
 

  

 

Aalborg Universitet

Nye tilgange til udpegning af risikolokaliteter

Andersen, Camilla Sloth; Agerholm, Niels

Published in:
Trafik & Veje

Publication date:
2012

Document Version
Tidlig version også kaldet pre-print

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):
Andersen, C. S., & Agerholm, N. (2012). Nye tilgange til udpegning af risikolokaliteter. Trafik & Veje, 89(3), 14-
17.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: May 24, 2023

https://vbn.aau.dk/da/publications/b1551876-3ac8-4a9b-8ff7-cc970b112a91


Ph.d.-studerende,

Civilingeniør 

Camilla Sloth Andersen, 

csa@plan.aau.dk, 

Trafikforskningsgruppen 

på Aalborg Universitet

Adjunkt, Ph.d., 

Civilingeniør Niels Agerholm, 

agerholm@plan.aau.dk, 

Trafikforskningsgruppen

 på Aalborg Universitet

14 TRAFIK & VEJE • 2012 MARTS

Baggrund
Antallet af tilskadekomne som følge af tra-
fikuheld har det seneste årti været inde i en 
gunstig udvikling. Udviklingen er glædelig, 
og forhåbentlig kan den fortsætte. Det kræ-
ver, at vejbestyrelserne har effektive værk-
tøjer til rådighed, så de kan udføre trafik-
sikkerhedsfremmende arbejde på den mest 
omkostningseffektive måde.

En hjørnesten i det trafiksikkerheds-
fremmende arbejde er forbedring af sorte 
pletter – lokaliteter, der rummer særlige lo-
kale, permanente og skjulte risikomomen-
ter relateret til den lokale vejudformning, 
som giver anledning til uheldsforekomster 
markant over det normale uheldsniveau for 
lokalitetstypen [1] Dette arbejde har siden 

1970’erne muliggjort prioritering af trafik-
sikkerhedsindsatsen på vejnettet. Sortplet-
arbejdet er med årene blevet vanskeligere af 
to grunde: Dels er de mest markante sorte 
pletter fundet og afhjulpet, og de resterende 
er mindre markante, og afhjælpningen har 
en mindre effekt på trafiksikkerheden [2]. 
Desuden er de politiregistrerede uheld, 
som sortpletarbejdet er baseret på, langt 
fra dækkende. En stor del af uheldene re-
gistreres ikke af politiet, og denne andel er 
stigende. Således registrerede politiet i 1999 
21% af alle personskadeuheld, mens tallet 
i 2008 var faldet til 15% [3,4]. Samlet set 
er det derfor vanskeligt at lave en trovær-
dig udpegning af sorte pletter baseret på 
de nuværende værktøjer. Nye må derfor 
udvikles som supplement/erstatning for de 
eksisterende, hvis vejbestyrelserne fortsat 
skal kunne prioritere ud fra ønsket om et 
mest mulig omkostningseffektivt trafiksik-
kerhedsfremmende arbejde. 

 Professor Rune Elvik, Lektor Lars Bolet 
og Adjunkt Jens Christian Overgaard Mad-
sen har tidligere beskrevet 3 mulige udvik-
lingsperspektiver for sortpletarbejdet [5]:
1. Det uheldsbaserede perspektiv
2. Det vejinventeringsbaserede perspektiv
3. Det ITS baserede perspektiv.

I trafikforskningsgruppen på Aalborg Uni-
versitet arbejdes der lige nu på projekter 
inden for 2. og 3. udviklingsperspektiv. 
I forhold til det vejinventeringsbaserede 
perspektiv drejer det sig om et projekt, 
der skal munde ud i en vejkarakteristika-
baseret udpegningsmetode til lokalisering 

af risikolokaliteter (begrebet risikolokalitet 
anvendes, da de ikke baserer sig direkte på 
registrerede uheld, som en sort plet define-
res ud fra). I forhold til det ITS-baserede 
perspektiv drejer det sig om anvendelsen af 
data fra kørende biler, kaldet Floating Car 
Data (FCD), hvor en bestemt kørselsadfærd 
indikerer en øget risiko og dermed en po-
tentiel risikolokalitet. I denne artikel vil de 
to projekter blive beskrevet nærmere.

Udpegning på baggrund 
af vejkarakteristika
Sortpletarbejdet introduceres i Danmark i 
1970 af Ole Thorsen i forbindelse med en 
rapport udgivet af Rådet for Trafiksikker-
hedsforskning. Heri defineres sorte pletter 
ideelt set som:

En sort plet er et punkt på vejen eller en 
strækning af vejen, hvor vejudformningen eller 
trafikreguleringen adskiller sig fra vejens eller 
reguleringens generelle standard på den pågæl-
dende vej eller i det pågældende land, således 
at uheldsrisikoen forøges, uden at det kan er-
kendes eller forudses af trafikken [6].

