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1 FORORD 

Tønder Kommune har som led i at forbedre infrastrukturen og trafiksikkerheden i 

kommunen igangsat udarbejdelse af trafikplaner for centerbyerne i Tønder Kom-

mune.  

Denne trafikplan omhandler Højer.  

Undervejs i udarbejdelsen af trafikplanen er der afholdt møde med en gruppe af 

interessenter bestående af: 

 Syd- og Sønderjyllands Politi  

 Handicaporganisationerne 

 Ældrerådet  

 Højer borgerforening  

 Højer og omegns lokalråd  

 Højer Motel 

 Landbrugsorganisationerne  

Derudover er der afholdt møde med byens skole:  

 Digeskolen  

En stor del af trafikplanens tilblivelse bygger på den åbne workshop, der blev af-

holdt i efteråret 2016 for interesserede borgere i byen. Workshoppens resultat er 

præsenteret i bilag A.  

Derudover er trafikplanen blevet tilpasset arbejdet omkring Udviklingsplanen for 

Højer i forbindelse med Tønder Marsk Initiativet. Således er der sammenhæng mel-

lem denne Trafikplan og Udviklingsplanen for Højer.  

Trafikplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem borgerne og interessenter i Høj-

er, Digeskolen, Tønder Kommune, CFBO og COWI A/S.  
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Formål 
Det overordnede formål med trafikplanen for Højer er at etablere trafiksikre og 

trygge forhold for trafikanterne i Højer.  

Formålet er desuden at fastlægge en projektliste med vej- og stiprojekter, der i løbet 

af de næste år kan gennemføres i Højer. Projekterne understøtter de mål og de pro-

jekter, der er beskrevet i Udviklingsplanen for Højer.  

Derfor er et andet vigtigt input for trafikplanen at være et trafikalt input til Udvik-

lingsplanen for Højer. 

2 OMRÅDEAFGRÆNSNING 
Trafikplanen for Højer by omfatter det geografiske område som vist på figur 1.  

 

Figur 1: Områdeafgrænsningen for trafikplanen. 

Tønder Kommune er vejmyndighed for alle veje inden for det afgrænsede område.  
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3 SAMMENHÆNG TIL ØVRIG PLANLÆGNING 
Trafikplanen for Højer indgår som en del af kommunens planhierarki vedrørende 

trafik og infrastruktur. Planhierarkiet er vist på figur 2. 
 

 
Figur 2: Trafikplanens sammenhæng med øvrige planer. 

 



  

 

 

 
 

4Trafikplan for Højer Tønder Kommune 

Der er udarbejdet trafikplaner for alle centerbyerne i Tønder Kommune: Tønder, 

Skærbæk, Bredebro, Agerskov, Løgumkloster og Toftlund. Desuden er der udarbej-

det trafikplan for Møgeltønder.  

Trafikplanen for Højer bygger desuden på den planlægning, der er gennemført i 

følgende planmateriale. 

Udviklingsplan for Højer, Tønder Marsk Initiativet 2018-2023   

Udviklingsplanen for Højer er udarbejdet i forbindelse med Tønder Marsk Initiati-

vet. Planen sætter retningen for udviklingen af Højer, hvori der beskrives konkrete 

indsatser, der forventes gennemført på kort og lang sigt.  

Trafiksikkerhedsplan og statusrapport, Tønder Kommune 2014-2020 

Trafiksikkerhedsplanen og statusrapporten (data- og analyserapport) gælder for hele 

Tønder Kommune og bygger på uheldsdata fra 2008 til 2012.  

Cykelruteplan og statusrapport, januar 2011, Tønder Kommune 

Cykelruteplanen og statusrapporten (data- og analyserapport) gælder for hele Tøn-

der Kommune.  

Hastighedsplan, Tønder Kommune  

Hastighedsplanen angiver, hvilke hastighedsgrænser Tønder Kommune vil arbejde 

for at etablere på de enkelte vejstrækninger. Hastighedsplanen gælder for hele Tøn-

der Kommune.  

 

Tilgængelighedsplan, Tønder Kommune (afventer politisk vedtagelse) 

Tilgængelighedsplanen angiver, hvilke generelle indretninger af bl.a. fortove og 

pladser som Tønder Kommune vil arbejde for. I forbindelse med Tønder tilgænge-

lighedsplan er der udarbejdet standardtegninger for indretning af fortove og ad-

gangsforhold ved sideveje mellem fortov og kørebane samt udformning af kryds-

ningspunkter for fodgængere og cyklister. Tilgængelighedsplanen gælder i princippet 

hele Tønder Kommune, men fokuserer på tilgængeligheden i centerbyerne. 
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4 MÅL OG STRATEGI 
Tønder Kommunes vision er, at kommunen skal blive et endnu bedre sted at bo, 

arbejde, leve og opleve. Dertil skal trafikken i bl.a. kommunens centerbyer være 

sammenhængende for alle trafikanter, sikker og tryg at færdes i. Desuden er det en 

vigtig forudsætning for arbejdet med trafik og byinventar langs kommunens veje, at 

det ser flot og indbydende ud. 

Strategi 
Det er en høj prioriteret for Tønder Kommune, at Højer i de kommende år udvik-

ler sig som en attraktiv by, der møder turister og besøgende. Jf. Udviklingsplanen 

for Højer skal byen være porten til Tønder marsken. Derfor skal byens trafikale 

forhold følge med denne udvikling, så vejen og ankomststederne fremstår indby-

dende og tilbyder et højt serviceniveau for besøgende.  

Derudover er det Tønder Kommune ønske, at byen fungerer som en centerby og 

derfor er det målet at øge skoleelevers trafiksikkerhed og tryghed i og omkring Høj-

er ved at udbygge stiinfrastrukturen samt etablere flere sikre krydsningspunkter på 

de store skoleveje.  

