avisoverskrifter som fx „Ulykke
på grund af tæt tåge“ eller „Mange ulykker på vejstrækning“ skjuler ofte den reelle baggrund for
ulykkerne. Havde trafikanterne afpasset hastigheden korrekt efter forholdene var ulykkerne sandsynligvis aldrig sket.
Sammenhængen mellem hastighed og trafiksikkerhed er nøje beskrevet. En række undersøgelser
viser at reduceres gennemsnitshastigheden på en
strækning med 5% reduceres antallet af personskader med 10% og antallet af trafikdræbte med
20%.

Hastighedsdifferentiering
Hastighedsdifferentiering betyder tilpasning af hastighedsgrænserne til de trafikanttyper der færdes
på og omkring vejen, og tilpasning af hastighedsgrænserne efter vejens standard. Det vil sige at de
gængse hastighedsgrænser på 50 km/t i tættere bebygget område og 80 km/t uden for fraviges på
baggrund af en afvejning mellem trafiksikkerhed
og fremkommelighed.
Når hastighederne differentieres korrekt øges
trafikanternes respekt for skiltningen. Det skal
være gennemskueligt at hastighedsgrænsen sænkes pga. et farligt vejkryds eller fordi vejen passerer en skole som børn skal kunne færdes til og fra
på egen hånd. Omvendt skal hastighedsgrænserne
underbygges med fysiske foranstaltninger eller
ombygninger de steder hvor formålet med
hastighedssænkningen ikke umiddelbart kan opfattes.
Hastighedsdifferentiering behøver ikke være
det samme som hastighedssænkning. Nogle steder
kan der være gode grunde til at tillade højere hastigheder end de generelle. Men det stiller særlige
krav til vejens brug og indretning når man skilter
hastigheden op. Ellers vil den højere hastig let
komme til at betyde flere og mere alvorlige ulykker.
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og midler
MålMålog
midler
Overordnet mål

Virkemidler
I første omgang søges hastighederne sænket med
billige virkemidler som ændret hastighedsskiltning, afstribning og mindre fysiske foranstaltninger på kørebanen.
For høje hastigheder giver generelt ringere trafiksikkerhed, men for at hjælpe de bløde trafikanter vil vi først yde en indsats de steder hvor der
færdes mange bløde trafikanter. Dernæst veje
hvor der ikke færdes så mange bløde trafikanter.
Boligveje hvor der kun færdes lokal og ikke
gennemkørende trafik er i denne sammenhæng
prioriteret sidst. I disse områder må beboerne
overvejende selv yde en indsats for at dæmpe hastighederne.
Hastighederne på indfaldsvejene til byerne er
ofte for høje. Overgangen fra land- til byzone skal
derfor generelt markeres tydeligt for at understrege hastighedsbegrænsningen i byerne på 50
km/t. Det kan f.eks. ske ved hjælp af byporte med
træer på begge sider af vejen. Byportene kan ligeledes kombineres med bump eller forsætninger.
Hvert år afsættes mindst 200.000 kr. til etablering af trafiksikkerhedsfremmende (herunder hastighedsdæmpende) foranstaltninger.

Hastighedsbegrænsning
På baggrund af klassifikationen af vejnettet
(trafikveje/boligveje) samt vurderingen af
trafikkens sammensætning revurderes hastighedsbegrænsningerne. Dvs. at 80 km/t veje forsøgsvist
kan nedklassificeres til 70, 60 eller 50 km/t veje.
Veje i byzone kan nedklassificeres til 40 eller 30
km/t veje.
I enkelte tilfælde kan det vise sig at en vej på
grund af trafikkens og omgivelsernes karakter kan
opklassificeres til højere hastighed end den gældende.
Også placeringen af byzonetavler kan ændres,
såfremt karakteren af vejens omgivelser afviger
fra de signaler skiltene sender. Det er med andre
ord vigtigt at skabe respekt om skiltningen ved at
sikre skiltenes troværdighed. Alle ændringer af
hastighedsskiltning og vejudformninger skal ske i
samarbejde med politiet.

Det overordnede mål med denne plan er at reducere
antallet af personskader i Møldrup Kommune med
25% i perioden 2000 til 2010. Det svarer til en reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne fra ca. 17 til
ca. 13 pr. år.
Hvis antallet af ulykker på de overordnede veje
ikke reduceres og målsætningen udelukkende skal opnås ved en reduktion af antallet af ulykker på de kommunale veje, betyder det, at antallet af ulykker på de
kommunale veje skal reduceres med 70%, fra 6 ulykker om året til kun 2. Det understreger vigtigheden af
statens og amtets indsats på det overordnede vejnet.

Delmål
Ved de udpegede projektområder kører helt op til 85%
af trafikanterne hurtigere end den tilladte hastighed.
Hastighedsniveauet skal over de næste 10 år sænkes,
således at kun 15% af trafikanterne på strækningerne i
projektområderne overskrider hastighedsbegrænsningen og at gennemsnitshastighederne i ligger under den tilladte hastighed.

Generelle virkemidler
Møldrup Kommune vil arbejde med nedbringelsen af
hastighederne ud fra følgende generelle principper:
• Overgangen fra land- til byområder skal generelt
være mere markant. Dette kan fx. sikres ved at opsætte egentlige byporte.
• Ved borgerhenvendelser der drejer som om for høj
hastighed vil kommunen foretage hastighedsmålinger hvis sådanne ikke allerede findes.
• Kommunen vil løbende vurdere behovet for ny afmærkning og skiltning således at denne er med til at
forbedre trafiksikkerheden.
• Kommunen vil løbende gennemgå vejkryds på de
kommunale veje for at sikre at vigepligt, oversigtsforhold og andre forhold med betydning for trafiksikkerheden er i orden.
• Kommunen vil løbende orientere politiet om steder,
hvor kommunen selv eller borgere fra kommunen
ønsker at der foretages hastighedskontrol.
• Resultater fra kommunens hastighedsmålinger samt
politiets hastighedskontrol offentliggøres løbende i
pressen.

HASTIGHEDSPLAN • MØLDRUP KOMMUNE
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Handlingsplan
Handlingsplan
For at nå de mål, der er opstillet for
hastighedsplanlægningen i Møldrup Kommune er det nødvendigt med en langsigtet planlægning og prioritering af indsatsområder og midler. Hastighedsplanlægningen skal indgå som en del af den øvrige kommunale planlægning, prioritering og budgetlægning.
Det videre arbejde med hastighedsplanen kan opdeles
i følgende faser:

FASE 1: Prioritering
Kortlægning af hastighederne og ulykkerne i Møldrup
Kommune har påvist en lang række forhold som skal
forbedres. Midlerne er såvel fysiske foranstaltninger
som kampagner og kontrol.
For at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer,
der er til rådighed, er det naturligvis bedst at investere
i de tiltag, som giver „mest mulig trafiksikkerhed for
pengene“.
Der vil fremover blive lavet en løbende prioritering
af vejprojekterne, men prioriteringen vil kunne ændres
som følge af:
• Velbegrundede ønsker fra borgere eller interessegrupper.
• Projekter der falder sammen med andre tiltag - fx. i
forbindelse med kloakarbejder, renoveringer og
lign.
Mht. trafiksikkerhedsfremmende projekter på de
overordnede veje, som bestyres af Vejdirektoratet og
Viborg Amt, kan Møldrup Kommune ikke bestemme
prioriteringen.

