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INDLÆG TIL VEJFORUM 

  

  

Forsøg med skiltning af den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t veje 

Hastigheden er en ulykkesfaktor eller skadesfaktor i mange uheld og udpeget som et indsatsområde i 

Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020. Heri vurderes det, at 

nedsættelse af gennemsnitshastigheden på landevejene vil have den største effekt på antallet af 

ulykker. Et mål, til at opnå en nedsættelse af gennemsnitshastigheden på veje hvor der generelt køres 

med højere hastighed end den skiltede hastighed afprøves på nuværende tidspunkt på udvalgte 

strækninger i Jylland.  

 

I et projekt tester Vejdirektoratet om skiltning af den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t veje, 

efter de samme principper som skiltning af hastighedsgrænsen på motorvejsstrækninger hvor 

hastighedsgrænsen er 110 km/t, har en effekt på hastighedsniveaet.   

 

Projektet består af et litteraturstudie af udenlandske erfaringer samt før og eftermålinger af 

hastighedsniveauet på strækninger hvor den gennerelle hastighedsgrænse skiltes.  

 

På nuværende tidspunkt har litteraturstudiet vist, at der er ganske få lignende projekter og derfor 

foreligger der ingen generel erfaring med lignende løsningsforslag. 

 

Derudover er der gennemført før målinger på test og kontrolstrækninger, samt eftermålinger 

umiddelbart efter opsætninger af hastighedstavlerne. I efteråret 2017 gennemføres endnu en række 

eftermålinger på kontrol og teststrækninger for tillige at kunne belyse potentielle længerevarende 

effekter.   

 

Rambøll gennemfører arbejdet i tæt samarbejde med vejregelgruppen Trafiksikkerhed og 

Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet. De endelige resultater fra evalueringen, forventes at 

kunne præsenteres på vejforum. Arbejdet afsluttes med udgangen af 2017, hvor der tillige forventes 

udarbejdet en stillingtagen til hvorledes eventuelle positive effekter bør indgår i det fremadrettede 

trafiksikkerhedsarbejde.   

 


