
• 13 kommuner med i alt 594.714 indbyggere (april 2019) 

• 183 kommunale og private grundskoler 

• Heraf 83 skoler med skolepatruljer 

• 155 skolepatruljeovergangssteder 

• Vagtcentral i Helsingør 

• Beredskaber i Helsingør, Hillerød og Gentofte 

• Færdselscenter i Frederikssund 

• Forebyggelsescentret i Hillerød med 14 udførende 

områdebetjente fordelt på kommunerne 

• Forebyggelsessekretariat: Udvikling / planlægning / indgår 

aftaler med kommunernes forvaltninger 

21-08-2019 Forebyggelsessekretariatet 1 

Allerød, Egedal, Fredensborg, 

Frederikssund, Furesø, Gentofte, 

Gribskov, Halsnæs, Helsingør, 

Hillerød, Hørsholm, Lyngby-

Taarbæk og Rudersdal kommuner. 



Politikredsens samarbejdsrelationer 
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Færdselscenter 

Nordsjælland 

Forebyggelses- og 

Nærhedscenter 

Nordsjælland 

Rådet for Sikker Trafik 

Vejforvaltningen i 

kommunen 

Trafiknetværk 

Nordsjælland 

Vej-Skole-Politi 

organisationen i 

kommunen 

Vejdirektoratet 

Nationalt 

Færdselscenter 

Nationalt 

Forebyggelsescenter 



Trafiknetværk Nordsjælland 
Trafiksikkerhedssamarbejde mellem 13 kommuner, Vejdirektoratet og 

Nordsjællands Politi 

• Styregruppe 

• Trafiklederne 

• Kampagner 

• Cyklisme 

• Råden over vej 

• Gravning/udstyr på veje 

• Råden over vej 

• Vejdata/analyser 

• Vej-Skole-Politi Samarbejde 

• Vej-Politi Samarbejde 
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Politikredsens strategi for medvirken i den færdselspræventive 

skoleindsats 
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Skolepatrulje-

uddannelse 

Skolen underviser 

Politipraktik på SP-steder 

Områdebetjentene 

 

Trafik3 cyklistprøver 

Danmarks Tekniske Museums lille-

cyklistprøve-arrangementer à 30 

minutter pr. dag. 

Områdebetjentene 

Trafik6 cyklistprøver 

Politifaglig deltagelse ved kommunevis 

afholdelse af de praktiske cyklistprøver 

for 6. klasser 
Områdebetjentene 

Trafiklære for 

mellemtrinslærere 

 
Kommunevis (samlet) uddannelse af 

mellemtrinslærere i cyklistregler 
Forebyggelsessekre-

tariatet 

 
Trafik8 for 

udskolingsklasser på 

tværkommunalt niveau 

 
Politifaglig deltagelse ved afholdelse af 

tværkommunale færdselspræventive 

arrangementer for udskolingsårgange 

Forebyggelsessekre-

tariatet i planlægningen 

 
Færdselscentret  

 
Områdebetjentene 

 
VSP-

organisationsmøder 

 
Planlægningsmøder i de enkelte 

kommuner 

 
Forebyggelsessekre- 

tariatet 
 

Færdselskontaktlærer-
netværksmøder 

 
VSP-organisationens samling af 

kommunens færdselskontaktlærere 

 
Forebyggelsessekre-

tariatet 
 

Områdebetjentene 



Organiseringen af den færdselspræventive skoleindsats 
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Trafiknetværk Nordsjælland 

Trafiksikkerhedssamarbejde mellem 

13 kommuner, Vejdirektoratet og 

Nordsjællands Politi 

Vej-Politi samarbejde 

Vej-Skole-Politi samarbejde 

Årligt seminar 

Årligt seminar 

 

 I hver kommune 

 

 

Vej-Skole-Politi organisation  

(1 møde i kvartalet) 

 

Vej-Politi samråd efter behov 

Vej-Skole-Politi samråd efter behov 

I organisationen: 

• Politikredsen synliggør sin strategi 

• Organisationen udarbejder idebank 

• Organisationen udarbejder VSP-  

årsplan 

• Samler færdselskontakt- 

  lærernetværket (2 x årligt à 2 timer) 

• Områdebetjenten deltager i møder 

med færdselskontaktlærernetværket 

WWW.trafiknetværknordsjælland.dk  

http://www.trafiknetværknordsjælland.dk/
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VSP-organisation i hver kommune 

• VSP-idebank/handlingsplan som dynamisk bruttoliste 

 

• Senest medio februar udsendes en VSP-årsplan for det 

kommende skoleår med anvisning af aktiviteter på tværs af 

skolerne. 

