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FORORD
Trafiksikkerhed og bedre tryghed på vej- og stinettet er et emne, der vedrører os alle.
Det gælder både i vores arbejdsliv, vores fritidsliv, vores børns færden og generelt for
den oplevelse vi har som trafikanter i trafikken.
Thisted Kommune har med nærværende trafiksikkerhedsplan valgt at sætte mere fokus på arbejdet med trafiksikkerhed i kommunen. Trafiksikkerhedsplanen skal være
med til at igangsætte en dynamisk proces omkring trafiksikkerhedsarbejdet, hvor arbejdet løbende tilpasses de opsamlede erfaringer og det voksende datagrundlag.
Trafiksikkerhedsplanen udpeger sammen med trafikhandlingsplanen en række af de
indsatsområder, som Thisted Kommune vil arbejde med i den kommende 7 årige periode frem til år 2020. Der foretages en årlig opfølgning på uheldsudviklingen og øvrige henvendelser om utryghed på vejnettet og på baggrund heraf vælges de aktiviteter, som skal gælde de kommende år. Herved sikres det, at trafiksikkerhedsplanen
vedbliver at være dynamisk og omfatter de aktiviteter, som er aktuelle på det givne
tidspunkt.
Trafiksikkerhedsplanen er baseret på en kortlægning af de trafikuheld, der er registreret på kommunens vejnet, på en dialog med interessenter og skoler samt på en
inddragelse af kommunens borgere. Det sikrer, at planen ikke alene omfatter de lokaliteter, hvor der sker uheld, men også de steder, hvor trafikanterne føler sig utrygge,
når de færdes i trafikken.
Skoleelever og borgere har haft mulighed for at indgå i arbejdet gennem deltagelse i
en spørgeskemaundersøgelse om utrygheden på vej- og stinettet. Det har 677 borgere og 3.603 skolelever fordelt på 22 skoler benyttet sig af. Input fra borgere og skoleelever er meget værdifuldt i arbejdet med trafiksikkerhed, hvorfor Thisted Kommune takker mange gange for borgernes og skolernes deltagelse.
Foruden spørgeskemaundersøgelserne er der afholdt et enkelt borgermøde primært
med deltagelse af diverse foreninger. Thisted Kommune takker for deltagelse her.
Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af Thisted Kommune i samarbejde med Grontmij i Aalborg.
Trafiksikkerhedsplanen har været offentlig høring i perioden 1. maj – 30. juni 2013.
Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget i Thisted Byråd den 20. august 2013.