FASE 2:Tidsplan og budget
Når prioriteringen er lavet skal der opstilles en tidsplan og et budget for den fremtidige trafiksikkerhedsindsats. Hovedparten af de projekter, som er foreslået i denne plan, skal finansieres med kommunale
midler. Realiseringen af projekterne afhænger derfor
af den kommunale budgetlægning og dermed af kommunalbestyrelsens prioritering. Der er overslagsårene
2000-2003 afsat kr. 500.000 pr. år til trafiksikkerhedsarbejdet.
På baggrund af den årlige opdatering af hastighedsog ulykkesudviklingen og målopfyldelsen skal tidsplan og budget revurderes hvert år i forbindelse med
den kommunale budgetlægning.
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Tidsplan og budget
Vejprojekter:
• Hvert år gennemfører Møldrup Kommune de
højest prioriterede projekter på listen over
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
• Der afsættes årligt midler til gennemførelse af
disse projekter.

Kampagner:
• Møldrup Kommune gennemfører hvert år
mindst én kampagne omhandlende et eller flere
af emnerne hastighed, cyklister, kryds eller spiritus.
• Der afsættes årligt midler til gennemførelse af
kampagner.

Kontrol:
• Møldrup Kommune ønsker et udvidet samarbejde med det lokale politi, så der kan udføres
hastighedskontrol på strækninger, hvor der enten sker mange ulykker pga. høj hastighed eller
hvor kommunens hastighedsmålinger viser, at
hastigheden er høj.

Opdatering og evaluering:
• Møldrup Kommune skal hvert år gennemføre
en opdatering af hastighedsmålingerne og
ulykkesstatistikken. Samtidigt skal ulykkerne
kortlægges og strækninger med en koncentration af ulykker og strækningerne med høje hastigheder udpeges.
• Møldrup Kommune foretager løbende evalueringer af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter.
• Der afsættes årligt midler til opdatering og evaluering.

Økonomi
• Der er i overslagsårene 2000-2003 afsat kr.
500.000 pr. år til trafiksikkerhedsfremmende
projekter.

HASTIGHEDSPLAN • MØLDRUP KOMMUNE

FASE 3: Detailprojektering

Trafiksikkerhedsrevision
- systematisk ulykkesforebyggelse
Nyanlagte veje bør være trafiksikre fra starten.
Trafiksikkerheden i nye vejprojekter kan forbedres ved, at specialister i trafiksikkerhed gennemgår projekterne systematisk og kommenterer dem,
mens de endnu kun er på papir. Dette kaldes en
trafiksikkerhedsrevision.
Trafiksikkerhedsrevision kan anvendes på såvel store som små projekter, hvad enten der er
tale om nyanlæg eller ombygning af noget eksisterende. Det vil ofte være en fordel at foretage
revision flere gange i løbet af et projektforløb, alt
efter projektets størrelse og karakter. Der er således defineret fem trin i projekterings- og anlægsprocessen, hvor trafiksikkerhedsrevision kan foretages.

Trin 1 - Forprojekt

Gennemførelsen af trafiksikkerhedsprojekterne vil ud
over etablering af fysiske foranstaltninger på vej- og
stinettet også bestå af forskellige kampagneaktiviteter
og kontrol. I forbindelse med kampagner er det af stor
betydning, at borgerne tager aktiv del i arbejdet med
at forbedre trafiksikkerheden.

Efter gennemførelsen af et trafiksikkerhedsprojekt er
det vigtigt at foretage en løbende vurdering af dets
trafiksikkerhedsmæssige effekt. Der kan fx. laves førog efterregistreringer af ulykker, opfølgende hastighedsmålinger samt undersøgelser af borgernes problemer mht. utryghed og barrierer vha. spørgeskemaer eller interview.
Evalueringen af projekterne er vigtig, idet den vil
skabe bedre forudsætninger for at lave endnu bedre
projekter fremover.

Trin 3 - Detailprojekt
Trin 4 - Ibrugtagen
Trin 5 - Overvågning

Løbende opdatering af hastighedsplanen:
Min. hvert 4. år

Hastighedsmålinger
og ulykkesstatus
Projektprioritering

Revidering af mål og
midler

Budgetlægning

Tidsplan og budget

Udførelse og
evaluering

FASE 4: Udførelse

FASE 5: Projektevaluering

Trin 2 - Skitseprojekt

Hvert år

I forbindelse med detailprojekteringen af de enkelte
trafiksikkerhedsprojekter vil kommunen, i det omfang
der er behov for og ønsker om det, inddrage lokale
borgere, institutioner, virksomheder, politiet,
handicaporganisationerne, cyklistforbundet, busselskaberne og andre med interesse for den lokale trafiksikkerhed.
Også i forbindelse med udarbejdelse af vejprojekter, som ikke umiddelbart har tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet, kan der med fordel foretages en
såkaldt trafiksikkerhedsrevision.

Revidering af hastighedsplanen
For at sikre en effektiv indsats på trafiksikkerhedsområdet skal hastighedsplanen konstant holdes ajour med
de seneste udviklinger og ændringer mht. hastighedsniveauet, trafikulykkernes antal, type og geografiske
placering, trafikmængder, udbygningen af vej- og stinet, byudviklingen, lovgivning samt andre forhold,
der har betydning for trafiksikkerheden.
Som tidligere nævnt, skal der forud for den årlige
budgetlægning ske en opdatering af ulykkesudviklingen og ligeledes en vurdering og prioritering
af evt. nye trafiksikkerhedsprojekter. Dette sker som
en del af den årlige revidering af de kommunale
servicemål.

HASTIGHEDSPLAN • MØLDRUP KOMMUNE
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Hastighedsplan
Hastighedsplan
Trafikvejnettet (de mørke veje) betjener først og
fremmest gennemkørende trafik mellem de større
transportmål såvel på det lokale som på det regionale
niveau. Alle overordnede stats- og amtsveje indgår i
trafikvejnettet sammen med en del af kommunevejene.
Lokalvejene (de lyse veje) er veje i boligområder,
handelsområder og andre steder hvor trafikanterne
kommer fordi de har et ærinde. Lokalvejene skal således ikke bruges til gennemfartstrafik.
Opdelingen mellem lokalveje og trafikveje er væsentlig når der skal fastsættes hastighedsgrænser på en
vejstrækning. På trafikvejene prioriteres fremkommeligheden højere end på lokalvejene og på lokalvejene
prioriteres miljø og sikkerhed højere.

Om vejnettets opbygning, hastighedsgrænserne, tidligere gennemførte foranstaltninger samt forslag til nye projekter
til forbedring af trafiksikkerheden.

Vejnettet
Vejnettet indeles i et trafikvejnet og et lokalvejnet.
Vejnettet i Møldrup Kommune fremgår af nedenstående illustrationen.
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Hastighedsgrænserne
Hastighedsgrænserne skal overholdes på alle kommunens veje. Hvis ikke andet er angivet er den maksimale tilladte hastighed således 50 km/t i byzone og 80
km/t uden for byzone.

Tidligere gennemførte
hastighedsdæmpende
foranstaltninger:
Møldrup

Fysiske foranstaltninger

1

Af kortet fremgår det, hvor Møldrup Kommune tidligere har etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger og andre tiltag, som har haft til formål at forbedre
trafiksikkerheden.
Det fremgår ligeledes af kortet, hvor det foreslås at
etablere hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. På side 14 er projektstedrene opstillet i en samlet liste, mens de enkelte projekter er beskrevet mere detaljeret på side 16-24.

2
3
4

Hævede flader på Østergade i krydsene ved
Nørregade og Toftevænget.
3 bump på Vestergade.
40 km-zone med 1 chikane og 2 bump på
Søndergade.
1 bump og 1 chikane på Nørregade

Skals
5
6
7
8

Rød belægning i krydsene på Hovedgaden ved
Vesterled og Ejstrupvej.
2 bump og 1 chikane på Højskolebakken.
30 km-zone og bump på Vesterled.
Bump på Nordtoften.

