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Ordforklaring:
Personskadeuheld – Trafikuheld hvor en person dræbes eller påføres skader der kræver lægelig
behandling.
Materielskadeuheld – Trafikuheld hvor der udelukkende sker materielle skader.
Ekstrauheld – Trafikuheld med mindre materielskade der registreres af politiet, men hvor der ikke
foretages yderligere politimæssig efterforskning eller rapportskrivning.
Sort plet – Kryds eller strækning, hvor der er registreret mange trafikuheld. Se kriterierne for en sort plet
under ”Trafiksikkerhed og uheld”.
85 % fraktil – Den hastighed som 15 % af trafikanterne overskrider.
Årsdøgntrafik – Den gennemsnitlige trafikmængde på et døgn.
2‐1 vej – En vej med ét spor, men med dobbeltrettet trafik. Vejen er udformet med bredde kantbaner, så to
køretøjer kan passere hinanden med sænket hastighed. Tanken med denne vejtype er, at vejen skal virke
hastighedsdæmpende og skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere.
Separat sti – Sti som er fysisk adskilt fra vejen med en rabat.
Cykelsti langs vej – Sti som er adskilt fra kørebanen med en kantsten.
Cykelbane – Areal som er forbeholdt cyklister, men som er i niveau med kørebanen og afmærket med en
kantlinje og cykelsymbol. Det er ikke tilladt at parkere på en cykelbane.
Delt sti – Separat sti eller sti langs vej, som er opdelt i arealer for henholdsvis cyklister og fodgængere, kun
adskilt ved afstribning eller forskel i belægningen.
Fællessti – Sti som anvendes af både cyklister og gående, uden fysisk adskillelse af trafikantgrupperne.
Trafikfarlig skolevej – Veje der er klassificeret som farlige for skoleelever. Hvilke veje der er udpeget som
trafikfarlige i Ikast‐Brande Kommune, kan ses under ”Skoleveje”.
Torontoblink – Gult blink som opsættes ved fodgængerfelter.
Særtransport – Køretøjer hvis størrelse, vægt eller akseltryk overstiger det normale, og derfor kræver en
tilladelse til at køre på vejnettet.
Modulvogntog – Op til 25 m langt køretøj bestående af f.eks. sættevogn og hænger. Modulvogntog må kun
køre på et særligt udvalgt vejnet, som er tilpasset modulvogntogets pladsbehov.
Offentlig vej – Veje og pladser der administreres af Ikast‐Brande Kommune.
Privat fællesvej – Vej som ikke er offentlig og som fungerer som færdselsareal for andre ejendomme end
den ejendom færdselsarealet ligger på.
Statsvej – Veje der administreres af Vejdirektoratet.
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