Lene Kjelgaard Jensen
Borgmester
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Henning Holm
Formand
Miljø og Teknik Udvalget
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Trafikhandlingsplanen for Thisted Kommune består af de ovenfor viste dele og i hierarkisk orden som vist.
Alle handlinger er bundet op på de Trafikpolitiske målsætninger 2013 – 2020. Thisted Kommunes politiske
målsætninger ligger sig tæt op ad Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for 2013 –
2020, hvorfor den nationale handlingsplan ligger parallelt med arbejdet i Thisted Kommune.
Med de politiske målsætninger følger en handleplan, Trafikhandlingsplan 2013 – 2020, der mere konkret
forholder sig til hvordan og hvornår de skrevne mål kan forventes omsat til handlinger. Handlingsplanen er det
daglige værktøj, som er bygget op over områderne Generelt, Vejnettet, Skolevejene, Kampagner, Samarbejdet
med interessenter og Miljø.
Under handlingsplanen ligger Thisted Kommunes trafiksikkerhedsplan, Trafiksikkerhedsplan 2013 – 2015.
Trafiksikkerhedsplanen udpeger en række indsatsområder og konkrete fysiske tiltag, som Thisted Kommune
vil arbejde med i den kommende 3 årige periode frem til og med 2015. Trafiksikkerhedsplanen skal sikre en
dynamisk proces omkring arbejdet, således at opsamlede erfaringer og det voksende datagrundlag løbende
omsættes til praksis, samtidigt med at det sikres at overordnede planer og linjer fastholdes.
Med de Trafikpolitiske målsætninger, Trafikhandlings- og Trafiksikkerhedsplan ligger der et forudgående arbejde med stor inddragelse af kommunens skoler og friskoler samt trafikkens interessenter. 27 skoler har
sammen med 3.603 skoleelever bidraget med viden og oplysning. 677 borgere har bidraget med værdifuld
viden omkring vej- og stinettet i kommunen gennem en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Alt dette
materiale er samlet som Baggrundsmateriale.
Den del som er fremhævet, er den del af trafikhandlingsplanen, som du læser i nu.
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INDLEDNING
Årsagerne til trafikuheldenes opståen er ofte komplekse og forskelligartede. Nogle
uheld kan forhindres gennem ændring af vejudformningen. For andre uheldstyper,
som f.eks. uheld med unge trafikanter, vil det være nødvendigt at arbejde med adfærdsregulerende tiltag gennem kampagner og samarbejde med bl.a. ungdomsskoler, mens fysisk hastighedsdæmpning er effektiv overfor høj hastighed. Politiets kontrol vil ofte være det væsentligste element i andre sammenhænge.
Trafiksikkerhedsudfordringen er derfor på den ene side at få trafikanterne til at ændre adfærd og på den anden side at sikre, at vejen, køretøjerne og vejudstyret indrettes på en måde, så skaderne minimeres, hvis uheldet sker.
Et effektivt trafiksikkerhedsarbejde skal således rumme alle tre hovedaspekter - kontrol, kampagne og samarbejde og de fysiske ændringer på vejnettet.
At arbejde med alle tre hovedområder vil også, hvis det gøres på samme tid, kunne
give en synergieffekt, da de forskellige aktiviteter kan understøtte hinanden.
Trafiksikkerhedsplanen rummer derfor en bred vifte af initiativer, som spænder fra
fysiske ombygninger af veje og stier til kampagnearbejde og forbedring af driftsrutiner.

Figur 1: Antal ulykker med trafikant-, køretøjs- og vejfaktorer. (Ulykkesfaktorer)
Adskillige dybdeundersøgelser af trafikulykker har dokumenteret, at trafikanternes
adfærd i langt de fleste trafikulykker er medvirkende til, at ulykken sker. Figur 1 viser en opgørelse over de medvirkende faktorer i 207 ulykker, som Havarikommissionen for vejtrafikulykker(HVU) har dybdeanalyseret. Opgørelsen viser, at trafikanters
fejl og uvaner har været medvirkende til 99 % af alle de analyserede ulykker.1
”Hvorfor sker ulykkerne?” Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 2009.
Kilde: Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 2013 - 2020