Bjerregrav
9

Hævet fortov og malet flade i krydset
Herredsvejen/Gl. Aalborgvej.
10 1 bump på vestlig del af Herredsvejen.
11 2 bump på Herredsvejen ved skolen.
12 2 bump på Gl. Aalborgvej.

Klejtrup
13 3 bump på Skårupvej mellem Fuglevænget og
Kirkebakken.
Klejtrup
13

Ulbjerg
8

14 30 km-zone med bump på Bakken.

7

Sundstrup
15 2 bump på østlig del af Sundvej.

Nørre Rind
16 3 bump på Sundvej med hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Signaturforklaring:

3
3

Amtsvej
Kommunevej (overordnet)
Kommunevej (anden)
Gennemført projekt
Projektforslag

HASTIGHEDSPLAN • MØLDRUP KOMMUNE
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Hastigheder og
Hastigheder
ogulykker
ulykker
Hastighedsulykkernes placering samt
hastighedsmålinger

Uheldsforklaringer:
Ekstrauheld = uheld med mindre materiel skade.
Materielskade = uheld med større materiel skade.
Personskade = uheld med dræbte og/eller tilskadekomne trafikanter.
Psk. & hastighed = uheld med dræbte og/eller tilskadekomne trafikanter, hvor høj hastighed har haft indflydelse på uheldet.

På nedenstående kort er det markeret, hvor i kommunen der er registreret trafikulykker i perioden
1993-1997. Endvidere vises resultatet af de hastighedsmålinger, som er foretaget på steder, hvor kommunen har haft mistanke om, at for høje hastigheder
gør det farligt eller utrygt at færdes som trafikant.

Trafikuheld 1993 - 1997
Ekstrauheld
Materielskade
Personskade
Psk. & hastighed

50
56 km/t
65 km/t
----

50
48 km/t
56 km/t
418

32
32
27
31

80
68 km/t
79 km/t
----

80
64 km/t
74 km/t
----

50
71 km/t
80 km/t
2.800
50
54 km/t
62 km/t
----

50
49 km/t
56 km/t
927

50
52 km/t
60 km/t
----

50
50 km/t
59 km/t
---50
43 km/t
49 km/t
----

60
75 km/t
-- km/t
2.600

50
52 km/t
62 km/t
2.013

80
83 km/t
-- km/t
2.600

50
50 km/t
57 km/t
----

50
49 km/t
54 km/t
----

10

80
79 km/t
92 km/t
1.533

50
57 km/t
68 km/t
----

50
49 km/t
57 km/t
----

80
75 km/t
-- km/t
2.600

50
49 km/t
58 km/t
747

50
39 km/t
43 km/t
----

50
55 km/t
65 km/t
781

50
44 km/t
48 km/t
1.128

80
90 km/t
-- km/t
4.800
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80
75 km/t
90 km/t
840

80
67 km/t
77 km/t
613

50
55 km/t
65 km/t
408

Hastighedsmålinger:
Hastighedsgrænse = den lokale hastighedsgrænse.
Gennemsnitshastighed = den hastighed som bilisterne i
gennemsnit er målt til at køre med.
85%-fraktil = den hastighed som 15% af bilisterne er
målt til at køre over. Tallet bruges til at vurdere, hvor
meget de hurtigste bilister overskrider hastighedsgrænsen og derved hvilken risiko for ulykker de medfører.
Årsdøgntrafik = antallet af køretøjer som i gennemsnit
passerer pr. døgn.
På nedenstående liste er de enkelte målinger opstillet
i rækkefølge i forhold til, hvor stor en andel af trafikanter, der overskrider hastighedsgrænsen.
Hastighedsmålinger :
Hastighedsgrænse
50
Gennemsnitshastighed
55
65
85%-fraktil
1.250
Årsdøgntrafik

Resultater fra
hastighedsmålinger:

83
79
75
75
68
67
64
75
76
71
54
56
57
50
55
55
53
52
49
49
51
51
49
49
48
44
44
43
40
40
39

—
—
92 1.533
90
840
—
—
79
—
77
613
74
—
—
—
77
—
80
—
52
—
65
—
68
—
59
—
65
408
65
781
60 1.723
62 2.013
60
—
54
—
58
—
59
—
56
927
58
747
56
418
49
—
48
—
49
—
46
—
44
736
43
—
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le

80
80
80
80
80
80
80
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Må

Løgstørvej (v. Hovedgaden)
Gl. Aalborgvej
Hobrovej
Løgstørvej
Kallestrupvej
Herredsvejen
Skinderupvej
Løgstørvej (v. Låstrupvej)
Søvej (nord)
Sundstrupvej
Sundvej
Aagade, Ulbjerg
Herredsvej
Vestergade
Naundrupvej
Herredsvejen (Skringstrupvej)
Herredsvejen (Hestehøjvej)
Hovedgaden, Skals
Fjordvej
Højskolebakken
Ånsbjergvej
Søvej (øst)
Tingvej (V. Tostrup)
Ejstrupvej (vest)
Borgergade
Brovej
Ejstrupvej (v. kirken)
Kirkevej
Naundrupvej
Kirkebakken
Vesterled

to

l
kti
ÅD
T

85

%

fra

ast

.

dd

elh

ast
50
44 km/t
49 km/t
----

lte

th
50
51 km/t
59 km/t
----

mi

50
40 km/t
44 km/t
736

ski

j
50
40 km/t
46 km/t
----

50
76 km/t
77 km/t
----

Ve
50
51 km/t
58 km/t
----

.

km/t
km/t

—
08.99
08.99
—
07.98
06.99
08.96
—
11.96
06.98
09.95
06.98
08.96
08.95
06.99
06.99
09.99
05.99
05.98
05.98
07.96
06.96
06.99
05.99
05.99
06.96
07.99
11.97
06.98
07.99
10.97
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Ulykker
i Møldrup Kommune
Ulykker
i Møldrup
Kommune
I perioden 1988 til 1997 har trafikulykker
i Møldrup Kommune kostet 19 mennesker livet mens 211 er kommet mere eller mindre alvorligt til skade. I gennemsnit svarer det til, at der hvert år bliver
dræbt to personer mens 21 personer
kommer mere eller mindre alvorligt til
skade i trafikken.
Der er sket et betydeligt fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i perioden 1986-1997 (og de foreløbige
tal for 1998). Siden 1992 har der dog været en tendens
til at antallet af personskader stagnerer omkring 15 pr.
år.
Faldet i antallet af personskader har generelt været
stort nok til at opfylde målet om minimum 40% reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne i perioden 1988-2000.

Årlige antal personskader

40
30
20
10
0
'86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 2000

Det årlige antal personskader i fht. målsætningen.
42 %

BJERRINGBRO
KARUP

35 %

MORSØ

36 %
63 %

MØLDRUP
?%

VIBORG AMT

Personskader i hastighedsulykker
Gennemgangen af de politirapporterede ulykker i
Møldrup Kommune i perioden 1993-1997 viser, at
over 60% af personskaderne er sket i ulykker, hvor hastigheden har haft en afgørende betydning for såvel
ulykkens opståen som dens alvorlighed.

0%

20 %

BJERRINGBRO

Analysen af de politirapporterede ulykker fra 1993 til
1997 viser, at 8% af personskaderne i Møldrup Kommune er sket i ulykker med cyklister.