Tønder Kommune vil øge den generelle trafiksikkerhed i Højer for lette trafikanter 

ved at udbygge gang- og cykelfaciliteter samt krydsningspunkter. Dette vil ligeledes 

være til glæde for byens mange turister og turistattraktioner. Her vil udviklingspla-

nen for Højer være den retningsgivende for udviklingen.  

Det er derfor Tønder Kommunes ønske at tilpasse infrastrukturen i Højer til beho-

vet og sikre at vejene anvendes hensigtsmæssigt og dårlig trafikantadfærd ikke er et 

problem i byen. 

Mål 

Målsætningen for Trafikplanen for Højer tager afsæt i de målsætninger, der er op-

stillet i Udviklingsplanen for Højer. Desuden vil grundlaget for Trafikplanen være at 

finde i kommuneplanen samt kommunens cykelruteplan, trafiksikkerhedsplan og 

hastighedsplan. 

Tønder Kommune har således følgende mål for Trafikplanen: 

 Halvere antallet af personskader i forbindelse med trafikulykker fra 2010-

2020, hvilket understøtter Færdselssikkerhedskommissionens mål for tra-

fiksikkerhed.  

 Øge trafikanternes tilfredshed med infrastrukturen 

 Indrette Højer by som porten til Tønder Marsken 

 

Det er en vigtig forudsætning for Trafikplanen i Højer modsat de øvrige centerbyer, 

at planen understøtter udviklingen og der således ikke er tale om en trafikplan for 
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en statisk by men for en by, hvor der forventes en væsentlig omdannelse over de 

næste mange år. 

Tiltagene i trafikplanen repræsenterer forbedringer for både trafiksikkerheden, tryg-

heden og trafikafviklingen. Kommunens udgangspunkt er, at målet for øget til-

fredshed hos trafikanterne er nået, hvis projekter der hænger sammen med Udvik-

lingsplanen for Højer er gennemført i Udviklingsplanens gennemførelsesperiode. 

De relaterede projekter er markeret i figur 16, side 23. 
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5 KORTLÆGNING OG ANALYSE 
Grundlaget for trafikplanen er en registrering af følgende trafikale forhold:  

 Vejklassificering 

 Hastighedsklassificering 

 Trafiksikkerhed 

 Cyklister og fodgængere 

 Parkeringsforhold 

 Kollektiv trafik 

 Tung trafik 

 Trafikafvikling 

 Øvrige forhold 

 

I det følgende gennemgås registreringen af de trafikale forhold. 

 

5.1 Vejklassificering 
Vejene i Højer er inddelt i 3 vejklasser: 

Trafikveje (Vejklasse 1) 

― Trafikveje udgør det overordnede vejnet. Vejene betjener den gennemkø-

rende trafik, den tunge trafik og bustrafikken mellem de større bysamfund 

og større områder i byerne. Det primære formål med trafikveje er at give 

trafikanterne god fremkommelighed. I Højer forløber trafikvejene uden om 

byen. 

 

Fordelingsveje (Vejklasse 2) 

― Fordelingsveje forbinder trafikvejnettet med nettet af bolig- og lokalveje. 

Fordelingsveje leverer et kompromis mellem fremkommelighed og tilgæn-

gelighed. I Højer er flere veje klassificeret som fordelingsveje af hensyn til 

busruter og øvrig tung trafik bl.a. til Digeskolen og trafik til det overordne-

de vejnet mod Højer Sluse. 

 

Lokal- og boligveje (Vejklasse 3 og 4) 

― Lokalveje og boligveje er de laveste kategorier af veje, som typisk sikrer til-

gængelighed til hver enkelt ejendom. Da der er fokus på tilgængelighed er 

fremkommeligheden lav. Private fællesveje hører også under denne katego-

ri. I Højer by er især den sydlige del af byen præget af små smalle lokalveje. 

  

Yderligere krav til vejklasserne kan findes i kommunens hastighedsplan. Vejklassifi-

ceringen i Højer kan ses på figur 3. 
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Figur 3: Vejnettet opdelt i vejklasser for Højer. 

Den gennemkørende trafik omkring Højer er koncentreret på trafikvejene Højervej-

Tværmarksvej (nord-/sydgående) og Tøndervej (øst-/vestgående).  

Fordelingsvejene er Ballumvej, Nørrevej til Digeskolen samt ruten fra Tøndervej til 

Højer Sluse, der er Nørregade-Østerende-Kovej-Ved Gamle Dige-Slusevej.  

I Udviklingsplanen for Højer arbejdes der med en yderligere detaljering af den 

overordnede vejklassificering, men i øvrigt også de lavere vejklasser i bymidten. 

Dette er gjort for at definere ankomstvejene og ankomstpunkterne til Højer By 

samt definere gader og stræder i midtbyen med et tydeligt udtryk (se nærmere i Ud-

viklingsplan for Højer).  

 

Trafikmængder 

Tønder Kommune foretager jævnligt trafiktællinger på kommunens veje. I Højer er 

der i de sidste 5 år foretaget tællinger på de lokaliteter, som fremgår af figur 4. 

FAKTA 
Årsdøgnstrafik (ÅDT) er 1/365 af årets samlede trafik, der passerer et vejprofiltværsnit.  
[Vej- og trafikteknisk ordbog] 
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Figur 4: Årsdøgnstrafik talt på udvalgte lokaliteter, samt andelen af tung trafik (Lb).  

De største trafikmængder kører på det overordnede vejnet hhv. Højervej og Tøn-

dervej, men også Nørrevej til SAF bærer en del trafik. Derudover er trafikmængden 

på Ballumvej også forholdsvis stor. 

Generelt er det målet, at den største del af trafikken færdes på fordelingsvejene i 

Højer by og ad kortest mulige vej ledes til det overordnede vejnet. Dette vil også 

være en fordel i turistsæsonen, når trafikken i Højer intensiveres.  

Samtidig er det en fordel, hvis Nørrevej ved byens skole er mindre befærdet, og det 

viser trafiktællingen, at den er.  

Opsummering af vejklassificering 

De registrerede trafikmængder giver ikke umiddelbart anledning til problemer.  

