
 

 

Prioriteringsmodel – principmodel – 1. udgave 
Modellen skal anvendes til at prioritere trafiksikkerhedsprojekter, mindre anlægsprojekter og cykelstiprojekter. 

Strækninger og kryds kan prioriteres i henhold til følgende model: 
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∗ 𝐹𝐿𝑒𝑡𝑡𝑒,𝑖 ∗ 𝑃𝐶𝑦𝑘,𝑖 ∗ 𝑆𝑖  

Hvor: 

 Uheldi:  Det registrerede antal uheld på lokaliteten i de forudgående 5 år 

 ÅDTi:  Årsdøgnstrafik. Strækning: Årsdøgntrafikken på strækningen i. Kryds: Årsdøgntrafikken for mest trafikbelastede ben i krydset i 

H85%,i: Målt 85 %-fraktil hastighed. Strækning: 85 %-fraktilen for hastigheden på strækningen i. Kryds: 85 %-fraktilen for krydsben med højst 

hastighed 

 HGrænse,i:  Hastighedsgrænse. Strækning: Hastighedsgrænsen på strækning i. Kryds: Hastighedsgrænsen for krydsben med højst hastighed 

 FLette,i:  Færdselsbehovet for lette trafikanter på lokaliteten i. Værdisættes i henhold til tabel 1. 

 PCyk,i:  Potentialet for øget cykeltrafik på lokaliteten i, værdisættes i henhold til tabel 2. 

 Si:  Stifacilitet på lokaliteten i. Værdisættes i henhold til tabel 3. 

 VUheld:  Vægt. Afspejler den vægtning som trafiksikkerhedsaspektet skal tillægges. Sættes til 0,7. 

 VTryghed:  Vægt. Afspejler den vægtning som tryghedsaspektet skal tillægges i prioriteringen. Sættes til 1 - VUheld. Her 0,3. 

 

Projekter prioriteres (rangeres) på baggrund af forholdet mellem PLok,i og en omkostningsfaktor, CProjekt,i, baseret på projektets skønnede anlægsomkostning, 

se tabel 4:  
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Faktorer: 

Færdselsbehov  FLette,i 

Særlig trafikeret rute (skolevej: 400+ elever) 3,0 
Skolevej (skolevej: 100 – 400 elever) 2,0 

Rute for fritidstrafik 1,75 

Pendlerrute/skolevej: 10-99 elever 1,5 

Del af hovedstinet/rekreativ rute/skolevej: 1 – 9 elever 1,2 

Øvrige 1,0 

Tabel 1: Korrektionsfaktor, Flette,i, for færdselsbehovet for lette trafikanter på 

lokaliteten i. Værdien sættes til den højest mulige. 

Cyklistpotentiale PCyk,i 

Sti i eget tracé (fællessti/delt sti) 2,5 

Ny cykelsti – enkeltrettet begge vejsider 2,0 

Ny cykelsti – enkeltrettet – én vejside 1,5 

Dobbeltrettet cykelsti i vejside – land  1,7 

Dobbeltrettet cykelsti i vejside – by  1,3 
Lukning af ”hul” i cykelstinet – stort potentiale (≥50/dag) 2,0 

Lukning af ”hul” i cykelstinet – lavt potentiale (<50/dag) 1,5 

Stitunnel/stibro 2,0 

Øvrige stiprojekter 1,0 

Tabel 2: Korrektionsfaktor, PCyk,i, for projektets forventede potentiale for at øge 

antallet af cyklister. Værdien sættes til den højest mulige. 

Stifacilitet Si 

Fortov 

Ja Nej 

Ingen cykelfacilitet 1,0 1,5 

Cykelbane 0,9 1,3 

Cykelsti 0,8 1,2 

Tabel 3: Korrektionsfaktor, Si, for forekomsten af stifacilitet på lokaliteten i. 

Skønnet anlægsomkostning CProjekt,i 

< 100.000 kr. 0,5 

100.000 – 250.000 kr. 1,75 

250.000 – 500.000 kr. 3,75 

500.000 – 1.000.000 kr. 7,50 

1.000.000 – 2.000.000 kr. 15,00 

2.000.000 – 5.000.000 kr. 35,00 
5.000.000 – 10.000.000 kr. 75,00 

10.000.000 – 20.000.000 kr. 150,00 

20.000.000 – 40.000.000 kr. 300,00 

Tabel 4: Korrektionsfaktor, CProjekt,i, baseret på projektets skønnede anlægsomkostning. 

 

 



 

 

 

Modellen består basalt set af et trafiksikkerhedsled og et tryghedsled, der vægtes alt efter, hvordan den enkelte kommune ønsker at prioritere hensyn til 

trafiksikkerhed og tryghed. Ydermere lægges færdselsbehovet og de eksisterende faciliteter for lette trafikanter til grund for prioriteringen.  

Modellen sikrer, at lokaliteter hvor der er indtruffet relativt mange ulykker set i forhold til trafikmængden prioriteres. Dette gælder tillige lokaliteter, hvor: 

• Der sker overskridelse af hastighedsgrænsen 

• Er et stort færdselsbehov for lette trafikanter 

• De eksisterende faciliteter for lette trafikanter er begrænsede 

Sammenfattende kan man sige, at modellen prioriterer projekter på lokaliteter, hvor der er problemer med trafiksikkerhed/utryghed, hvor mange lette 

trafikanter oplever en øget ulykkesrisiko og/eller tryghed og hvor stifaciliteterne i begrænset omfang er udbygget. Samtidig prioriteres stiprojekter, som 

vurderes at kunne hæve antallet af cyklister.  

Dette gælder for: 

• Cykelstiprojekter – men ikke cykelbaner, da cyklister foretrækker førstnævnte udformning 

• Projekter, der lukker ”huller” i det eksisterende stinet, og derfor kan medvirke til at forløse et hidtil uforløst cyklistpotentiale 

• Etablering af stibroer eller –tunneller, der letter passagen af veje med høj barrierevirkning 

Projektets anlægspris lægges ydermere til grund for prioriteringen, men alene ved en omkostningsfaktor, for at tage højde for den usikkerheds, der knytter 

sig til anlægsomkostningen på de enkelte projekter. 
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