20 %

30 %

20 %

30 %

40 %

60 %

6%

KARUP

21 %
30 %
17 %

VIBORG AMT
0%

10 %

Personskader i ulykker med spiritus.
BJERRINGBRO

Personskader med cyklister

60 %

13 %

MØLDRUP

Analysen af de politirapporterede ulykker fra 1993 til
1997 viser, at 30% af personskaderne i Møldrup Kommune er sket i ulykker, hvor der har været involveret
én eller flere spirituspåvirkede trafikanter (med promille >= 0,5).

40 %

Personskader i hastighedsulykker.

MORSØ

Personskader i ulykker med spiritus

Målsætning

50

10 %

KARUP

25 %
14 %

MORSØ

8%

MØLDRUP

15 %

VIBORG AMT

Personskader i ulykker i kryds
Analysen af de politirapporterede ulykker fra 1993 til
1997 viser, at omkring 32% af personskaderne i Møldrup Kommune er sket i ulykker i kryds.

0%

10 %

Personskader i ulykker med cyklister.
BJERRINGBRO
KARUP

43 %
22 %
36 %

MORSØ

32 %

MØLDRUP

39 %

VIBORG AMT
0%

20 %

Personskader i ulykker i kryds.
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Personskader ii hastighedsulykker
hastighedsulykker
Personskader

Hastighedsulykker fordelt på år
Antallet af personskader i ulykker med høj hastighed
(hastighedspersonskader) svinger meget fra år til år.
Hastighedspersonskadernes andel af det samlede antal
personskader var størst i 1997.

30

Andre ulykker
Hastighedsulykker

25

Antal personskader

Antallet af personskader i ulykker med
høj hastighed er relativt konstant fra år
til år. De fleste hastighedspersonskader
findes i aldersgruppen under 25 år. De
fleste ulykker sker i landområderne.

20
15
10
5
0

1993

1994

1995

1996

1997

Hastighedsulykker fordelt på år.
40

Hastighedsulykker fordelt på alder

Hastighedsulykker fordelt på land/by
Samlet set findes de fleste personskader i ulykker i
landområder og det er også i landområderne, at langt
de fleste hastighedspersonskader findes. Der har således kun været 2 hastighedspersonskader i byerne.

Andre ulykker
Hastighedsulykker
Antal personskader

Den største del af hastighedspersonskaderne findes i
aldersgruppen under 25 år og aftager med stigende alder. Andelen af hastighedspersonskader synes dog
derimod at stige med alderen.

20

10

0

< 25

25-39 år

40-59 år

60 - år

Hastighedsulykker fordelt på alder.
80

Hastighedsulykker fordelt på vejkategorier

Andre ulykker
Hastighedsulykker
Antal personskader

Samlet set sker de fleste personskadeulykker på de
overordnede veje (amtsvejene) og det er også på disse
veje at størstedelen af de personskader som skyldes
ulykker med for høj hastighed findes.

30

60

40

20

0

Land

By

Amtsvej

Kom.vej

Hastighedsulykker fordelt på land/by.

Trafikulykker koster Møldrup Kommune 1,7 millioner kroner om året!
Nye undersøgelser viser, at behandling, pleje og pensioner i forbindelse med en personskade, der sket ved en
trafikulykke, i gennemsnit koster det offentlige system 250.000 kr. Heraf betaler kommunerne i gennemsnit
100.000 kr.
Sammenholder man gennemsnitstallene fra de nyeste omkostningsundersøgelser med uheldssituationen i
Møldrup Kommune ser regnestykket således ud: I kommunen er der i gennemsnit omkring 17 tilfælde af
dræbte eller tilskadekomne trafikanter om året. Dette svarer til en samlet årlig udgift på 4,25 mio. kr. for det
offentlige. Med en andel på 40% af disse udgifter koster trafikulykkerne således hvert år Møldrup Kommune
1,7 mio. kr. til behandling af trafikofrene!

HASTIGHEDSPLAN • MØLDRUP KOMMUNE
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Nr Sted
Skals

Dato

Hast.begr. [km/t]

Gnmsn.hast. [km/t]

Andel>hast. gr. [%]

Andel>70km/t [%]

85% fraktil [km/t]

Trafikbelast. [ÅDT]

Ulykker 1993-1997

Personskader

Projektliste
Projektliste

1 Kildedalsvej

sep/99

50

31

0,5

0

37

350

0

0

2 Hovedgaden

maj/99

50

52

42

4

62

2000

2

1

3 Ejstrupvej

maj/99

50

49

28

1

58

750

3

aug/96

50

55

49

7

65

800

5 Naundrupvej

jun/99

50

55

51

5

65

6 Herredsvejen

sep/99

50

53

41

4

jul/99

50

40

6

nov/96

50

76

9 Aagade

jun/98

50

10 Borgergade

maj/99

Løsningsforslag
Nedskiltning til 30 km/t og etablering af
afsætningsplads ved skolen. Vejen kan evt.
lukkes ved børnehaven.

Ca. pris
100.000

Etablering af chikaner som fx. i Møldrup.

40.000

Etablering af byport nærmere byen. Evt.
etablering af chikaner ved renovering af
Ejstrupvej.

40.000

2

0

Etablering af chikaner og nedskiltning til 40 km/t
gennem byen. Evt etablering af byport nærmere
byen.

40.000

1

0

0

Etablering af bump med krydsningsfelt ved
klubhuset. Bytavler opstilles på begge sider af
vejen i høj galge.

20.000

400

1700

1

1

Justering af hævet flade i krydset ved Gl.
Aalborgvej. Bytavlerne nærmere byen i begge
ender af vejen.

70.000

60

44

750

0

0

Nedskiltning til 30 km/t og forbedring af P-forhold
ved skolen. Skolebus bør holde i samme side som
skolen.

10.000

0,5

24

77

900

0

0

Bytavlerne opstilles nærmere byen. Hastigheden
nedskiltes til 60 km/t ved den spredte bebyggelse.

5.000

85

57

58

3

66

600

2

0

48

24

3

56

400

0

0

Bytavler opstilles nærmere byen på begge sider af
vejen, evt. i byport.

20.000

50

50

54

45

6

62

400

0

0

Der etableres bump eller forsætninger på den
vestlige del af strækningen.

15.000

sep/95

50

49

26

7

56

950

0

0

Nedskiltning til 40 km/t og etablering af
hastigheds-dæmpende foranstaltninger ved
bygrænserne.

50.000

jun/99

jul/96

80

79

38

-

92

1550

4

4

aug/99

80

75

31

-

90

850

3

5

Opstilling af varslingstavle og nedskiltning til 60
km/t ved kartoffellageret.

5.000

14 Hobrovej

sep/99

80

61

11

-

69

650

0

0

Nedskiltning til 60 km/t på strækningen fra
Lynderup til golfbanen.

5.000

15 Stavildvej

Skringstrup
4 Herredsvejen
Bjerregrav

Klejtrup
7 Kirkebakken

8 Søvej
Ulbjerg

Bytavlerne opstilles nærmere byen og
varslingstavle opstilles før skole. Udpeges som
forsøgsstrækning.

100.000

Sundstrup
11 Sundvej
V. Tostrup
12 Tingvej
Det åbne land
Evt. etablering af cykelsti.
13 Gl. Aalborgvej

I ALT

14

900.000

1.420.000
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Projektprioritering
Der laves som udgangspunkt ikke en fast prioritering
af de foreslåede projekter. Det vil derfor hvert år være
op til kommunen hvilke projekter der skal gennemføres.