Dog er der ikke gennemført trafiktællinger på den sydlige fordelingsvej mellem 

Tøndervej og Højer Sluse. Som led i at guide turister og besøgende mellem det 

overordnede vejnet og Højer Sluse ad fordelingsvejen bør denne rute synliggøres.  

Der mangler generelt forbedret vejvisning for ikke-stedkendte trafikanter, så de 

bliver længst muligt på fordelingsvejene. Et tiltag for at underbygge vejklassificerin-

gen er en generelt oprydning og opbygning af vejvisningen i hele Højer by.  
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5.2 Hastighedsklassificering 
Tønder Kommune har gennemført nye hastighedsmålinger på vejnettet i Højer som 

datagrundlag til trafikplanen. Disse fremgår af figur 5. 

 

Figur 5: Målt gennemsnitshastighed og 85% fraktil på udvalgte lokaliteter i Højer. 85% fraktil er vist i 

parentes.  

 

 

 

 

 

Det er Tønder Kommunes målsætning, at den målte gennemsnitshastighed ikke er 

højere end den lokale fartgrænse.  

 

Det er ligeledes Tønder Kommunes målsætning, at den registrerede 85%-fraktil 

forbi skoler ikke er højere end den lokale fartgrænse.  

 

Desuden bør den registrerede 85%-fraktil på andre veje ikke være højere end den 

lokale hastighedsgrænse +10 km/t. Dvs. på byveje med lokal hastighedsbegræns-

ning på 50 km/t vil en 85%-fraktil ≥60 km/t være et problem for trafiksikkerheden. 

 
Hastighedsplanen for byer viser mulighed for indretning af hastighedszoner i Højer. 

Hastighedsplanens kortlægning af mulige hastighedszoner er kvalificeret i løsnings-

forslaget til denne trafikplan. 

 

FAKTA 
85%-fraktilen er den hastighed, som 85% af de registrerede køretøjer kører under.  

De sidste 15% kører hurtigere end den angivne 85%-fraktilhastighed. 
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Opsummering af hastighedsklassificering 

Hastigheden udgør et problem på Ballumvej på den nordligste del inden for bymæs-

sige bebyggelse, hvor både gennemsnitshastighed og 85%-fraktil er højere end Tøn-

der Kommunes målsætning. 

Derudover viser hastighedsmålingerne ingen problemer med at opfylde Tønder 

Kommunes målsætninger.  

5.3 Trafiksikkerhed 
Placeringen af Politiregistrerede trafikulykker for perioden 2013-2017 er vist på 

figur 6.  

  

Figur 6: Politiregistrerede trafikulykker i Højer i perioden 2013-2017. 

Der er registreret 14 trafikulykker i Højer. Der er registreret 3 personskadeuheld (1 

alvorligt tilskadekommen og 2 lettere tilskadekomne), 9 materielskadeuheld og 2 

ekstrauheld. Trafikulykkerne er primært sket på trafikveje og fordelingsveje. En 

dybere uheldsanalyse er præsenteret i bilag B. 

FAKTA 
Ekstrauheld er trafikulykker, der først efterfølgende ulykken har være nødvendigt at ind-

blande Politiet i for at optage rapport bl.a. af forsikringshensyn. 

 

2 materielskadeuheld 
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Figur 7 viser de eksisterende trafiksikkerhedsmæssige, tryghedsmæssige og trafikre-

gulerende tiltag i Højer.  

 

Figur 7: Eksisterende trafiksikkerhedstiltag i Højer. 

Opsummering på trafiksikkerhed 
Mængden og placeringen af Politiregistrerede trafikulykker giver ikke anledning til 

særligt fokus på enkeltlokaliteter.  

 

Der er dog få hastighedsdæmpende tiltag på det overordnede fordelingsvejnet, hvil-

ket ikke øger trafiksikkerheden på fordelingsvejene. Dette bør prioriteres for at 

minimere uheldsrisikoen og evt. skadesgraden for involverede personer på forde-

lingsvejene i byen. 

 

5.4 Cyklister og fodgængere 
De eksisterende cykelfaciliteter er vist på figur 8. 

 

Der er cykelbaner fra Frifelt mod nord. Desuden er der cykelstistumper ved rund-

kørslen Tøndervej/Højervej, hvor cykelstien ad Tøndervej fortsættes mod øst.  

 

I krydset Nørrevej/Ballumvej er der fodgængerfelter på alle fire vejben. Generelt er 

dette kryds meget uoverskueligt. 

 

Der er desuden to fritliggende fodgængerfelter på Nørrevej hhv. ved SAF/Højer 

Motel og ved Digeskolen. 
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Det er Tønder Kommunes målsætning at etablere gennemførte fortove ved klasse 4 

veje. Generelt er der et stort potentiale i at etablere gennemførte fortove i Højer.  

 

Ved øvrige sideveje er det Tønder Kommunes målsætning at etablere asfaltramper 

mellem fortov og kørebane for at forbedre tilgængeligheden. Udformningen af as-

faltramper skal følge Tilgængelighedsplanens retningslinjer. 

 

I midtbyområdet vil der i forbindelse med implementeringen af Udviklingsplanen 

ske en byfornyelse, da fortove er nedslidte og krydsningspunkter generelt udefine-

rede. I flere af de mindre gader, hvor der i dag ingen fodgængerfaciliteter er, vil det 

ikke være fordelagtigt at lave fortove, men fastholde fodgængere på kørebanen og 

holde bilernes hastighed meget lav. Udviklingsplanen definerer hhv. gader og stræ-

der med forskellige tværprofilet. Disse retningslinjer følger Trafikplanen. 

 

Skoleveje 

Digeskolen har elever til og med 6. klassetrin. Digeskolen har elever fra Sejerslev og 

Østerby/Daler.  

Elever på de højere klassetrin går i skole i Tønder. 

Tønder Kommunes anbefalede skolevej for elever fra Sejerslev og Østerby/Daler er 

vist i bilag C. Der er ingen anbefalet skolerute for elever på de ældre klassetrin til 

Tønder. I stedet er indsat skolebus. 