Denne definition var dog uanvendelig i 
praksis på daværende tidspunkt, da det vil 
kræve en detaljeret analyse af hele vejnettet. 
Derfor blev der arbejdet videre med en mere 
praktisk definition af sorte pletter, der ligger 
et stykke fra den ideelle definition: En sort 
plet på vejnettet er et vejelement, hvor der sker 
mindst x uheld pr. tidsenhed, og hvor uheld-
stallet er signifikant højere end det gennem-
snitlige antal uheld for den vejtype, elementet 
tilhører [6].

Det vil sige tanken om at udpege risiko-

Nye tilgange til udpegning 
af risikolokaliteter

Den nuværende sortpletudpegning på det danske vejnet lider under faldende uheldsregistrering, 
og bliver derfor foretaget på et stadigt mere usikkert grundlag. Trafikforskningsgruppen på Aalborg 
Universitet arbejder i øjeblikket med to andre tilgange til udpegning af risikolokaliteter. Det ene er det 
vejinventeringsbaserede perspektiv, der skal munde ud i en vejkarakteristikabaseret udpegningsmetode til 
lokalisering af risikolokaliteter. Det andet er det ITS-baserede perspektiv, og det drejer sig om anvendelsen 
af data fra kørende biler, hvor kraftige decelerationer indikerer en øget risiko og dermed en potentiel 
risikolokalitet, hvor mange af disse decelerationer er registreret. Artiklen beskriver perspektiver, ideer og 
mål for udviklingen af de to metoder.
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skråningsanlæg i sikkerhedszonen, broer, 
kurveradius, friktion, belægningstype, ved-
ligeholdelsesniveauet, kanthøjde samt sigt 
og overhalingsforbud har en indvirkning på 
uheldsfrekvensen og skadesniveauet [7-13].

Det relative forhold mellem vejkarakteri-
stika med sikkerhedsrisiko
For at kunne formulere en metode baseret 
på vejkarakteristika er det nødvendigt at 
kende det relative forhold mellem de aktu-
elle vejkarakteristika i forhold til risikoni-
veauet. Altså hvor meget mere eller mindre 
betydning har f.eks. årsdøgnstrafikken på 
uheldsrisiko og skadesrisiko end f.eks. vej-
bredden. Dette spørgsmål er endnu ikke 
afdækket i projektet, men metoderne, der 
tænkes anvendt, er litteraturstudie samt 
statistiske modeller med data fra dele af det 
kommunale vejnet. Data fra det kommu-
nale vejnet kan både være data, der i dag 
eksisterer i databaser, men det kan også være 
data fra besigtigelse af vejnettet.

Forventede resultater
Det forventede resultat i 2014 er en praktisk 
anvendelig metode baseret på vejkarakteri-

Anvendelse af eksisterende 
sortpletmetode
For at få et billede af anvendelsen af den 
nuværende metode til at udpege sorte plet-
ter foretages en spørgeskemaundersøgelse 
blandt trafiksikkerhedsmedarbejdere hos 
vejbestyrelserne. Undersøgelsen skal give et 
billede både af den nuværende anvendelse 
samt eventuelle oplevede problemer ved 
metoden. Der er generelt en fornemmelse 
af, at vejbestyrelserne har sværere ved at 
udpege reelle sorte pletter med den eksi-
sterende metode, end de havde for 10-15 
år siden. Spørgeskemaundersøgelsen skulle 
gerne medvirke til at give et reelt billede af 
problemets omfang.

Vejkarakteristika der udgør en 
sikkerhedsrisiko
For at få et billede af, hvilke vejkarakteri-
stika der udgør både en uheldsfaktor samt 
skadesfaktor, foretages et litteraturstudie af 
både danske og udenlandske undersøgelser. 
Litteraturstudiet udvides løbende og har 
foreløbigt vist, at årsdøgnstrafikken, vej-
bredden, kørebanebredden, rabatbredden, 
antal vejadgange, faste genstande og stejle 

lokaliteter på baggrund af vejkarakteristika 
er ikke ny, men har hidtil været urealistisk. 
Det er nu ved at være tid til at tage den ide-
elle definition op igen, og se om det i 2012 
er mere realistisk at formulere en metode til 
udpegning på baggrund af vejkarakteristika, 
end det var omkring 1970.