1
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ANALYSER AF UHELD OG UTRYGHED
I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen er følgende analyser gennemført:
Uheldsanalyse
Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter
Borgerundersøgelse via internettet
Skolevejsanalyse via internettet
Besigtigelse af lokaliteter
Analyserne er afrapporteret i selvstændige rapporter. I det følgende er de vigtigste
konklusioner opsamlet.
Uheldsanalysen
Uheldsanalysen omfatter alle de politiregistrerede uheld for perioden 1. januar 2007 –
31. december 2011, der er sket på de kommunale veje i Thisted Kommune.
De registrerede uheld for 2012 er ved udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplanen ikke
endeligt bearbejdet, og indgår derfor ikke i Trafiksikkerhedsplanens baggrundsmateriale. Der henvises til Uheldsrapport for 2012.
Der er registreret i alt 418 uheld fordelt på 218 personskadeuheld og 200 materielskadeuheld. Antallet af tilskadekomne fordeler sig med 17 dræbte, 94 alvorligt tilskadekomne og 163 lettere tilskadekomne.
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Antallet af uheld er i perioden 2007 – 2010 faldet, med undtagelse af en mindre stigning i 2010. I 2011 er antallet af uheld igen steget, dog er antallet lavere end det registrerede uheldstal for 2007.
Der er registreret 274 personskader i analyseperioden. Antallet af personskader faldt
fra 2007 til 2008, hvorefter der årligt frem mod 2011 er sket en stigning.
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En sammenfatning af uheldsanalysen viser følgende:
Unge mænd i aldersgrupperne 18- 25 år og 26- 40 år er impliceret i halvdelen
af alle trafikulykker. Dette gælder også for antallet af personskader.
Antallet af trafikulykker med en kvindelig fører er betydelig lavere end for de
mandlige fører. Antallet af uheld for aldersgruppen med flest registrerede trafikulykker med en kvindelig fører, er mindre end den fjerde største aldersgruppe hos mændene.
Trafikulykker med personbiler tegner sig for 65 % af alle trafikulykker
Eneuheld er registreret i 1/3- del af alle trafikulykker i Thisted Kommune.
I ca. halvdelen af de uheld, hvor der er udtaget spiritusprøve, er der hos den
skyldige part registreret en alkoholpromille større end de tilladte 0,5. Totalt
set udgør andelen af spiritusuheld 21% af alle registrerede trafikulykker i Thisted Kommune, hvilket ligger på niveau med tallene på landsplan.
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Uheldsbelastede lokaliteter
I forbindelse med uheldsanalysen er der foretaget en udpegning af særligt uheldsbelastede lokaliteter.
I Thisted Kommune er en uheldsbelastet lokalitet kryds, hvor der er registreret
mindst 4 uheld i analyseperioden. En strækning er særligt uheldsbelastet, når der er
registreret mindst 4 uheld indenfor en længde af 400 meter.
Der er udpeget 17 uheldsbelastede lokaliteter fordelt på 9 kryds og 8 strækninger.
Uheldsbelastede kryds
Simons Bakke – Tilstedvej
Hanstholmvej / Vadestedvej
Hanstholmvej / Nørrealle / Ringvej / Over Engen
Ringvej / Kronborgvej
Østerbakken / Ringvej / Sennelsvej
Østerbakken / Thylandsvej
Thylandsvej / Højtoftevej
Østerbakken / Korsgade
Thisted kystvej / Toldbodgade
Uheldsbelastede strækninger
Simons Bakke
Hundborgvej
Tingstrupvej
Rosenkrantzgade
Østerbakken
Østerbakken
Leopardvej
Thylandsgade i Bedsted

Thisted, Krydset Simons Bakke / Tilstedvej
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Borgerundersøgelsen
Processen omkring trafiksikkerhedsplanen har inddraget borgerne via et internetbaseret spørgeskema. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra d. 1. oktober til d.
30. november 2012.
677 borgere har deltaget i undersøgelsen fordelt på 422 kvinder og 255 mænd.
Borgerne har i undersøgelsen haft mulighed for at udpege utrygge lokaliteter på vejnettet samt angive årsager til, hvorfor de føler sig utrygge på den pågældende lokalitet.
Et udpluk af de borgerudpegede utrygge kryds:
Østerbakken / Korsgade
Thorstedvej / Toftevej
Morsøvej / Oddesundvej
Østerbakken / Toldbodgade
Idrætsvej / Idrætsvej
Østerbakken / Thylandsvej
Jernbanegade / Toftegade
Hanstholmvej / Lerpyttervej
Hundborgvej / Malervej
Vilsundvej / Skyumvej
Aalborgvej / Tømmerbyvej
Et udpluk af de borgerudpegede utrygge strækninger:
Ballerumvej
Thorstedvej
Silstrupvej
Malervej
Idrætsvej
Tømmerbyvej
Teglgårdsvej
Hurupvej
Skyumvej
Vangsåvej
Ny Refsvej
Jernbanegade