I forbindelse med udarbejdelsen af trafikplanen er der sket en inddragelse af repræ-

sentanter fra Digeskolen.  

Generelt ønsker Digeskolen bedre og mere sikre tilkørselsforhold på Nørrevej for 

skoleelever, der kommer ad denne vej på cykel.  

Cykelrutenet 

I kommunens Cykelruteplan er rekreative cykelruter i og omkring Højer kortlagt. I 

forbindelse med Udviklingsplanen for Højer ændres den stivejviste national rute 1 

som vist på figur 8. Nationalrute 1 forlægges fra Ballumvej via Højervej og ad Tra-

neborgvej til Nørrevej i Højer og ad diget til Emmerlev Klev. 

I Cykelruteplanen er der foreslået en række projekter i og omkring Højer. Projektli-

sten i cykelruteplanen kvalificeres i denne trafikplan og i Udviklingsplanen. 

Der henvises til Udviklingsplanens hovedgreb omkring forbindelser mellem by og 

marsk, hvor de rekreative stier i de kommende år udbygges væsentligt i omfang og 

understøttes er et klart wayfinding koncept.  
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Figur 8: Rekreative cykelruter ved Højer fra Cykelruteplanen. Den punkterede orange linje angiver en 

redigering af Cykelruteplanens kortlægning. Nationalrute 1 omlægges ad Nørrevej og via diget til Emmerlev 

Klev. 

Opsummering af cyklist- og fodgængerforhold 

Der er generelt få cykelfaciliteter og flere steder problematiske fodgængerforhold 

pga. slidte fortove. Væsentlige knudepunkter for et sammenhængende stisystem og 

sikring af skoleveje er følgende lokaliteter: 

 Forbedring af forhold for skoleelever på Nørrevej 

 Sikring af nationalrute 1, evt. med fartdæmpning og cykelfaciliteter på Nør-

revej 

Der etableres gennemførte fortove ved klasse 4 veje efter en nærmere vurdering af 

den eksisterende udformning og behovet. På øvrige sideveje etableres asfaltramper, 

der følger anbefalingerne fra Tønder Kommunes Tilgængelighedsplan. 

Udviklingsplanen konkretiserer desuden tiltag i bymidten for lette trafikanter. 

5.5 Parkeringsforhold 
Der er generelt ikke registreret parkeringsproblemer i Højer. Dog fortæller borgere i 

Højer, at særligt busser og mobile homes i turistsæsonen benytter de smalle gader i 

Højer og giver påkørselsskader på huse og byinventar. 

Generelt mangler der angivelse af parkeringsforhold for busser og mobile homes i 

centrum af Højer. 

De nuværende større parkeringsanlæg er vist på figur 9. 
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Figur 9: Større parkeringsanlæg i Højer. Røde felter er større parkeringsanlæg, mens røde streger viser en 

koncentration af kantstens p-båse. 

I forbindelse med Udviklingsplanen for Højer er der fastlagt et konkret hovedgreb 

for Infrastruktur – ankomster og vejvisning. Hovedgrebet omfatter indretning af 

ankomstveje og ankomstpunkter herunder vejvisning. Desuden omfatter hovedgre-

bet placering af store parkeringsanlæg langs de primære fordelingsveje. 

Opsummering af parkering 

Udviklingsplanens hovedgreb Infrastruktur – ankomster og vejvisning vil være det 

retningsgivende for udviklingen af Højer med parkering og vejvisning.  

5.6 Kollektiv trafik 
Sydtrafik har flere busruter, der servicerer Højer. De tre busruter, som har stop i 

byen, er:  

- Rute 266 Tønder – Møgeltønder – Højer - Hjerpsted 

- Rute 777 Højer – Østerby – Møgeltønder – Tønder (skolebus) 

- Rute 779 Højer – Gærup - Østerby – Møgeltønder – Rudbøl – Højer (sko-

lebus) 

 

Bussen benytter vejene vist på figur 10 gennem byen. 
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Figur 10: Busruter i Højer. 

Vigtige mål for busserne i Højer er dels Digeskolen og busterminalen på Nørrevej. 

 

Opsummering af kollektiv trafik 
Busruterne benytter sig af byens fordelingsveje og omkringliggende gennemfartsve-

je. Busruterne passerer flere knudepunkter i byen bl.a. krydset Ballumvej/Nørrevej, 

samt vender på Digeskolens ankomstareal.  

 

Bussernes primære stop ved busterminalen fungerer fint, da busterminalen ligger 

centralt i byen.  

 

Udviklingsplanen arbejder med udvidelse af parkeringsmulighederne på bustermina-

lens områder, hvorfor dette projekt ligeledes vil omfatte bedre forhold for den kol-

lektive trafik. Desuden arbejder Udviklingsplanen med mere centrale afsætnings-

pladser for buspassagerer, primært turister. 

 

5.7 Tung trafik 
Højer erhvervsområde er placeret dels i den nordlige del af Højer i Frifelt samt i den 

sydlige bydel ved A. R. Kjærsbyvej (området er dog under afviklingen i forbindelse 

med implementering af projekterne i Udviklingsplanen). Desuden ligger både Højer 

pølser og Marsk pølser i byen, hvilket ligeledes giver meget tung trafik. Derudover 

ligger SAF midt i byen og genererer en del tung trafik på en skolevej (Nørrevej). 

Dette er ikke optimalt. 

 

Der er opsat eksisterende forbudsskiltning for buskørsel fra Ballumvej dog med 

Sydtrafik busser undtaget.  
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Der sker derudover ærindekørsel med sættevogntog til hhv. Brugsen på Nørrevej.  

 

Opsummering af tung trafik 
Den megen trafik mellem erhvervsområder hhv. syd og nord for Højer er ikke op-

timal. Desuden er SAFs placering i Højer problematisk både i forhold til tung trafik 

i midtbyen herunder ad en skolevej, men også i forhold til støjgener og luftforure-

ning. 