Formålet med projektet er at udvikle en 
praktisk anvendelig metode baseret på vej-
karakteristika til at udpege risikolokaliteter 
på det kommunale vejnet i det åbne land. 
Arbejdet foretages i forbindelse med et Ph.d. 
projekt og er medfinansieret af Viborg, Aal-
borg, Hjørring, Ringkøbing-Skjern, Hader-
slev og Vordingborg Kommuner. Projektet 
er startet op september 2011 og forventes 
afsluttet i september 2014.

I forbindelse med projektet søges det 
afklaret, hvorledes den nuværende sort-
pletmetode benyttes, hvilke vejkarakteri-
stika der påvirker sikkerhedsrisikoen, samt 
hvordan det relative forhold er mellem disse 
vejkarakteristika. Herefter formuleres en 
metode til udpegning af risikolokaliteter på 
det kommunale vejnet i åbent land. Målet 
med metoden er, at den er videnskabelig un-
derbygget og samtidig praktisk anvendelig. 

Figur 1. Flere undersøgelser bekræfter, at kurver udgør en væsentlig uheldsfaktor. F.eks. kan dårligt afmærkede kurver som denne 
være vanskelige at registrere i mørke eller dårligt vejr.
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undgår de ’forkerte’. Det kunne f.eks. være 
frasortering af bilister med ekstrem kørsels-
adfærd på bestemte lokaliteter. Endvidere 
sammenkøres de fundne lokaliteter med de 
traditionelle sorte pletter for dels at verifi-
cere modellen, men også for at undersøge, 
hvordan den traditionelle tilgang til udpeg-
ning af sorte pletter og den FCD-baserede 
tilgang til udpegning risikolokaliteter kan 
støtte op omkring hinanden.

Data
FCD hentes fra det afsluttede Spar på Far-
ten (SPF) og det igangværende ITS Plat-
form, der begge anvender GPS-logning til 
at indsamle data om bl.a. kørselsadfærden.

I SPF kørte deltagerne med Intelligent 
Farttilpasning, dvs. udstyr, der advarede 
dem, hvis hastighedsgrænsen blev overskre-
det [19]. I alt 153 nordjyske privatbilejere 
deltog i forsøget og kørte i gennemsnit med 
udstyret i deres bil i 1,5 år . GPS-position, 
hastighed og en række andre informationer 
blev logget med 1 Hz (1 pr. sekund) og 
overført til en server om natten. Data inde-
holder ikke direkte accelerationer, men kan 
beregnes ud fra hastighedsændringer [18]. 
FCD fra SPF består af 380 mio. observa-
tioner [20]. Fordelen ved SPF data er, at de 
indsamlede og dermed umiddelbart tilgæn-
gelige, omvendt betyder den relativt lave 
frekvens, at mange accelerationer næppe vil 
blive registreret som kraftige, fordi de har en 
varighed langt under 1 sek.

ITS Platform er et igangværende pro-
jekt, hvor 500 køretøjer skal have instal-
leret udstyr i bilen og køre med det i over 
1 år. Projektet består af tre dele: Enheder i 

På samme måde kan en kraftig decelera-
tion på en lokalitet sidestilles med en alvorlig 
konflikt, og mange kraftige decelerationer på 
en lokalitet kan indikere en risikolokalitet. I 
to mindre forsøg er det fundet, at kraftige 
decelerationer (m/s2) og især ændringen i de-
celerationerne, kaldet ryk (m/s3), registreret 
i FCD kan bruges til at udpege risikolokali-
teter på et vejnet [17,18].

Når rykket kan ses som en mere præcis 
måde at beskrive en opbremsning, skyldes 
det, at det beskriver, hvor hurtigt decelera-
tionen ændres, og dermed når der er tale om 
reaktion på en pludselig opstået situation. 
Under kørsel foretages mange mindre ryk. 
En lille del af rykkene er kraftigere, fordi 
bilisten relativt pludseligt må ændre adfærd 
for at undgå et uheld. En marginal del af 
disse er meget kraftige, fordi bilisten finder 
en handling her og nu essentiel for at af-
værge et uheld. En lille del af disse kraftige 
ryk medfører uheld, fordi decelerationen 
ikke fuldføres før et sammenstød. Ideen om 
sammenhæng mellem ryk og uheld er prin-
cipielt den samme ide som for Konfliktstu-
diet, se figur 2.