Hurup, Krydset Bredgade / Industrivej
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De hyppigste årsager til utrygge lokaliteter fremgår af nedenstående tabel.
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Skolevejsanalysen
Der blev gennemført en internetbaseret skolevejsanalyse i perioden 1. oktober – 30.
november 2012.
Skolevejsanalysen blev gennemført på 22 ud af kommunens 27 skoler inkl. friskoler.
Formålet med skolevejsanalysen er at udpege og sikre skolevejene og krydsningspunkterne samt at få kendskab til transportvanerne og elevernes brug af bl.a. cykelhjelm.
De hyppigste årsager til utrygge lokaliteter fremgår af tabellen nedenfor.
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Fælles for borgerundersøgelsen og skolevejsanalysen er, at ”for mange biler”, ”bilerne
kører for hurtigt” og ”mangler cykelsti” ligger som de 3 hyppigste årsager i begge undersøgelser.
Besigtigelser
Der er gennemført besigtigelser af alle de uheldsbelastede lokaliteter og af de lokaliteter, som minimum 5 borgere har udpeget som utrygge. For hver af disse lokaliteter
er der opstillet løsningsforslag til afhjælpning af uheldene og forbedring af utrygheden.
Samtlige løsningsforslag fremgår af bilagene til trafiksikkerhedsplanen.
Der er derudover foretaget besigtigelser af bl.a. ankomstarealer ved samtlige skoler.
Løsningsforslag hertil fremgår også af bilag til trafiksikkerhedsplanen.
Borgermøde
Der er afholdt borgermøde d. 30. oktober 2012 i Thisted. Formålet med mødet var at
fortælle borgerne om arbejdet med trafiksikkerhedsplanen, om resultater og processen samt at give en introduktion til borgerundersøgelsen.
Input fra borgermødet
Intelligente hastighedsreguleringer medfører mere opmærksomhed
Flere brede kantbaner til bløde og langsomme trafikanter
Interesseorganisationer skal med i trafiksikkerhedsudvalget for at få relevante oplysninger frem før beslutninger træffes
Cykelstier skal bindes bedre sammen - også på landet
Mere synligt politi
Øget sikring af skoleveje
Kampagne med uddeling af cykelhjelme
Tydeligere afmærkning
Bedre vedligeholdelse af vejnettet
Øget information om færdsel på skolerne
Kampagner for god trafikskik
Skiltningen bør være fornuftig
Alle trafikantgrupper skal kunne føle sig sikker i trafikken
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TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN
Et væsentligt fundament for trafiksikkerhedsarbejdet er en række løbende dagligdagsaktiviteter, som Thisted Kommune rutinemæssigt arbejder med. Det drejer sig
om følgende aktiviteter, der er nævnt nedenfor.
Trafiktællinger og hastighedsmålinger
Der gennemføres løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger for det primære vejnet. Herved sikres et overblik over trafikkens og hastighedens udvikling på kommunens veje. Dette anvendes fremadrettet i forbindelse med at identificere problemområder og til at kvalificere debatten vedrørende trafiksikkerhed i kommunen.
Derudover gennemføres der trafiktællinger og hastighedsmålinger på baggrund af
borgerhenvendelser samt i forbindelse med anlægsprojekter.
En særskilt plan for trafiktællinger fremgår i afsnittet om indsatsområder.
Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision
Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision og i relevant omfang også en tilgængelighedsrevision på alle relevante anlægsprojekter.
Lokalplaner og trafiksikkerhed
Alle lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vejnettet og trafikken undergår en trafikafviklings-, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsvurdering. Konkret
betyder det, at planmaterialet ved fremtidig byudvikling gennemgås med henblik på
at sikre, at der etableres trafiksikre, trygge og handicap-/ældrevenlige forbindelser
såvel i som udenfor de nye områder ligesom trafikafviklingsmæssige konsekvenser på
vejnettet afdækkes.
Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter
Der gennemføres en udpegning af de uheldsbelastede lokaliteter baseret på de politiregistrerede uheld hvert 2. år. Herved sikres, at kommunen hele tiden har overblik