 

Den fremtidige erhvervsudvikling bør koncentrere sig om udbygning af Frifelt er-

hvervsområde. Det bør ligeledes overvejes om adgangsvejen til SAF kan flyttes, så 

der etableres en mere direkte forbindelse til det overordnede trafikvejnet.  

 

5.8 Trafikafvikling  
I forbindelse med arbejdet med Udviklingsplanen for Højer er der udarbejdet et 

trafikstrømsdiagram for forskellige trafikanttyper. Trafikstrømsdiagrammet er vist 

på figur 11. 

 

Trafikstrømsdiagrammet viser, at der skal rettes særlig opmærksomhed mod følgen-

de kryds, hvor der vil være væsentlige krydsningsbehov og sammenblanding af tra-

fikanttyper. 

 Tøndervej/Højervej/Tværmarksvej 

 Nørregade/Nørrevej 

 Slusevej/A. R. Kjærbysvej/Kogsvej/Ved Gamle Dige (to tætliggende kryds 

ved kurve) 

 Nørrevej/Ballumvej/Skolegade 

 Nørregade/Østerende 

 

Desuden vil trafikafviklingen omkring SAF på Nørrevej være udfordret på både 

faktisk og oplevet trafiksikkerhed med den nuværende udformning af vejen 

uden/med væsentligt forringede forhold for fodgængere og cyklister. 
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Figur 11: Trafikstrømsdiagram for forskellige trafikanttyper i Højer by og Højer centrum.  
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5.9 Øvrige forhold 
Der er flere bysammenhænge som indtænkes i trafikplanen.  

 

Byudvikling Højer  

Der er i kommuneplanrammerne udlagt flere byudviklingsområder i Højer.  

Området ved Låningen kan udbygges med yderligere parcelhuse, mens det er punkt-

lokaliteter i Højer hvor forladte og faldefærdige bygning kan/bør nedrives og erstat-

tes med nyt byggeri eller parkeringsanlæg. Fx er flere bygninger på Toldga-

de/Nygade saneringsmodne og kan give plads til et parkeringsanlæg for forsam-

lingshuset.  

Frifelt kan udbygges med yderligere erhverv inden for kommuneplanrammerne. 

 

Figur 12: Udviklingsområder i Højer. 

Eksisterende borgerhenvendelser 

I forbindelse med trafiksikkerhedsplanen er der inkluderet borgerhenvendelser. De 

udpegede lokaliteter fra Højer er følgende: 

 Cykelsti mellem Frifelt og Tøndervej langs Højervej 

 Cykelsti ad Slusevej til Højer Sluse herunder forbedring af fortove 

 Forbedring af skolevejen ad Nørrevej 

 Fartdæmpning på Ballumvej 
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I forbindelse med trafikplanens udarbejdelse i efteråret 2016 blev der arrangeret en 

workshop for byens borgere. Resultatet af workshoppen er en udpegning af en 

række problematiske lokaliteter. Figur 13 viser omfanget af udpegningerne. Num-

meringen henviser til listen i bilag A. 

 

Figur 13: Resultatet af udpegninger fra den afholdte workshop i efteråret 2016. Nummereringen henviser til 

listen i bilag A. 

Workshoppen blev gennemført før igangsættelse af Tønder Marsk Initiativet. Der er 

derfor siden workshoppen indkommet mange flere borgerhenvendelser og der er i 

forbindelse med Tønder Marsk Initiativet gennemført en meget mere omfattende 

borgerinddragelsesproces, der ligger til grund for Udviklingsplanen forslåede initia-

tiver.  

Opsummering på øvrige forhold 

I forbindelse med den fremtidige byudvikling skal udbygning af trafikarealerne og 

sikring af lette trafikanter indtænkes i den samlede helhed. 

Arealer udlagt til erhverv bør gennemgå en nytænkning, hvor eksisterende erhverv 

flyttes til Frifelt og nye erhvervsvirksomheder placeres i Frifelt. 

De eksisterende borgerhenvendelser og resultatet af workshoppen er vurderet i 

forbindelse med udarbejdelsen af trafikplanen. Desuden er efterfølgende inddraget 

projekter, der er blevet til i forbindelse med borgerprocessen om Udviklingsplanen. 

Dette har ledt frem til de udvalgte løsningsforslag i kapitel 6.  
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E 53 Område med fartdæmpning 

6 LØSNINGSFORSLAG 
Generelt vil der i Højer være fokus på forbedring af følgende forhold: 

 Gennemførte fortove på tværs af klasse 4 veje ved tilslutninger til overord-

nede veje efter en nærmere vurdering af behov og udformning 

 Nye og forbedrede asfaltramper mellem fortov og kørebane ved kryds-

ningspunkter enten regulerede eller uregulerede (se standardtegninger i til-

gængelighedsplanen) 

 Generel fortovsvedligeholdelse på skoleveje og fortove i og omkring by-

midten (se Udviklingsplanens graduering af gader og stræder) 

 Sanering og/eller forbedret vejvisning i hele byen, så bl.a. ruten til Højer 

Sluse fra øst bliver entydig samt at der tilbydes parkering for turistbusser og 

mobile homes ved busterminalen og ved A. R. Kjærbysvej. 

Samlet for en række af de udvalgte projekter og en kvalificering af Tønder Kom-

munes hastighedsplan for Højer by kan der etableres en hastighedszone - skiltet 

med E 53 – der omfatter de små bygade syd for Nørrevej. Figur 14 viser ha-

stighedszonens ønskede udbredelse. 

 

Figur 14: Forslag til ny hastighedszone (skiltet med E 53 Område med fartdæmpning). 

Hastighedszonen bør ses i sammenhæng med forslag til hvilke gader og stræder 

zonen skal omfatte og hvor kørsel med bil er ønskeligt.  
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De udvalgte lokaliteter, hvor der foreslås gennemført konkrete tiltag i Højer, er 

opsummeret på figur 15.  

 

Figur 15: Lokaliteter i Højer, hvor der foreslås gennemført fysiske trafikprojekter. 