Principper for prioritering
Generelt bør der foretages en prioritering ud fra et eller flere af følgende kriterier:
• Antal ulykker og personskader
• Andel hastighedsoverskridelser
• Trafikbelastningen
• Sammenblanding af trafikanttyper
• Projektets omkostninger (anlæg og drift)
Det er endnu ikke besluttet hvilken vægtning der skal
foretages mellem kriterierne.

HASTIGHEDSPLAN • MØLDRUP KOMMUNE
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Problemsteder
Problemsteder
Ved at analysere ulykker og hastighedsmålinger i kombination med en opsamling på borgerhenvendelser og kommunens øvrige kendskab til vejnettet, er
der udvalgt en række projektområder.
For hvert enkelt område opstilles et løsningsforslag.
I det følgende gennemgås alle de steder der er udpeget
som projektlokaliteter. Kriterierne for at udpege
hastighedsprojekter har været følgende én eller flere af
nedenstående:
• Flere end 40% af trafikanterne overskrider
hastighedsbegrænsningen
• Der er skole, stikrydsning eller andet som betyder
sammenblanding af trafikantgrupper ved vejen.
• Mindst én personskadeulykke kan tilskrives for
høje hastigheder.
Nogle steder ligger gennemsnitshastigheden langt under det tilladte. Hvor middelhastigheden ligger mindst
10 km/t under den skiltede hastighed er det vurderet
om en nedskiltning af hastigheden vil være relevant.

Skals
Skals

●1 Kildedalsvej

Der opstår ofte kaotiske trafiksituationer på Kildedalsvej i forbindelse med af- og påstigning af børn fra
skolebusser og privatbiler. Gennemsnitshastigheden
ved børnehaven er kun 31 km/t, men pga. vejens forløb bør den heller ikke være højere.

Projektforslag
Der bør etableres bedre afsætningspladser ved skolen
og endvidere vil det være hensigtsmæssigt at nedskilte
hastigheden til 30 km/t i området.
Der vil desuden være hensigtsmæssigt at lukke
Kildedalsvej ved børnehaven, så der ikke er gennemkørende trafik til og fra boligkvarteret ved Lærkevej,
Vibevej og Drosselvej.

Information
De lokale beboere, skolen samt andre interessenter involveres i forbindelse med den konkrete udformning
af afleveringspladsen.

Opfølgning
Opfølgende hastighedsmålinger skal påvise om foranstaltningerne har hjulpet eller om evt. yderligere tiltag
er nødvendige.

Projektbeskrivelserne
For hvert projekt er der valgt en løsningsmulighed,
der er taget stilling til informationsniveauet omkring
projektet og til den krævede opfølgning og evaluering
af projektet. De trafikale nøgletal er beskrevet som
følger:
Middel hastighed
85%-fraktil *
Andel hastighedsoverskridelser

31 km/t
Årsdøgnstrafik*

Kildedalsvej
37 km/t

Byzone

Byzone eller hastighedsbegrænsning
0,5%
Trafikvej eller lokalvej
350
Sammenblanding af trafikantgrupper
Byzone

Busrute på vejen
*NOTER:
85% fraktilen er den hastighed 85% af trafikanterne holder sig under.
Årsdøgntrafikken er det antal køretøjer der passere målepunktet i
begge retninger på et gennemsnitsdøgn.
Stederne, hvor målingerne er foretaget, er angivet med symbolet
på kortene ved beskrivelsen af de enkelte problemområder.
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Skals
Skals
2 Hovedgaden
●

Udpeget pga. uheld (dog ikke hastighedsuheld) og hastighed. Målingen er foretaget mellem Nordtoften og
Industriparken. Hovedgaden fungerer som indfaldsvej
til Skals og hastigheden er høj på det første stykke,
hvor 42% af trafikanterne overskrider hastighedsgrænsen og 15% kører mere end 62 km/t.

●3 Ejstrupvej

Ejstrupvej fungerer som indfaldsvej til Skals for trafik
fra øst. Der er foretaget en hastighedsmåling mellem
Drosselvej og Engvej, som viser, at 28% af trafikanterne overskrider hastighedsgrænsen på den første del
af strækningen. Hastighedsmålingen ved kirken viser,
at kun 11% overskrider hastighedsgrænsen på denne
del af Ejstrupvej.

Projektforslag
Der bør etableres chikaner som fx. i Møldrup for at
nedsætte hastigheden, især mht. trafikanterne der kører ind i byen fra nord. Møldrup Kommune har allerede etableret rød belægning i krydsene ved Engvej og
Vesterled, hvilket fungerer godt, fordi det gør trafikanterne opmærksomme på eventuelle krydsende eller
svingende trafikanter.

Information
De lokale beboere samt andre interessenter involveres
i forbindelse med den konkrete udformning af foranstaltningerne.

Projektforslag
Den høje hastighed på den østlige del af strækningen
tyder på, at det er vigtigt at markere bygrænsen bedre.
Det kan gøres ved at flytte bytavlerne nærmere byen
og opstille tavler på begge sider af vejen eventuelt i en
byport. Møldrup Kommune planlægger at renovere
Ejstrupvej med nye fortove og ny belysning m.m. Det
vil i denne sammenhæng være hensigtsmæssigt og
forholdsvis billigt at etablere chikaner på den første
del af strækningen for at sikre et lav hastighedsniveau.

Information

Opfølgning

De lokale beboere samt andre interessenter involveres
i forbindelse med den konkrete udformning af foranstaltningerne.

Opfølgende hastighedsmålinger skal påvise om foranstaltningerne har hjulpet eller om evt. yderligere tiltag
er nødvendige.

Opfølgning
Opfølgende hastighedsmålinger skal påvise om foranstaltningerne har hjulpet eller om evt. yderligere tiltag
er nødvendige.

52 km/t
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Ho
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49 km/t
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2000

750

Ejstrupvej
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●5 Naundrupvej

Bjerregrav
Bjerregrav

●6 Herredsvejen

Naundrupvej fungerer som én af indfaldsvejene til
Bjerregrav og hastigheden er høj. 51% af trafikanterne
overskrider hastighedsgrænsen på trods af, at skole og
idrætsanlæg ligger på strækningen.

Herredsvej er central indfladsvej til Bjerregrav og hastigheden er høj. I alt 41% overskrider hastighedsgrænsen.

Projektforslag
Projektforslag
For at sænke hastigheden og sikre krydsende fodgængerne ved idrætsanlægget, der ligger på begge sider af
vejen, kan der etableres et bump med krydsningsfelt
ved klubhuset. Der bør desuden opstilles bytavler i høj
galge (evt. i byport) på begge sider af vejen for at
gøre bygrænsen mere synlig.

Der er allerede etableret en hævet flade i krydset ved
Gl. Aalborgvej, men der bør foretages mindre justeringer. Fortovet skal hæves over niveauet på fladen og
der skal etableres belægningsskift med anden farve for
at markere krydset bedre.
Bytavlerne i begge ender af Herredsvej skal flyttes
nærmere byen og de skal opstilles i høj galge på begge
sider af vejen - eller evt. i byport.

Information
Skoen, idrætsklubben samt andre interessenter involveres i forbindelse med den konkrete udformning af
foranstaltningerne.

Information
Orientering via lokalpressen.

Opfølgning
Opfølgning
Opfølgende hastighedsmålinger skal påvise om foranstaltningerne har hjulpet eller om evt. yderligere tiltag
er nødvendige.

Opfølgende hastighedsmålinger skal påvise om foranstaltningerne har hjulpet eller om evt. yderligere tiltag
er nødvendige.
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●7 Kirkebakken

Klejtrup
Klejtrup

På Kirkebakken er hastighedsmålingen foretaget ved
børnehaven. Den viser, at gennemsnitshastigheden
kun er 40 km/t. Der opstår dog ofte kaotiske situationer ved af- og pålæsning af skolebørn.

