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Om Bilag J 

”Bilag J: Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land” er et bilag til 
Ph.d. afhandlingen ”Udpegning af risikolokaliteter på det tosporede vejnet i åbent land baseret på 
data om vejens karakteristika”. Bilaget indeholder regneark, hvori en uheldsmodel, udviklet i ph.d. 
projektet, benyttes til at bestemme generelt forventet uheldstæthed for vejstrækninger. 

 