De ovenstående forslag handler om at forbedre de trafikale forhold i Højer. Projek-

terne er overordnet beskrevet i følgende tabel.  
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Nr. Lokalitet Tiltag 

1 Generelt for Højer by 
Sanering af vejvisning. Udviklingsplanens plan for vejvisning og wayfin-

ding er mere detaljeret og følges. 

2 Nørrevej/Ballumvej 

Ændring af vigepligt i krydset. Vigepligt for bilister fra Ballumvej-

Skolegade. Fodgængerfelter nedlægges. Der kan eventuelt etableres gen-

nemføre fortove på tværs af Skolegade og evt. Ballumvej for at synliggøre 

vigepligtsforholdene og forbedre forholdene for fodgængertrafik 

3 Nørrevej v. Digeskolen 
Ud for skolen etableres rød asfalt til markering af skolepatruljens ar-

bejdsområde. Evt. fællessti langs Nørrevej, hvis der er plads. 

4 Ballumvej 

Der etableres sidehelle på strækningen som visuelle og delvist fysiske 

fartdæmpere. Der skal ligeledes ske en markering(fartdæmper) ved byzo-

netavlen. Evt. fællessti langs Ballumvej i stedet, hvis der er plads. 

5 Højervej ved Frifelt  Etablering af krydsningshelle på Højervej samt stistumper. 

6 Låningen Etablering af fartdæmpere som hævede flader dimensioneret til 50 km/t 

7 Peter Forchs Vej / Møllegade 
Vejlukning, således der kun gives adgang for lette trafikanter. Ses i sam-

menhæng med Udviklingsplanens indretning af parkeringsanlæg. 

8 Sti ml. Låningen og Nørrevej Etablering af grussti i eget tracé, der forbinder Nørrevej og Låningen  

9 Slusevej/Kogsgade Opstramning af to tætliggende kryds i vejkurve 

10 Kovej/Kirkegårdsvej 
Det prioriterede firevejskryds gøres mindre ved at udbygge fortove og 

etablere overkørsel til Banegårdsgade 

11 Slusevej Grussti på vestsiden af vejen. Eksisterende fortov nedlægges 

12 Tværmarksvej 
Der etableres byport ved byzonetavlen. Byporten udformes som midter-

heller med køresporsforskydning i begge retninger 

13 Østerende/Kovej 
Østerendes tilslutning til Kovej flyttes mere vinkelret i kurven, således 

Kovejs kurve synliggøres 

14 Østerende/Tværmarksvej 

Østerende lukkes ved Tværmarksvej. Ligeledes lukkes Ternholms tilslut-

ning til Tværmarksvej. Der etableres forbindelse mellem Østerende og 

Ternholm evt. ved et større asfaltareal 

15 Tværmarksvej (3 vejtilslutninger) 

Strækningen inden for bygrænsen saneres således der etableres gennem-

ført fortov på tværs af de tre sideveje Østerende og Klintvej. Udskiftning 

og flytning af eksisterende vejvisningstavle 

16 Rundkørsel – Tøndervej/Højervej Midterøen udvides og der etableres cykelstiring 

17 Nørregade/Nørrevej Vejvisning i krydset optimeres. Cykelsti 

18 Nørregade/Østerende 
Krydset ændres fra T-kryds til knækket prioritet så fordelingsvejen bliver 

den gennemkørende vej. Vejvisningen ændres 

19 Nørrevej v. busterminal Det eksisterende fodgængerfelt flyttes og suppleres med sidehelle  

20 SAF 
Der etableres ny vej mellem SAF og Højervej. Prilens tilslutning til 

Højervej nedlægges og erstattes med tilslutning til den nye vej. 

Figur 16: Lokaliteter i Højer, hvor der foreslås gennemført trafikprojekter. Celler markeret med gul baggrund er indeholdt i Udviklingsplanen. 
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7 BILAG A: WORKSHOP 
Workshoppen med byens borgere blev afholdt den 13. september 2016 og blev 

afholdt dels som en præsentation af, hvad en trafikplan er samt gruppearbejdet.  

Gruppearbejdet blev organiseret i 8 grupper, hvor der skiftevis var fokus på en tra-

fikanttype hhv. biler, cyklister, fodgængere og tung trafik. Hensigten var at få udpe-

get problemer med eller for den pågældende trafikanttype og indtegnet disse pro-

blemer på kort med eventuelle forslag til løsninger. 

Workshoppen blev gennemført før igangsættelse af Tønder Marsk Initiativet og den 

omfattende borgerproces i denne forbindelse. 

Det samlede resultat af workshoppen en gengivet i følgende liste. Der refereres til 

nummereringen på figur 12. 

1 

GENERELT FOR HØJER 

TUNG TRAFIK 

Generel 30 km/t i centerbyen. 

FODGÆNGERE 

I hele byen nedsænkes kantsten ved naturlige overgange. 

Renovering af alle fortove.  

For høje kantsten. 

Ønsker flere fodgængerfelter i kryds. 

Alle fortov renoveres/opprioriteres. 

Generelt alle fortov skal renoveres. 

2 

NØRREVEJ 

TUNG TRAFIK 

Busholdeplads ved Nørrevej. 

Nørrevej ensrettes om morgenen af hensyn til skolebørn. 

Tung trafik lav hastighed langs Nørrevej til skolen. 

Kollektiv trafik forbedres med faste flexafgange. 

Ensrettet buskørsel (skolen) rigtig farligt. Evt. etablering af vej mellem Digevang og Låningen. 

Turiststop, toilet. Lav smalle stræder. Bus p. 

Hastighedsbegrænsning 30 km/t. 

Nørrevej: Skolevej ml. Ballumvej og Digevang, 30 km/t. Skoleankomstarealer. 

Hastighedszone (Nørrevej-Nørregade-Strandvej-Storegade-Kogsgade). 

2÷1 vej, 6 m kørebane, tavler flyttes til bagkant fortov. 