8 Søvej
●

På nuværende tidspunkt står bytavlerne nord for
Klejtrup langt uden for egentligt bymæssig bebyggelse. Derfor respekteres den generelle hastighedsgrænse ikke og 85% af trafikanterne kører for stærkt
og gennemsnitshastigheden er 76 km/t.

Projektforslag
Med de mange skolebørn som færdes på strækningen
vil det være hensigtsmæssigt at nedskilte hastighedsgrænsen til 30 km/t på hele Kirkebakken. Parkeringsforholdene foran skolen kan forbedres vha. bedre afmærkning. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at
skolebussen holder i samme side som skolen både ved
af- og pålæsning, således at antallet af krydsende skolebørn reduceres. Dette vil være muligt, hvis busserne
kun kører i sydlig retning på Kirkebakken forbi skolen
og børnehaven. Strækningen har før været ensrettet,
hvilket ikke virkede tilfredsstillende.

Projektforslag

Skolens ledelse og buschaufførerne bør inddrages i
forbindelse med udarbejdelsen af løsningen.

Byzonetavlerne skal i stedet flyttes tættere på byen og
opstilles syd for krydset Søvej/Kirkebakken - evt. i
forbindelse med en byport. Denne løsning kræver, at
der ligeledes opstilles byzonetavle (evt. med byport)
på Kirkebakken På Søvej skal hastigheden i stedet
skiltes til 60 km/t på den del af strækningen inden
Klejtrup, hvor der ligger spredt bebyggelse. Når hastigheden skiltes, bliver trafikanterne med jævne mellemrum gjort opmærksomme på hastighedsbegrænsningen, hver gang de passerer et skilt. Der er
stor sandsynlighed for at gennemsnitshastigheden bliver betydeligt lavere, selvom hastighedsgrænsen sættes op til 60 km/t, fordi trafikanterne finder den hastighedsbegrænsning mere relevant.

Opfølgning

Information

Opfølgende hastighedsmålinger skal påvise om foranstaltningerne har hjulpet eller om evt. yderligere tiltag
er nødvendige.

Den ændrede skiltning bør offentliggøres i de lokale
aviser og der kan evt. tages direkte kontakt til beboerne på Søvej.

Information

Opfølgning
Efter den ændrede skiltning skal hastigheden måles
for at vurdere effekten. Efter et halvt år bør politiet ligeledes foretage hastighedsmålinger.
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Ulbjerg
Ulbjerg

●9 Aagade

10 Borgergade
●

Aagade er en af de centrale indfaldsveje til Ulbjerg og
hastigheden er høj. I alt 58% af trafikanterne overskrider hastighedsbegrænsningen. Der færdes mange
bløde trafikanter på strækningen, bla. fordi skolen ligger ud til vejen.

Projektforslag
Bytavlen skal flyttes tættere på byen og opstilles på
begge sider af veje, eventuelt i en byport. Der skal
desuden opstilles Varslingstavle (A 22) før skolen.
Aagade udpeges til forsøgsstrækning og der skal
udarbejdes et forslag til et projekt. Der kan eksempelvis etableres chikaner og nedskiltes til 40 km/t.

Borgergade er indfaldsvej til Ulbjerg for trafikken fra
nord. Der er foretaget en hastighedsmåling mellem
Enebærvej og Stadionvej, der viser at 24% overskrider hastighedsbegrænsningen. Der kører busser på
Borgergade og der færdes mange bløde trafikanter.
Der er et borgerønske om hastighedssænkning på
strækningen.

Projektforslag
Hastighedsniveauet kan sænkes ved at opstille bytavler på begge sider af vejen i byporte tættere på
byen i forhold til den nuværende placering. Derved
markeres byens begyndelse og den generelle hastighedsgrænse på 50 km/t.

Information

Opfølgning
Projektet skal efterfølgende evalueres, bla. ved hjælp
af nye hastighedsmålinger.

Information
Orientering i den lokale presse.

Opfølgning
Der skal foretages hastighedsmålinger et halvt år efter
opstillingen af byporte. Hvis hastigheden på strækningen ikke er sænket, kan fysiske foranstaltninger overvejes, eksempelvis chikaner for derved at genere busdriften mindst muligt.
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Inden udarbejdelsen af forsøgsprojektet skal borgerne
i Ulbjerg informeres. Det kan ske ved brev eller annoncer i de lokale aviser. Der skal endvidere tages direkte kontakt til skolens ledelse.
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Skringstrup
Sundstrup
Skringstrup
Sundstrup
11 Sundvej
●

4 Herredsvej
●

Hastigheden er høj på Herredsvej gennem
Skringstrup, hvor gennemsnitshastigheden er 55 km/t
og 49% overskrider hastighedsgrænsen. Der er desuden en stor mængde tung trafik på strækningen
blandt andet pga. af møbelfabrikken midt i byen. Årsdøgnstrafikken på strækningen er 800 biler pr. døgn
og lastbilsandelen er 32%. Det vil sige, at der dagligt
kører 250 lastbiler på Herredsvej.

Projektforslag
Det vil være hensigtsmæssigt at etablere chikaner gennem byen og eventuelt nedskilte hastigheden til 40
km/t. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at flytte bytavlerne tættere på byen (evt. i en byport) for at understrege byens begyndelse og den generelle hastighedsgrænse.

På den vestlige del af Sundvej er hastigheden høj.
Hastighedsmålingen viser, at 45% af trafikanterne
overskrider hastighedsbegrænsningen.

Projektforslag
På den østlige del er hastighedsbegrænsningen allerede sikret vha. 3 bump. Der skal ligeledes etableres
hastighedsdæmpende foranstaltninger på den vestlige
del. Foranstaltningerne kan enten udformes som bump
eller chikaner.

Information
De lokale beboere samt andre interessenter involveres
i forbindelse med den konkrete udformning af foranstaltningerne.

Opfølgning
Information
Ved etablering af chikaner gennem Skringstrup bør
der rettes henvendelse direkte til møbelfabrikken for
at tage hensyn til fabrikkens lastbilsleverancer.

Der skal foretages en hastighedsmåling et halvt år efter etableringen af foranstaltningerne, for at vurdere
effekten og eventuelt foretage justeringer.

Opfølgning
Opfølgende hastighedsmålinger skal påvise om foranstaltningerne har hjulpet eller om evt. yderligere tiltag
er nødvendige.
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Tostrup
V.V.Tostrup

12 Tingvej
●

Tingvejen er en smal og kurvet vej og hastigheden er
efter forholdene høj. I alt 26% af trafikanterne overskrider hastighedsbegrænsningen. Der kører busser på
strækningen og der færdes mange bløde trafikanter.
Det er derfor et borgerønsker, at hastighedsniveauet
sænkes.

Projektforslag
Det kan ske ved en nedskiltning af hastigheden til 40
km/t gennem V. Tostrup. For at sikre overholdelsen af
hastighedsbegrænsningen kan der laves foranstaltninger ved indkørslerne til byen.

Information
Der bør tages kontakt til borgerne i byen inden udarbejdelsen af løsningen.

Opfølgning
Hvis hastigheden nedskiltes, skal der foretages en hastighedsmåling et halvt år efter nedskiltningen. Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan overvejes, hvis
hastighedsniveauet fortsat er for højt.
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åbne land
DetDetåbne
land

13 Gl. Aalborgvej
●

Strækningen mellem Møldrup og Bjerregrav er udpeget pga. hastighed og uheld. Målingen er foretaget ved
nr. 50 syd for Møldrup. Hastigheden er høj på strækningen, hvor 38% af trafikanterne overskrider hastighedsgrænsen på 80 km/t. Der er registreret to uheld,
hvor høj hastighed har spillet en afgørende rolle.