over de mest uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet og derved har mulighed for at vurdere eventuelle ombygningsbehov.
”Giv et praj” om trafiksikkerhed
Borgerne i Thisted Kommune kan via internettet indmelde oplysninger om utrygge
lokaliteter, ”nær ved” ulykker og ulykker, hvor politiet ikke optager rapport.
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Samarbejde med politi
Der vil fortsat være fokus på et tæt samarbejde med politiet bl.a. i forbindelse med
vejudformning og afmærkning og i politiets systematiske kontrol af spirituskørsel,
manglende selebrug og hastighedskontrol (herunder automatisk hastighedskontrol)
på vejnettet i kommunen. Dette skal også ses i sammenhæng med de kampagner, der
ligeledes forventes gennemført.
Samarbejde med Vejdirektoratet og øvrige kommuner
Thisted Kommune vil fortsat indgå i en løbende dialog med Vejdirektoratet med sigte
på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på den del af vejnettet i Thisted Kommune, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed.
Ligeledes vil Thisted Kommune fortsat indgå i et samarbejde med sigte på erfaringsudveksling og igangsætning af fælles initiativer med øvrige kommuner.
Samarbejde med borgere og interessenter
Thisted Kommune vil opfordre alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder
til at bidrage til den samlede trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsproblemerne kan ikke
løses alene af kommunen, men kræver deltagelse fra flere aktører.
Det lokale Færdselssikkerhedsråd
Kommunens trafiksikkerhedsarbejde skal fortsat ske i et tæt samarbejde med kommunens lokale færdselssikkerhedsråd.
Rådet mødes 3 - 4 gange pr. år med fokus på videns- og erfaringsudveksling, diskussion af forskellige problemstillinger og på at fastlægge hvem der påtager sig hvilke
initiativer.
Tilbagemeldinger fra borgermødet, hvor flere interesseorganisationer deltog, påpegede også vigtigheden af at inddrage erhverv og interesseorganisationer i arbejdet
med trafiksikkerhed.
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INDSATSOMRÅDER
Thisted Kommune har valgt at fokusere på følgende indsatsområder, som trafiksikkerhedsarbejdet i de kommende år vil være koncentreret om:
Gennemførelse af projekter i projektkatalogerne
Hastighed – plan for trafiktællinger
Skolebørn i trafikken – trafikpolitikker
Modulvogntog
Uddannelsesområde i Thisted
Indsatsområderne tager bl.a. afsæt i nogle af de tiltag, som borgerne i forbindelse
med borgerundersøgelsen og borgermødet har prioriteret højt.
Gennemførelse af projekter i projektkatalogerne
9 kryds og 8 strækninger er udpeget som uheldsbelastede lokaliteter, dvs. lokaliteter
hvor der sker særligt mange uheld. Bekæmpelsen af de sådanne lokaliteter viser erfaringsmæssigt at være et af de mest effektive og rentable trafiksikkerhedstiltag.
I de kommende år bør der foretages sikkerhedsfremmende forbedringer til afhjælpning af en række af de uheldsbelastede lokaliteter. Løsningsforslagene til de enkelte
lokaliteter fremgår af projektkataloget.
Hvert 2. år vil der blive foretaget en udpegning baseret på de politiregistrerede uheld.
Hvert år vil der ligeledes blive udarbejdet en uheldsrapport, der beskriver hvor mange
uheld, der er registreret på kommunens vejnet det foregående år, hvordan uheldene
fordeler sig på mænd / kvinder, i by / på land og hvilke særlige grupper af trafikanter, der skiller sig ud.
Uheldsrapporten er med til årligt at give Thisted Kommune en vurdering af, om de
indsatser der sættes i gang viser resultater i uheldsbilledet, om indsatsen omkring
kampagner virker og om der evt. skal sættes ind på andre områder i forhold til målet
om at nedbringe antallet af uheld i Thisted Kommune.
I forbindelse med arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en uheldsrapport for uheld registreret i perioden 2007 – 2011. Uheldsrapporten ligger som en
baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen.
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Afhjælpning af utrygge lokaliteter