Nørrevej ved fodgængerfelt: Indsnævring til 1 spor uden fodgængerfelt, 6,10 m kørebane. 

CYKLISTER 

Nørrevej: Cykelsti ml. Ballumvej og Nørregade. 

Sikring, evt. ensretning. 

Nedlæg fortov på sydside Nørrevej – bred cykel-gangsti på nordside. 

Nørrevej ved Buen: Dobbeltrettet cykelsti rundkørsel til Digeskolen. 

Cykelsti på Frifelt-Ballumvej - og hele Nørrevej. 

Cykelrute til Højer ad Nørrevej. 

Cykelsti på det gamle dige til Emmelev Klev. 

FODGÆNGERE 

Reetablering af fodgængerfelt. 

Gennemførte fortove (Nørrevej/Strandvej). 

Nørrevej fra Ballumvej sættes fortov på begge sider. Asfalt i fuld bredde. 
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Gennemførte fortov. 

? ved nedlægning af fodgængerfelt. Børnehave, kirkegård – mere synlig – bevares. 

Dæmpe trafikken. Ved udsmykning skal sikkerhed indtænkes (glatte fliser af keramiker). 

Fodgængerfelt Nørrevej opprioriteres.  

Større og bedre belyst fodgængerfelt. 

Kombi-fortove Nørrevej vest. 

Nørrevej fra Ballumvej til Digeskolen ensrettes om morgenen. 

3 

A. R. KJÆRBYSVEJ 

TUNG TRAFIK 

Busholdeplads ved A. R. Kjærbysvej. 

Autocamperplads. 

Autocamper. 

4 

PRILEN 

TUNG TRAFIK 

Ny vej til tung trafik fra Prilen til Fedder Hinrichsen, Brugsen, busholdeplads (rutebiler og turist-

busser) samt autocamperplads. 

Ny vej til Fedder Hinrichsen + Brugsen + ny autocamperplads. 

CYKLISTER 

5 

PETER FOCKSVEJ 

TUNG TRAFIK 

Vareleverancer til PTI og designskolerne skal foregå ad A. R. Kjærbysvej. 

Peter Focksvej lukkes ved Søndergade. 

FODGÆNGERE 

Luk sti mod Møllevej. 

6 

HØJERVEJ 

TUNG TRAFIK 

Vej forlænges rundt om kornfirma og bindes sammen med Prilen. 

Etablering af indkørselsvej nord fra Højervej til korn- og foderstof Hinrichsen.  

Indkørsel til Prilen fra Højervej lukkes. 

CYKLISTER 

Cykelsti/-bane på Højervej fra Frifelt  Tøndervej. 

Cykelsti Højervej/Frifelt. 

7 

ØSTERENDE 

TUNG TRAFIK 

Regulering af T-kryds på Østerende. 

Vand på vej ved krydset Østerende-Tværmarksvej. 

Vand på vej ved ved svinget Østerende-Kovej ved skybrud. 

Østerende: chikane af gennemkørsel vestpå. 

Østerende: ensrettet indkørsel på Tværmarksvej. 

Skiltning med farligt sving ved svinget Østerende-Kovej. 

Vejlukning af Østerende ved Tværmarksvej + Ternholm lukkes. 

Luk Østerende med asfalt hockeybane. 

8 

BALLUMVEJ 

TUNG TRAFIK 

Hjælp F. Hinrichsen med at flytte ud af byen, så vi er fri for tung trafik og farlig støv. 

Tung trafik kører alt for stærk (især landbrugstrafik)  giver revner i huse  problem, smal vej. 

2÷1 vej (som Leos Allé). 

En form for chikane/bump. (En anden kommenterer: "nej"). 

Ballumvej/Nørrevej – ændring af vigepligt/gennemførte fortov. 
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Ballumvej/Nørrevej – ændr vigepligt – forbedr oversigt – nedlæg fodgængerfelter. 

2÷1 vej med chikaner. 6,20 m kørebane, gennemførte fortov. 

CYKLISTER 

Fartdæmpning + cykelsti. Byport. 2÷1 vej. 

Sikring (mange parkerede biler). 

Cykelsti på Ballumvej/Nørrevej helt til skolen. 

FODGÆNGERE 

Krydset Ballumvej/Nørrevej: Fortov gennemføres. 

Kryds Ballumvej/Nørrevej: Fuld stop. 

9 

TOLDGADE 

TUNG TRAFIK 

Busser til Møllen kan evt. flyttes til ny p-plads/Toldgade. 

Evt. forhandling om at få foderstof ud af byen (gælder både Toldgade og Margrethevej). 

P-plads ved Toldbod. 

10 

NØRREGADE 

TUNG TRAFIK 

Tung trafik lav hastighed langs Slusevej (fra A. R. Kjærbysvej)-Kovej-Nørregade. 

CYKLISTER 

Cykelrute til Tønder ad Nørregade. 

FODGÆNGERE 

Nørregade/Nørrevej – krydsningspunkt/gennemført fortov. 

Fodgængerfelt Nørregade før rundkørsel. 

11 

TØNDERVEJ 

TUNG TRAFIK 

Etablering af ny vej mellemTøndervej og Slusevej/A. R. Kjærbysvej til tung trafik (uden om Højer by). 

Rundkørsel gøres større med blå cykelfelter. 

Rundkørsel – ny afmærkning (blå), højde på midten, sekundærheller i kantafgrænsning. 

CYKLISTER 

Cykelring i rundkørsel. 

Dobbeltrettet cykelsti føres igennem til rundkørsel. 

12 

SLUSEVEJ 

TUNG TRAFIK 

Sideudvidelse (busser kan ikke komme forbi hinanden). 

Bedre skiltning mod Slusen/Tønder. 

Bedre vigepladser m. Siltoftvej. 

2÷1 vej + chikaner. 

CYKLISTER 

Ny sti på den gamle jernbane Kjærsbyvej-Slusevej. 

Cykelsti ad Slusevej til Siltoftvej. 