Projektforslag
Det er svært at nedsætte hastigheden på veje i det åbne
land idet det ofte vil kræve en total vejomlægning.
Der færdes mange bløde trafikanter på strækningen
og derfor er forslag om cykelsti blevet diskuteret de
seneste 15 år. Møldrup Kommune anslår prisen for
etablering af cykelsti til ca. 1 mio. kr.

14 Hobrovej
●

Der er sket et uheld på strækningen, hvor høj hastighed har været en afgørende faktor. 15% af trafikanterne kører hurtigere end 90 km/t og 31% overskrider
hastighedsgrænsen på 80 km/t.
Der ligger et kartoffellager på strækningen, der har
bygninger på begge sider af vejen og der er en del
krydsende arbejdskørsel. Oversigten ved lageret er
dårlig pga. sving. Der er sket et personskadeuheld ved
lageret, hvor en personbil ramte en lastbil, der holdt
på tværs af vejen ved aflæsning.

Projektfoslag
Det foreslås at opstille advarselstavler (A99) samt at
nedskilte hastigheden til 60 km/t på strækningen ved
kartoffellageret.

Information
Kartoffellagerets ledelse orienteres om de planlagte
tiltag.

Opfølgning
Et halvt år efter nedskiltningen af hastigheden skal der
foretages en ny hastighedsmåling, for at vurdere effekten af løsningen. Der kan eventuelt tages kontakt
til kartoffellagerets ledelse, for at høre deres vurdering
af eventuelle problemer.
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15 Stavildvej
●

åbne land
DetDetåbne
land

Gennemsnitshastigheden på Stavildvej er kun 61 km/t
og kun 11% overskrider hastighedsbegrænsningen på
80 km/t. Hastighedsbegrænsningen er dog for høj i
forhold til vejens bredde på kun 4 m og det snoede
forløb gennem skoven.
Der ligger en golfbane og et sommerhusområde på
strækningen hvor der færdes en del bløde trafikanter.

Projektforslag
Hastigheden skiltes ned til 60 km/t på hele strækningen fra Lynderup til Golfbanen.

Information
Orientering i den lokale presse.

Opfølgning
Et halvt år efter nedskiltningen af hastigheden skal der
foretages hastighedsmålinger på strækningen for at
vurdere om hastighedsniveauet er tilfredsstillende.
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Amtsveje
Amtsveje
Løgstørvej

Skivevej

Løgstørvej bestyres af Viborg Amt og har en årsdøgntrafik på ca. 3.000 biler. Der er sket 6 uheld på hele
strækningen, hvor høj hastighed har været en afgørende faktor. Der er sket ét hastighedsuheld i krydset
ved Aagade, Ulbjerg og ét ved Højskolebakken, Skals.
I krydset ved Låstrupvej/Kærbyvej har de lokale
beboere givet udtryk for stor utryghed i forbindelse
med de bløde trafikanters krydsning af amtsvejen.
Endvidere er der problemer med de sydfra-kommende
bilister som skal svinge til venstre ad Kærbyvej. Amtet har etableret 60 km hastighedsbegrænsning på
strækningen omkring krydset men skiltningen har efter beboernes mening ikke den ønskede effekt.

Skivevej har status som amtsvej og årsdøgnstrafikken
er ca. 3000 biler. Der er sket 13 uheld på strækningen,
hvor høj hastighed har været en afgørende faktor.
De fleste uheld i forbindelse med høj hastighed er
sket ved venstresving, overhaling og eneuheld, hvor
herredømmet er mistet pga. hjulpar i rabatten. Der er
endvidere sket 3 mødeuheld, hvor trafikanterne af forskellige årsager har ramt modkørende i modsatte kørebane.

Projektforslag
De lokale beboere omkring krydset ved Låstrupvej/
Kærbyvej foreslår at krydset omdannes således at der
fremover bliver niveaufri skæring mellem de to veje.
En mindre omfattende løsning kunne være niveaufri
skæring for de bløde trafikanter. Endelig ønskes der
venstresvingsbaner i krydset.
Viborg Amt har ikke planlagt omfattende ombygninger af de ovennævnte kryds i perioden frem til år
2003. Møldrup Kommune kan i stedet i samarbejde
med amtet forsøge at sikre krydsene ved at forbedre
oversigts- og vigepligtsforholdene.
Ved to af de øvrige hastighedsuheld på Løgstørvej
mistede trafikanterne herredømmet ved ligeudkørsel.
Disse typer af ulykker kan kun forebygges ved en
sideudvidelse af vejen, hvor der etableres et bredere
kantbaneareal og profileret kantlinie.

Projektforslag
Viborg Amt har planlagt at ombygge krydset ved Gl.
Aalborgvej i år 2003 med kanaliseringsanlæg eller
rundkørsel.
Hastighedsuheldene ved de øvrige kryds kan forebygges ved at forbedre vigepligts- og oversigtsforhold
på hele strækningen. Eneuheldene, hvor hjulpar kommer ud i rabatten kan forebygges ved at udvide kantbanearealet og etablere profileret kantlinie. Mødeuheld og uheld i forbindelse med overhaling kan forebygge ved overhalingsforbud på udvalgte strækninger,
eksempelvis omkring kryds og på strækninger med
dårlig oversigt.
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Idékatalog
Idékatalog
Dette idékatalog indeholder en række beskrivelse
af projekter som på forskellige måder kan nedbringe hastighedsniveauet
på steder og strækninger,
hvor hastigheden udgør en
trafiksikkerhedsmæssig risiko. For hvert projekt er
der angivet en række fordele og ulemper og der er
anslået en pris for gennemførslen. Idékataloget
skal bruges som inspiration til det fortsatte trafiksikkerhedsarbejde - ikke
som en facitliste. Det er
således vigtigt, at der ved
udarbejdelsen af de konkrete projekter tages udgangspunkt i de lokale forhold og at løsningerne tilpasses efter disse.

Bump / hævede
flader

Vejindsnævringer

Fordele

Fordele

• En forholdsvis billig løsning.
• Meget effektiv til at dæmpe hastigheden på strækninger
(bump) og i kryds (hævede flader).
• Virker effektivt uanset trafikmængden og -typen.
• Forholdsvis hurtigt at etablere.

• En forholdsvis billig løsning.
• Nemt at etablere på eksisterende
vej.
• Forhindrer ikke afvanding og
snerydning.

Ulemper
• Giver gener og forsinkelser i
forbindelse med udrykningskøretøjer.
• Kan give arbejdsskader for busog lastbilchauffører.
• Kan resultere i rystelser i omkringliggende bygninger.
• Kan resultere i øget støjbelastning for omkringliggende
bygninger.
• Kan besværliggøre snerydning
samt afløb af overfladevand.
• Skal etableres med kort interval
(100-200 m) for at virke effektivt.

Pris:
• 10.000-20.000 kr. pr. bump.
• 30.000-80.000 kr. pr. hævet
flade.
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Ulemper
• Virker kun effektivt hvis trafikken er stor fra begge retninger,
da det ellers er muligt at køre
slalom igennem.
• Kan skabe konflikter mellem
hårde og bløde trafikanter som
presses sammen.
• Kan vanskeliggøre gennemkørsel for store lastbiler med anhængere.
• Skal etableres med kort interval
(100-200 m) for at virke effektivt.

