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§ 17 stk. 4 udvalg om trafiksikkerhed og 
fremkommelighed 

 

Det rådgivende udvalg 
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Fakta om trafiksikkerhed 
 



Trafiksikkerhedsarbejdet 

Kampagnetrekanten  

naturlige sammenhæng mellem de 3 grundliggende indfaldsvinkler, 
der er på arbejdet med færdselssikkerhed 

 

 

 

Kontrol/sanktioner Vejteknik 

Information/  
kampagne 



Trafiksikkerhed og tryghed 
 

Trafiksikkerhed 

Trafiksikkerhed er et udtryk for den sikkerhed, der er 

forbundet ved at bevæge sig på veje, fortove og cykelstier. 

Trafiksikkerhed kan opgøres og vurderes objektivt, 

og udgangspunktet vil altid være antallet af dræbte og 

tilskadekomne i trafikulykker. 

 

Tryghed 

Tryghed i trafikken er en subjektiv følelse, der beskriver 

trafikanters oplevelse af sikkerhed i trafikken. 



Kontrol og sanktion 

Politimæssig indsats 

• Målrettede kontroller 

 -sprit, fart, sele, narko og køretøjer osv. 

 

• Sporadisk kontrol 

 -Færdselspolitiet 

 

• Lokale kontroller 

 -Baseret på borger henvendelser 

 

• Landsdækkende kontroller 

 -koordineret med Rådet for sikker trafik og kommuner/VD 

 



Registrering af trafiksikkerhed 
 
Rapportpligtige uheld 

I politiets behandling af uheldsoplysninger skelnes der mellem rapportpligtige uheld og 
ekstrauheld.  

 

De rapportpligtige uheld er kort fortalt: 

 

• Personskadeuheld 

• Materielskadeuheld med væsentligt skadesomfang 

• Materielskadeuheld, der indebærer en færdselslovsovertrædelse, som skal retsforfølges 

• Visse uheld med udlændinge indblandet 

• Uheld hvor personer ansat i politiet er indblandet. 

 

Ekstrauheld 

Ikke rapportpligtige, men politiet kender til uheldet. Værdifuldt supplement ved analyser 
af uheldsbelastede steder. 

 

Ekstrauheld anvendes normalt ikke ved overordnede tematiske analyser af trafikuheldene, 
ved udpegning af uheldsbelastede lokaliteter og ved effektanalyser herunder cost/benefit-
analyser. 

 

 



Uheldsdefinitioner – dræbte og tilskadekomne 

Personer, der kommer til skade i trafikuheld, opdeles i: 

• Dræbte 

• Alvorligt tilskadekomne 

• Lettere tilskadekomne 

 

Definitionen på dræbte: 

Død som følge af et trafikuheld inden 30 dage efter uheldet 

 

Personer, som er død af andre årsager, f.eks. selvmord og hjertestop inden 
uheldet skete, vil blive registreret som uskadte, fordi dødsfaldet ikke var en 
følge af uheldet. 

 

Definitionen på alvorligt tilskadekomne: 

Skader som kraniebrud, hjernerystelse, læsion af rygsøjle, knoglebrud i arm 
eller ben eller forbrænding, mens lettere tilskadekomne er personer med 
lettere forstuvninger, hudafskrabninger og lignende. 

 

 



Måleenheder i Trafiksikkerhed 

Uheldsfrekvens 

 

Uheldsfrekvensen er et mål for uheldsrisikoen på en konkret del af 
vejnettet (kryds eller strækning). For kryds beregnes den som antal 
trafikuheld i en periode i forhold til antallet af passerede køretøjer i 
perioden, og for strækninger som antal trafikuheld i en periode i 
forhold til trafikarbejdet i perioden. 

 

Uheldstæthed 

 

Uheldstætheden er et mål for den tidsmæssige hyppighed af 
trafikuheld på en konkret del af.  

 



Ulykker på landsplan 



Den historiske udvikling 

Antallet af dræbte er faldet med 86% gennem de sidste 50 år 

– i samme periode er trafikken mere end fordoblet 

 



Transportmidler 

Flest kommer fortsat til skade i biler, men cykelulykker er steget i 
2018 

 

 



Her sker ulykkerne 

Fire ud af ti ulykker med personskader sket på lige vejstrækninger 

 

 



Hvilket effekt har trafiktekniske løsninger 

Variabel skiltning og belysning 
 -Hastighedsregulering og synlighed 

 

Tiltag for lette trafikanter 
 -Indretning af færdselsarealer for lette trafikanter 

 

Strækninger i åbent land 
 -Opmærksomheds fremmende foranstaltninger 

 

Strækninger og områder i by 
 -Hastighedsdæmpning 
 

Kryds (åbent land og by) 
 -Krydstyper og reguleringsformer 



Ulykker i Furesø kommune 



Tilskadekomne 



De nationale mål 

Færdselssikkerhedskommissi
onens nationale 
handlingsplan for 2013-2020, 
følger EU’s 
målsætning om halvering af 
antallet af dræbte og antallet 
af alvorligt og lettere 
tilskadekomne i trafikken i 
2020 med udgangspunkt i 
tallene fra 2010. 



Hvor sker ulykkerne i Furesø 

Størstedelen af uheld sker i kryds (59%) og på lige veje (24%) 

 

50% af alle personskaderne i kommunen er sket i kryds og på lige vej udgør 
de 33 % af personskadeuheldene.  