Thisted Kommune vil foruden at se på uheld også fokusere på de lokaliteter, hvor
borgere og skoleelever føler det er utrygt at færdes.
Fastlæggelsen af, hvor borgerne er utrygge, er bl.a. sket gennem borger- og skolevejsanalysen. Der er gennemført besigtigelse af de lokaliteter, hvor flest føler sig
utrygge med efterfølgende opstilling af mulige løsningsforslag til afhjælpning af
utrygheden.
Hastighed
Høj fart er en af de væsentligste uheldsfaktorer overhovedet, fordi farten har meget
stor betydning for alvorligheden af det enkelte uheld. På trods af politikontrol og
mange nationale kampagner er det i mange trafikanters opfattelse ikke nogen alvorlig
forseelse at overskride en hastighedsgrænse. Thisted Kommune vil derfor gøre en
indsats for at reducere antallet af hastighedsoverskridelser, specielt på veje med
uheld.
Markering af overgangen mellem land og by
Thisted Kommune vil arbejde mod at skabe en tydeligere markering af overgangen
mellem land og by.
Overgangene er ofte præget af høj hastighed. Ofte får bilisterne ikke sat hastigheden
ned i tide eller sætter hastigheden op, før bygrænsen er passeret.
Der bør i løbet af de næste par år blive foretaget en tydeligere markering af byzonegrænserne. Valg af markering vil tage udgangspunkt i den enkelte vejklasse og de
løsninger, der er opstillet herfor.
Plan for trafiktællinger
Thisted Kommune vil indenfor det kommende år få systematiseret brugen af trafiktællinger og hastighedsmålinger.
Der opbygges følgende system:
Plan for 20 – 30 faste målesteder, hvor der hvert andet år gennemføres tællinger. Tællingerne har til formål at styrke kendskabet til trafikkens udvikling i
kommunen.
Plan for målesteder ved skoler og andre konkrete lokaliteter, hvor trafikkens
konsekvenser bidrager til usikkerhed og utryghed. Formålet er primært at få et
overblik over trafikintensitet og hastigheder.
Ad hoc tællinger på udvalgte lokaliteter f.eks. i forbindelse med borgerhenvendelser og henvendelser fra skolerne.
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Skolebørn i trafikken
De lette trafikanter er i sagens natur meget sårbare i tilfælde af uheld, uanset hvem
der i øvrigt har skylden. Cykel og gang er vigtige transportmidler for børn og ældre,
og det er miljøvenlige transportformer, som alle bør tilskyndes til at benytte. Thisted
Kommune vil derfor gøre en indsats for at gøre færdselsarealerne så sikre som muligt
for de lette trafikanter, og for at fremme sikker adfærd blandt lette trafikanter.
Afhjælpning af utrygge skoleveje
I forbindelse med skolevejsanalysen er der foretaget besigtigelse af de veje, hvor flest
skolebørn føler sig utrygge. I de kommende 2 år vil kommunen foretage en afhjælpning af et antal utrygge skoleveje.
Trafikpolitik på skolerne
Thisted Kommune har igangsat arbejdet med trafikpolitikker på skolerne.
De gode trafikvaner grundlægges i barndommen. Derfor er det vigtigt, at alle ansvarlige voksne omkring børnene og de unge arbejder sammen om at give børnene de
bedst mulige forudsætninger for at klare sig i trafikken. Det er en fælles opgave for
skole og forældre, som skolens trafikpolitik kan være med til at definere.
Derfor er arbejdet med nogle fælles rammer for Thisted Kommunes skolers trafikpolitik en vigtigt del af kommunens trafiksikkerhedsplan. Den enkelte skoles trafikpolitik
skal være et dynamisk dokument. Indholdet skal efterleves og efterspørges. Indsatserne nedenfor kan være med til at sikre at politikkerne bliver implementeret og bliver en levende og integreret del af et skoleår.
Trafikpolitikkerne bør revideres hvert 2./ 3. år, så indholdet altid svarer til de ønsker
og mål, som de enkelte skoler har.
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Modulvogntog
Ønsket om kørsel med modulvogntog i Thisted Kommune er indenfor de seneste år
vokset, særligt i Thisted. Idet modulvogntogene kræver mere manøvreplads end almindelige lastbiler bør der angives et vejnet, hvor modulvogntogene kan køre og kan
komme omkring i kryds.
Nedenstående veje, markeret med grøn, ønskes at indgå i vejnettet for modulvogntog:

Statsvej og kommunevej, godkendt til Modulvogntog
Vejnet til modulvogntog
Muligt vejnet til Modulvogntog
Industriområde

I de kommende år vil Thisted Kommune påbegynde følgende opgaver:
Thisted Kommune vil igangsætte arbejdet vedr. en procedure for, hvordan
virksomheder kan ansøge om tilladelse til kørsel med modulvogntog på vejnettet.
Thisted Kommune vil vurdere og bearbejde ansøgningerne med henblik på
fremsendelse af nødvendigt materiale og ansøgning til Trafikstyrelsen for indhentelse af de endelige og nødvendige tilladelser.
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Thisted Kommune vil, efter tilladelse fra Trafikstyrelsen, foretage ændringer af
en række kryds og strækninger, hvis det viser sig, at modulvogntogene kræver
mere plads end der allerede er udlagt til vejareal.
Uddannelsesområde i Thisted
Uddannelsesområdet i Thisted grænser op til vejene Lerpyttervej, Kronborgvej og
Ringvej.

Thisted Kommune ønsker at skabe bedre forhold for trafikafviklingen i området, også
for de lette trafikanter.
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På Lerpyttervej ønskes der hastighedsdæmpning samt etablering af dobbeltrettet cykelsti på en del af strækningen. Desuden ønskes der en bedre afvikling af trafikken
inde på parkeringspladsen ved Thy Hallen og Gymnasiet.

På Kronborgvej er det hensigten at etablere venstresvingsbaner, således at trafikken
på Kronborgvej afvikles bedre.

Disse trafiksikkerhedsfremmende tiltag ønsker Thisted Kommune at gennemføre i
løbet af de næste 3 år.
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VEJ- OG STINETTET I THISTED KOMMUNE
Vejnettet i Thisted Kommune består af 1.250 km asfalterede veje og 50 km grusveje.
Derudover er Thisted Kommune også vejmyndighed for de private fællesveje og stierne. Der er i Thisted Kommune ca. 70 km sti.

Statsvej
Trafikveje og gennemfartsveje i åbent land
Trafikveje og fordelingsveje på landet
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Cykelstier/kantbaner
Skiltede cykelruter
Skiltede vandreruter
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Vejnettet er inddelt i vejklasser efter funktion, trafikmængde og trafiktyper. Som hovedregel gælder det, at trafikafviklingen på trafikvejene sker på motorkøretøjernes
præmisser, mens trafikafviklingen på lokalvejene primært sker på de lette trafikanters
præmisser. Samtidig er der i forbindelse med vejklassificeringen set på den indbyrdes
rejseafstand mellem vejene.
Det overordnede vejnet består af trafikveje i by og i det åbne land af henholdsvis
gennemfartsveje og fordelingsveje. Trafikvejene i det åbne land defineres som de veje, der betjener gennemfartstrafik og fjerntrafik samt lokal nærtrafik, og er karakteriseret ved at være veje med god fremkommelighed samt høj trafiksikkerhed, dvs. veje
med få kryds og tilslutninger samt få langsomme køretøjer.
Trafikvejene i byerne defineres som de veje, der har en overordnet funktion til fordeling af trafikken indenfor bygrænserne. Det er de veje, der leder trafikken ind og ud
eller omkring byerne f.eks. i form af omfartsvejen omkring Thisted, og som afvikler
trafik mellem kvarterer, handelscentre, industri, parkeringspladser m.v.
Lokalvejene i det åbne land defineres som veje, der betjener lokaltrafikken, tilgodeser
god tilgængelighed til den enkelte ejendom og skaber trafiksikkerhed for alle. Trafikafviklingen sker primært på de lette trafikanters præmisser. Lokalvejene giver alle trafikanter til og fra de omkringliggende ejendomme adgang til det overordnede vejnet.
Vejene er kendetegnet ved mange kryds og tilslutninger og lavere hastigheder af
hensyn til sikkerheden.
Lokalvejene i byerne defineres som veje, der skaber forbindelse til trafikvejene. Lokalvejenes funktion er at skabe adgang til det enkelte område og den enkelte ejendom. Trafikken på lokalvejene afvikles primært på de lette trafikanters præmisser.
Lokalveje bør udformes, så de opfattes som indirekte og besværlige for den gennemkørende trafik. Dette kan nås ved lavere hastighedsgrænser og etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, etablering af overkørsler i kryds, hvor f.eks. fortove føres ubrudt forbi sidevejen samt vejlukninger mv. De lokalveje, hvor der kører
kollektiv trafik, bør dog så vidt muligt friholdes for overkørsler samt vertikale hastighedsdæmpere.
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Trafikafvikling i byerne
Thisted Kommune har 61 byer, der er markeret med byzonetavle. De største byer er
Thisted, Hurup og Hanstholm.
Thisted
Thisted by er omkranset af omfartsvejen, der er statsvej. Der er 5 indfaldsveje ind
mod Thisted, der betjener den gennemkørende trafik fra de øvrige byer og oplandet
ind mod Thisted.
Erhvervsområderne er primært lokaliseret nord for Ringvejen og Sennelsvej. Thisted
centrum er lokaliseret nede omkring havnen, hvorfor en del af den gennemkørende
trafik skal forbi her.
Skoler er fordelt rundt omkring i byen, uddannelsesinstitutionerne er beliggende ved
Thyhallen.