En særlig udfordring forventes at være 
håndteringen af de store forskelle i bilisters 
kørselsadfærd. For nogle bilister vil en kraf-
tig deceleration eller ryk skyldes en nødsi-
tuation og dermed måske en risikolokalitet, 
mens en tilsvarende deceleration fra andre 
vil være en del af det normale kørselsmøn-
ster. Udover at finde de ’rigtige’ ryk, der skal 
indgå i udpegningen af risikolokaliteter, vil 
en række analyser og statistiske undersøgel-
ser blive anvendt for at afklare, om model-
len finder de ’rigtige’ risikolokaliteter, samt 

stika. Med metoden skal det være muligt at 
udpege risikolokaliteter på det kommunale 
vejnet i det åbne land.

Det er tanken, at der i metoden vil 
blive taget hensyn til, at der er stor forskel 
på mængden af tilgængeligt data i kommu-
nerne samt kvaliteten af dette data. En måde 
at tage dette hensyn på kunne være en mo-
del, hvor det er muligt at udelukke en eller 
flere parametre fra modellen, hvis disse data 
ikke er tilgængelige i en given kommune.

Identifikation af risikolokaliteter ved 
hjælp af GPS-data fra kørende biler
Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produk-
tion tildelte i 2010 midler til et forsknings-
projekt om udpegning af risikolokaliteter ud 
fra FCD. Projektet indledtes ultimo 2011 
og løber over to år. Den forventede udpeg-
ningsmetode skal ses som et supplement til 
den traditionelle sortpletudpegning og kan 
give en langt mere dækkende udpegning af 
risikolokaliteter end den traditionelle me-
tode. 

Metoder
Det er dokumenteret, at kørsel med kraf-
tige opbremsninger øger risikoen for uheld 
[14]. Fra den svenske Konfliktstudieteknik 
vides det endvidere, at der er en sammen-
hæng mellem antallet af alvorlige konflikter 
og antallet af uheld på en lokalitet [15,16]. 
Med konflikt menes der en hændelse, hvor 
der ville have være sket et uheld, hvis en eller 
flere trafikanter ikke havde ændret adfærd. 
Alvorlighedsgraden af konflikten afgøres af, 
hvor kort tid før det potentielle uheld, der 
ville være reageret.

Figur 2. Sammenhæng mellem kørsel og ryk og uheld. Inspireret af [16].
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bilerne; en bagvedliggende server og organi-
sation; og en række applikationer rettet bl.a. 
mod deltagerne. Til sammen udgør dette 
ITS Platform, og det er forventningen, at 
denne kan anvendes til testsite i fremtiden 
[21,8]. Pt. kører ca. 30 biler med udstyret, 
og udrulningen til yderligere ca. 470 biler 
sker i foråret 2012. GPS-Position, hastighed 
mv. registres med 1 Hz, mens acceleratio-
ner registreres med 10 Hz. Et løst bud på 
datamængden er 6-7 mia. registreringer af 
accelerationer. Her er fordelen den høje fre-
kvens. Til gengæld er data endnu ikke sam-
let ind, og den store datamængde vil også 
rumme nogle udfordringer.

Forventede resultater
Projektet, der løber indtil udgangen af 2013, 
forventes at resultere i et netværksdækkende 
konfliktstudie på de vejstrækninger i Nord-
jylland, hvor mange af de deltagende biler 
kører/har kørt. Dermed kan en række sup-
plerende risikolokaliteter på det nordjyske 
vejnet udpeges. Endvidere forventes en ge-
nerel model til udpegning af risikolokalite-
ter baseret på FCD at kunne: 1: Definere 
en model, der kan anvende FCD fra bilister 
med meget forskellig kørselsadfærd, bl.a. i 
forbindelse med decelerationer. 2: Opstille 
en model, der kan bidrage til at afklare om 
lokaliteter med mange ryk, kan betrag-
tes som en risikolokalitet, eller de mange 
ryk skyldes andre forhold. 3: Opstille ret-
ningslinjer for, hvordan den udviklede ud-
pegningsmetode kan støtte op om andre 
udpegningsmetoder, så vejmyndighederne 
bliver bedre til at udpege de ’rigtige’ sorte 
pletter i fremtiden.

Sammenfatning
Ovenstående beskriver de to nye tilgange til 
udpegning af risikolokaliteter på vejnettet. 
Begge projekter er fortsat i den indledende 
fase, og meget udviklingsarbejde forestår 
endnu, inden modellerne bliver anven-
delige i praksis. Det er forventningen, at 
tilgangene kan blive et godt supplement 
til den traditionelle sortpletudpegning, så 
sortpletudpegningen og -udbedringen fort-
sat kan bidrage til den positive udvikling i 
trafikken. Relevante resultater og fund vil 
blive afrapporteret i Trafik & Veje samt an-
dre relevante fagtidsskrifter, når de er klar-
lagte og kvalitetssikrede.
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