Tabel 3. personskadeuheld  



Hvordan sker uheldene i Furesø 



Transportmidler og skadesgrad i ulykkerne 



Aldersfordeling i ulykkerne 



Ulykker i Furesø nord 



Ulykker i Furesø Syd 



Koncentration af ulykker i Furesø nord 



Koncentration af ulykker i Furesø syd 



 
 

Grøn mobilitet og transportvaner i et 
lokalt og regionalt perspektiv  

  
 
                                          

20. juni 2019 

Lene W. Hartmann 
 



Mobilitet – grøn mobilitet 

 

• Mobilitet : Effektivt og fleksibelt fra A til B 

• Grøn mobilitet: Effektivt og fleksibelt fra A til B på en klimaeffektiv og 

sund måde 



Hovedstadsområdets trafikale 

udfordringer  nu og i fremtiden  

 • Trængslen på vej- og banenettet stiger og øget transportbehov på 

tværs af fingrene 

• Den kollektive transports konkurrenceevne er under pres  

• CO2  aftrykket stiger 

• Befolkningen bevæger  

   sig ikke nok 

    



Region H Trafik- og mobilitetsplan:  

Pendlerrejser i fokus   

 

1,9 mio. ture, 19% til arbejde 6% til uddannelse.  

30% af kørte km er pendling. 
  



Region Hovedstadens Trafik- og  
mobilitetsplan s. 19:  



Region Hovedstaden: Forskel i rejsetid mellem  

bil og kollektiv, når man går eller cykler hen til  

busstop og station 



DI Transport: Effekter af cykling 



DI Transport: Effekter af cykling 



Vejdirektoratet 

Elcyklen har 
betydet at jeg ca. 
sparer 400 kr. i 
benzin om 
måneden ved at 
lade bilen blive 
hjemme og jeg får 
noget gratis 
motion.   



Furesø 41,8% 

København 11,7% 

Ballerup 7,4% 
Rudersdal 5,4% 

Gladsaxe 4,6% 

Lyngby-Taarbæk 3,8% 

Egedal 2,8% 

Allerød 2,3% 

Herlev 2,5% 

Hillerød 2,0% 

Gentofte 1,8% 

Frederiksberg 1,5% 

Frederikssund 1,1% 

Hvidovre 1,3% 

øvrige 9,9% 

Procentfordeling af kommuner som  

destinationer fra Furesø Kommune som  

startpunkt (og slutpunkt).  

caption
DK N W bil 

gang/c
ykel 

kollekt
iv øvrige 

Furesø 1532 
489463

,5 49% 49% 2%   

Københa
vn 385 

136542
,8 61% 4% 35%   

Ballerup 248 
87081,

18 73% 21% 5%   

Rudersd
al 175 

63454,
94 74% 17% 9%   

Gladsax
e 173 

54048,
61 77% 12% 10%   

Lyngby-
Taarbæk 134 

44206,
4 72% 7% 19% 1% 

Egedal 103 
32419,

98 92% 3% 4%   

Allerød 89 
26524,

78 72% 15% 13%   

Procentvis fordel af transportmidler for rejser  

med Furesø Kommune som start og slutpunkt.  

Kilde: TU Data 2013 - 2015  



Hvad har vi i Furesø Kommune gjort  og  
hvad kan der gøres fremadrettet for at fremme grøn 

mobilitet?   

• Supercykelstier   

• Kombinationsrejser og Cykel-P 

• Adfærdskampagner i skoler , institutioner og  

    events 

• Cykelstier, fortove og ”genveje” 

• Samarbejde med virksomheder, grundejer 

    foreninger, boligforeninger  

• Adfærdskampagner for samkørsel og delebiler 

• Optimering af eksisterende infrastruktur 



Supercykelstier i 

Region  

Hovedstaden 

 



Resultater af  

evalueringer af  

cykeltællinger  

på supercykel- 

stierne 



Hareskov Station          Værløse Station   



Ekstra servicetiltag - vi prioriterer cyklisten 

 



Resultater 
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Tællinger af parkerede cykler i 2014, 2015 og 2016 

Stigning i samlet antal cyklister fra 2014 til 2016 
 
Fra 2014 til 2015 steg antal parkerede cyklister med 29 procent 



Alle Daginstitutionsbørn Cykler 

Kampagne for alle daginstitutionsbørn 
Kampagnen er fleksibel fra 14 dage til fire måneder 
 
Gennemsnitligt har alle  
daginstitutionsbørn og  
forældre cyklet 12 dage  
i kampagneperioden i  
• Før kampagnen cyklede  
   30 % af børnene med  
   deres forældre .  
• 6. md efter kampagnen  
   cyklede yderligere 33 %  
   af familierne – dvs. 63 %  



Turbo på cykelpendlerkulturen 

• 33 deltagere ~ ca. 10 % af medarbejderne. 25 

på elcykler og 8 på egne cykler. 25 deltagere i 

træningsprogrammet.  

• 24 % har købt ny el-eller racercykel ½ år efter  

•  projektet.   



 

 



Den nationale  

Cyklist 

Undersøgelse 

foretaget af  

Megafon for  

Det kommunale 

Cykelfagråd  

 



Den nationale Cyklist Undersøgelse 

 



 
 
  

Tak for jeres 
opmærksomhed 

20.juni 2019 

 

 
   

Tak for  