 

• Forestår afholdelse af 2 årlige færdselskontaktlærermøder. 
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Kommunalbestyrelsens forpligtigelser 

  

• Sikre, at de kommunale skoler efterlever Fælles Mål 

(folkeskoleloven)  - typisk skoleforvaltningen. 

 

• Kollektivaftale Kommunernes Landsforening: Forpligtiget i 

proaktivt forebyggende indretning af vejanlæg 

(vejforvaltningen). 
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Fri- og privatskolers forpligtigelse 

  

 
Fri- og privatskoleloven:  

 

Skolens bestyrelse skal sikre, at skolen efterlever de af UM 

angivne Fælles Mål. 
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Forpligtigelser for skolen - kommunal eller 

privat 

  Færdselslæreemnet er obligatorisk 

• De obligatoriske fags timeantalsramme anvendes 

• En skolens læseplan kan fastlægge timefordelingen. 

• Alternativt skal skolelederen meddele timefordelingen. 

 

Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål fastlægger indholdet. 

• Klare delmål efter indskoling, mellemtrin og udskoling. 

• Undervisningen skal synliggøre medansvar, forpligtelser, risici samt 

forholdsregler ved ulykker, herunder førstehjælp. 

• Formål: At eleverne opnår sikkerhed i trafikadfærd uden risiko for sig selv 

eller andre.  
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Citat: ”Mange børn cykler til 

skole, og det er jo dejligt! 

Men hvis man cykler på 

fortovet, skal man huske at 

køre i den rigtige side. Når 

bilisterne skal ud fra 

sidevejene, forventer de 

ikke, at der kommer børn 

cyklende mod 

færdselsretningen” !!!!!!! 

Vildledende udsagn og fordomme i trafikken 



Færdselssikkerhedskommissionens 

nationale handlingsplan 2013 - 2020 
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Mål i 2020: 

• Maksimalt 120 trafikdræbte 

• Maksimalt 1.000 alvorligt og  

• Maksimalt 1.000 lettere tilskadekomne. 



Handlingsplanens fokusområder 

• Fokusområde 1: For høj hastighed 

• Fokusområde 2: Spiritus, narkotika og medicin 

• Fokusområde 3: Uopmærksomhed 

• Fokusområde 4: Manglende sele- og hjelmbrug 

• Fokusområde 5: Fodgængere 

• Fokusområde 6: Cyklister og knallertførere 

• Fokusområde 7: Unge bilister op til 24 år 

• Fokusområde 8: Mødeulykker 

• Fokusområde 9: Eneulykker 

• Fokusområde 10: Ulykker i kryds i åbent land 
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2018: 171 trafikdræbte og 3.458 tilskadekomne 
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Samfundsomkostninger - dræbte 
 

 

• En trafikdræbt (statistisk gennemsnitligt liv) koster 

samfundet  kr. 32 millioner. 

 

• Samfundsøkonomisk tab på 171 trafikdræbte i år 2018 =  

kr. 5,5 milliard 
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Samfundsomkostninger - tilskadekomne 

• Sundhedsloven regulerer/fordeler omkostninger til 

hospitalsbehandling med 32% til staten, 66% til den 

tilskadekomnes hjemkommune og 2% til regionen. 

• En gennemsnitlig alvorligt/lettere tilskadekommen koster kr. 

600.000,- og efter sundhedsloven fordelt på staten (32%) kr. 

ca. 198.000,-, hjemkommunen (66%) kr. ca. 392.000,- og 

regionen (2 %) kr. ca. 10.000,-. 

• En alvorligt tilskadekommen koster samfundet kr. 3,2 mio. 

• En lettere tilskadekommen koster samfundet kr. 500.000,- 

• Resocialiseringsomkostninger gennemsnitlig: Kr. 2.000.000,-. 
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Uhelds-mørketal 

• Officielle antal er fra politiets registreringer 

• Langt flere uheld med persontilskadekomst end politiets 

registreringer viser. 

• Typisk uheld med cyklister, der selv opsøger skadestue eller 

egen læge. 

• Næstved Sygehus: Halvdelen af de ikke politiregistrerede 

personskader er med alvorlig tilskadekomst (gennemsnitlig 

3.2 millioner kroner). 

• Politikredsvis arbejdes der på etablering af et samarbejde 

med hospitalernes akutmodtagelser om mørketalsregistrering. 

• Et projekt i Syd- og Sønderjyllands Politikreds viste for en 

kortere periode, at ud af i alt 162 uheld med tilskadekomster 

kendte politiets egen registrering kun 60 uheld. 
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