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Af Mette Møller, DTU Transport
Trafik & Veje, 2011, 11, s. 65.

Effekt af ”Din Fart” skilte
Det er velkendt, at overtrædelse af hastighedsgrænserne er et problem for trafiksikkerheden. I et forsøg på
at få bilister til at overholde hastighedsgrænserne placeres der lejlighedsvis ”Din Fart” skilte langs
forskellige vejstrækninger. En engelsk gruppe forskere har set på effekten af denne type skilt.
Formålet var, at undersøge om ”Din Fart” skilte har effekt på kørehastigheden i situationer med frit
flow/ingen kødannelse, og om en eventuel effekt kun forekommer på den del af teststrækningen, hvor
skiltet er synligt for bilisten. Endvidere skulle det undersøges, om en eventuel effekt var begrænset til den
periode, hvor skiltet var i funktion.
10 teststrækninger på ca. 1,2 km indgik i undersøgelsen. Høj fart eller fartrelaterede uheld var et velkendt
problem på alle teststrækninger. Den tilladte kørehastighed på strækningerne var knap 50 km/t, der var
ingen fartdæmpende foranstaltninger, ingen hastighedskameraer eller lignende, ingen skarpe sving eller
store kryds og ingen eller kun få fodgængerovergange.
Bilernes kørehastighed blev registreret på 3-4 punkter tæt på det sted, hvor skiltet blev placeret.
Målingerne blev foretaget ugen før skiltet blev stillet op, imens det var i funktion, og 2 uger efter at skiltet
var blevet fjernet igen. Skiltet var i funktion i enten en, to eller tre uger.
Undersøgelsen viste, at der samlet var en signifikant nedsættelse af gennemsnits hastigheden på ca. 2,5
km/t på alle teststrækninger i de perioder, hvor skiltet var i funktion. Den største hastighedsnedsættelse,
på lidt over 4 km/t, blev målt på en teststrækning, hvor skiltet var i funktion i tre uger. Den mindste
hastighedsnedsættelse, på ca. 1 km/t, blev målt på en teststrækning, hvor skiltet kun var i funktion i en uge.
På alle teststrækninger blev der målt et signifikant fald i antallet af bilister, der overskred
hastighedsgrænsen.
På de fleste teststrækninger blev der målt en lille, men signifikant, nedsættelse af gennemsnitshastigheden
ca. 200 meter efter ”Din Fart” skiltet. 400 meter efter skiltet var der stort set ingen effekt på
kørehastigheden. Undersøgelsen viste endvidere, at ”Din Fart” skiltet ikke havde nogen længerevarende
effekt på kørehastigheden. En uge efter at skiltet blev fjernet, var gennemsnitshastigheden på de fleste
teststrækninger tilbage på samme niveau, som den var, før skiltet blev sat op. På de teststrækninger hvor
skiltet havde den største effekt, var der dog stadig en minimal effekt på kørehastigheden 2 uger efter, at
skiltet var blevet fjernet.
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