Statsvej
Overordnede veje

24

Hurup
Hurup ligger i den sydlige del af Thisted Kommune. Øst for Hurup er omfartsvejen,
der er adgangsvej til Thisted. Midt igennem Hurup ligger en trafikvej.
Hurup Station ligger midt i byen og erhvervsvirksomheder er beliggende øst for byen
nær omfartsvejen.

Statsvej
Overordnede veje
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Hanstholm
Hanstholm er kendetegnet ved at have en stor havn, der er i gang med at blive udvidet. Den tunge trafik til og fra havnen kører ad omfartsvejen nord for Hanstholm,
hvorfor byen ikke er generet af store, tunge køretøjer.
Byen er beliggende mellem Kystvejen og Thistedvej, hvor Thistedvej er statsvej.

Statsvej
Overordnede veje
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AKTIVITETSKALENDER
Aktivitetskalenderen for Thisted Kommune fremgår af nedenstående tabel.
OPGAVE
Uheld
Stedfæstelse af uheld
Uheldsudtræk fra Vejdirektoratets VISdatabase
Udpegning på uheldsbelastede lokaliteter
hvert 2. år
Opdatering af uheldsrapport
Opstilling af løsningsforslag til uheldsbelastede lokaliteter
Besigtigelse og evaluering af de forbedrede
uheldsbelastede og
utrygge lokaliteter
Møder og samarbejde
Netværksmøde med
færdselskontaktlærerne
Møde med skoleforvaltning, skoleledere
og skolebestyrelser
Stormøde med interessenter
Kursusdag for færdselskontaktlærerne
hvert 2. år
Møde i Det lokale
færdselssikkerhedsråd
Generelt
”Giv os et praj”
Daglig drift
Trafiktællinger og hastighedsmålinger
Trafiktællinger på faste
målesteder
Revidering af TSHP og
projektkatalog hvert 2.
år

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

27

PROJEKTKATALOG
I forbindelse med uheldsanalysen, borger- og skolevejsanalysen er der foretaget besigtigelser af lokaliteter, hvor der enten er sket mange uheld eller hvor der er borgere
og skoleelever, der føler sig utrygge. For hver lokalitet er der opstillet et projektforslag med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på vej- og stinettet.
Der er foretaget besigtigelser af alle de lokaliteter, der fremgår af projektkataloget.
Alle de uheldsbelastede lokaliteter er blevet besigtiget. Omkring skolerne er de lokaliteter, som flest elever har udpeget som utrygge, blevet besigtiget. De borgerudpegede utrygge lokaliteter, der er besigtiget, er de lokaliteter som er udpeget af flest borgere.
Alle øvrige lokaliteter, der er udpeget i borgerundersøgelsen og skolevejsanalysen,
men som ikke er blevet besigtiget i denne omgang ligger som viden hos Thisted
Kommune. Disse lokaliteter arbejdes der videre med efter gennemførelse af de nuværende projekter i projektkatalogerne.
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Vejen Kommune
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