Grønt område ved Slusevej: Hækkene skal klippes på alle hjørner – oversigtsservitutter. 

Cykelsti ud mod Slusen/Siltoftvej/Tyskland. 

Cykelsti nyetableres samt ny belægning langs diget. Skiltning af cykelstier er vigtig. 

Ny sti mellem Slusevej /vest) og A. R. Kjærbysvej. 

Ny cykelvenlig grusbelægning. 

FODGÆNGERE 

Cykelsti af Siltoftvej inkl. fortov til Vidå bro.  

Stiforbindelse renoveres. 

Digetoppen klippes et par gange/år. 

Ny sti etableres på den gamle togbane (mellem Slusevej og A. R. Kjærbysvej). 

Højer Havn medtænkes for fodgængere. 

13 
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STOREGADE 

TUNG TRAFIK 

Storegade ensrettes fra Skolegade til Mellemgade. 

Mere ensretning/ærindekørsel gennem Højers gamle bykerne. 

FODGÆNGERE 

Genåbning (eller nyt) af offentlig toilet + handicaptoilet. 

14 

MØLLEGADE 

TUNG TRAFIK 

Møllegade lukkes for tung trafik. 

15 

LÅNINGEN 

TUNG TRAFIK 

Hastighed sænkes med bump på Låningen. 

Fartdæmpning. 

FODGÆNGERE 

Stiforbindelse mellem Låningen og Digevang renoveres. 

16 

TVÆRMARKSVEJ 

TUNG TRAFIK 

Tværmarksvej-Ternholm lukkes. 

Tværmarksvej-Østerende lukkes. 

Lav hastighed/anlæggelse af bump, blomsterkasser eller lignende. 

Byport, midterhelle, forskydning af begge kørespor. Ændr begge kantlinjer – 3,6/3,7 kørespor. 

CYKLISTER 

Cykelsti mod Rudbøl. Husk net af cykelstier ála Øhavsstien. 

FODGÆNGERE 

Fodgængerfelt Tværmarksvej-Østerende. 

17 

SKOLEGADE 

TUNG TRAFIK 

Skolegade-Søndergade strømlines. 

CYKLISTER 

Attraktiv sikker cykelrute gennem Højer by. 

FODGÆNGERE 

Fjern de blå glatte fliser på Skolegade. 

18 

POSTGADE 

TUNG TRAFIK 

Lavere hastighed. 

19 

TORVET 

TUNG TRAFIK 

Torvet omlægges til parkeringsplads igen. (Andre kommentere hertil: "ja tak" og "nej, men Torvet 

omlægges/nytænkes"). 

P-muligheder v. Torvet (ml. Kirkegårdsgade/Søndergade). 

20 

KOVEJ 

TUNG TRAFIK 

Dårlig skiltning for biltrafik i krydset Kovej-Kirkegårdsgade. 

Vejvisning mod Slusen ad Kovej. 

Kovej/Kogsgade – krydsopstramning + fortove. 

21 

SØNDERGADE 
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TUNG TRAFIK 

Efter husene er blevet revet væk er den naturlige vejføring forsvundet. 

Skolegade-Søndergade strømlines.  

FODGÆNGERE 

I den gamle bydel genskabes det net af små stier, der tidligere krydsede gennem byen fra nord til 

syd/øst til vest. 

22 

ØSTERGADE 

CYKLISTER 

Sikring af cykler i området omkring Østergade. 

 

 

 

  



  

 

 

 
 

29Trafikplan for Højer Tønder Kommune 

8 BILAG B: UHELDSANALYSE 
 

Trafikulykker fordelt på uheldsart og år 

Antallet af trafikulykker i Højer varierer en del i perioden 2013 til 2017, men er 

generelt faldende. Personskadeuheld ligger i hhv. 2013 og 2014.  

 

I perioden fra 2013-2017 er der 1 alvorligt tilskadekommen og 2 lettere tilskade-

komne i Højer.  
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Tilskadekomne fordelt på alder og køn 

Fordeles de tilskadekomne på køn og alder ses der, at det drejer sig om 3 mænd i 

forskellige aldersgrupper. En af de tilskadekomne mænd er i aldersgruppen 18-24 år. 

 

Trafikulykker fordelt på måneder 

Trafikulykkerne er fordelt nogenlunde jævnt over årets 12 måneder. 
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Trafikulykker fordelt på ugedage 

Trafikulykkerne i Højer er primært sket om onsdagen.  

 

 

Trafikulykker fordelt på time 

Tidsmæssigt er de fleste trafikulykker sket om eftermiddagen eller om aftenen.  
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Trafikulykker fordelt på hovedsituation  

Fordelt på hovedsituation er der sket flest trafikulykker i forbindelse med påkørsel 

af et parkeret køretøj i Højer. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       
 

  

Eneuheld 

Ligeudkø-
rende på 
samme vej 
med sam-
me kurs 

Ligeudkø-
rende på 
samme vej 
med modsat 
kurs 

Kørende på 
samme vej 
med samme 
kurs og med 
svingning 

Kørende på 
samme vej 
med modsat 
kurs og med 
svingning 

Krydsende 
køretøjer 
uden sving-
ning 

Kørende på 
krydsende 
veje med 
svingning 

Påkørsel af 
parkeret 
køretøj 

Fodgænger-
uheld 

Uheld med 
dyr, gen-
stande mv. 
på eller 
over 
kørebanen 

Tabel 1: Beskrivelse af de 9 hovedsituationer. 
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Trafikulykker fordelt på elementer 

Der er flest trafikulykker med personbiler i Højer. Én cyklist og én fodgænger er 

involveret i trafikulykker. Begge med en personbil som modpart. 

 

 

Spirituskørsel 

Der er kun registreret én trafikulykke i Højer, hvor føreren har været spirituspåvir-

ket. Dette var i 2013.  

 

 

  



  

 

 

 
 

34Trafikplan for Højer Tønder Kommune 

9 BILAG C: ANBEFALEDE SKOLERUTER I HØJER 
 

 

 

 

 

 