Pris:
• Ca. 25.000 kr. for enkelt helle
(placeres midt på vejen).
• Ca. 50.000 kr. for to heller (placeres i hver vejside - evt. forskudt).

Idékatalog
Idékatalog
Afstribning og
skiltning

Differentierede
hastigheder

50

Byporte

60
km

km

8
Fordele

Fordele

Fordele

• Effektivt middel til at tydeliggøre vejens forløb og advare om
evt. farlige steder.
• En forholdsvis hurtig og billig
løsning.

• Tilpasse hastighedsgrænser til
forholdene således at trafikanterne oplever hastighedsgrænsen
som velbegrundet og derfor i
højere grad accepterer den.
• Kan laves billigt med skiltning.

• God og smuk markering af indkørsler til byområder.
• En forholdsvis billig løsning.
• Virker effektivt uanset trafikmængden og -typen.
• Forholdsvis hurtigt at etablere.

Ulemper

Ulemper

• Kan skabe forvirring hvis hastighedsgrænserne ændres for
ofte eller ikke er skiltet godt
nok.
• Er afhængig af bilisternes velvilje til at overholde de skiltede
hastigheder - eller af at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger til at understrege
hastighedsgrænserne.

• Kan resultere i rystelser i omkringliggende bygninger.
• Kan resultere i øget støjbelastning for omkringliggende
bygninger.
• Skal jævnligt opmales eller omlægges (brosten) da sliddet er
stort på rumlestriberne.

Ulemper
• Afstribning slides hurtigt og kan
desuden i vinterhalvåret være
dækket af sne.
• Vejstriber kan blive glatte i vådt
vejr.
• Skilte kan gøre en evt. ulykke
værre hvis de påkøres.

Pris:
• Afhænger fuldstændigt af om
der kun foretages skiltning eller
om der også skal laves hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Pris:
• Ca. 5.000 kr. for malede rumlestriber.
• Ca. 20.000 kr. for rumlestriber
udført i brosten.
• Ca. 40.000 kr. for rumlestriber i
brosten og „byport“ af træer.

Mulige projekter:
• Generel markering af indkørsler
til byområder i Møldrup Kommune ved brug af byporte med
rumlefelter.
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Idékatalog
Idékatalog
Kampagner

Kontrol

Hastighedsmålinger

Fordele

Fordele

Fordele

• Kan medvirke til at skabe en
holdnings- og efterfølgende
adfærdsændring blandt en stor
del af trafikanterne.
• Ved den rette kampagne kan effekten være stor for en relativt
beskeden økonomisk indsats.
• Et godt supplement til etableringen af fysiske foranstaltninger
og gennemførsel af kontrol.

• Har en præventiv virkning - særligt hvis det får konsekvenser
(bøde/straf) for lovovertræderne.
• Kan hurtigt indsættes på steder,
hvor der er mistanke om problemer.

• Har en vis præventiv virkning også selvom der ikke umiddelbart er konsekvenser (bøde/
straf) ved lovovertrædelse.
• Mobile fartmålere kan hurtigt
indsættes på steder, hvor der er
mistanke om problemer.

Ulemper
• Effekten aftager hurtigt, hvis
ikke kontrollen gentages jævnligt.

Ulemper
• Skal jævnligt følges op for at
holde fast i budskabet og for at
få fat i nye trafikanter.
• Svært at måle effekten af en
kampagne direkte.

Pris:
• Varierende.

Mulige projekter:
• Fokus på hastigheder.
• Fokus på rødkørsel i kryds.
• Fokus på problemer med cyklister i kryds - som fx. Rødt
kryds.
• Fokus på cyklisters adfærd og
problemer i rundkørsler.
• Fokus på spirituskørsel og unge
bilister.
• Fokus på de nye trafikanter i
forbindelse med skolestart.
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Pris:
• Tavler med »Din hastighed er«
koster 40.000-80.000 kr.

Mulige projekter:
• Jævnlige hastighedsmålinger på
kommunale veje - oplysninger
om for høje hastigheder sendes
til politiet.
• Samarbejde med politi om
spirituskontrol i forbindelse med
arrangementer hvor der er særlig
risiko for spirituskørsel.
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Ulemper
• Effekten aftager hurtigt, hvis
ikke kontrollen gentages jævnligt.
• Særlige typer af fartsyndere kan
fristes til at afprøve, hvor høj en
hastighed de kan få vist på tavlen. Der skal derfor sættes en
spærre på måleapparatet.

Pris:
• Tavler med »Din hastighed er«
koster 40.000-80.000 kr.

Mulige projekter:
• Jævnlige hastighedsmålinger på
kommunale veje - oplysninger
om for høje hastigheder sendes
til politiet.
• Der informeres om måleresultaterne i den lokale presse.

Idékatalog
Idékatalog
Cykelstier / -baner

Undervisning

Virksomhedsplaner

Fordele

Fordele

Fordele

• Øger sikkerheden og trygheden
for cyklister på strækninger mellem kryds i byer samt på trafikerede og/eller smalle veje i det
åbne land.

• En meget målrettet og synlig information til trafikanterne.
• Mulighed for umiddelbar feedback og afklaring af spørgsmål
fra målgruppen.
• Mulighed for spredning af budskabet idet målgruppen bliver til
»ambassadører«.

• Tids- og omkostningskrævende
aktivitet.

• Virksomhed og ansatte gøres til
aktive deltagere i arbejdet omkring trafiksikkerhed.
• Kan give en række fordele for
såvel virksomheden som de ansatte; miljø- og sundhedsmæssige, økonomiske og sociale.
• Ændrede transportvaner på arbejdet kan have en afsmittende
effekt på de private transportmønstre blandt virksomhedens
ansatte.

Pris:

Pris:

Ulemper

• Fra 200.000 til 1 mio. kr. pr. km
cykelsti i begge vejsider eller
cykelsti i eget tracé.
• 10.000-40.000 kr. pr. km for
kantbaner i begge vejsider (kræver en bred vej).

• Varierende.

• Såvel virksomheden som de ansatte kan have svært ved at se de
umiddelbare fordele ved at
skulle ændre transportvaner og
måske føle det som tvang.

Ulemper
• Kan medvirke til at risikoen for
ulykker i kryds øges som følge
af mindsket opmærksomhed
mellem cyklister og bilister.
• Er dyre og pladskrævende.

Ulemper

Mulige projekter:
• Fortsat udvikling af skolernes
færdselsundervisning.
• Udvikling af undervisningsmateriale til gymnasieelever og lignende.
• Udvikling af undervisnings/
kampagnemateriale til brug i
transportrelaterede virksomheder.
• Brug af »Trafikinformatører« til
foredrag på skoler, gymnasier,
handelsskoler og lignende.
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Mulige projekter:
• Udarbejdelse af en virksomhedsplan for Møldrup Kommune, som derved kommer til at
virke som et foregangseksempel
for de private virksomheder.
• Opfordring og hjælp til at private virksomheder udarbejder
planer for transport og trafiksikkerhed.

29

EgneNotater
notater
Egne
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Hastigheden har stor betydning for
trafiksikkerheden ligesom høj hastighed er
med til at skabe utryghed blandt de bløde
trafikanter der færdes på vejene.
Det er derfor vigtigt, at vi får reduceret
hastigheden på vore veje, således at vi kan
skabe et velfungerende og sikkert vejnet til
glæde og gavn for borgerne i Møldrup
Kommune.
Hastighedsplanen for Møldrup Kommune
indeholder en lang række forslag til projekter
som skal sænke hastigheden på vore veje.

Møldrup Kommune
Nørregade 15
9632 Møldrup
tlf: 86 69 12 00

