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De nye mål
Danmark er blandt de lande i verden, hvor det er al-

lersikrest at færdes i trafikken. Med vedtagelsen af 

Færdselssikkerhedskommissionens ny handlings-

plan sættes et nyt mål om at halvere antallet af dræb-

te og tilskadekomne i trafikken frem mod 2030. Mak-

simalt 90 dræbte og 900 alvorligt (politiregistrere-

de) tilskadekomne. Som noget nyt er der også sat 

et mål om højst 10.000 lettere tilskadekomne regi-

streret på sygehusenes akutmodtagelser.

Vi skal lære af erfaringerne
Vi når desværre ikke målsætningen i den eksisteren-

de handlingsplan om maksimalt 120 trafikdræbte i 

2020 - selv i et corona-år med mindre trafik. Det er 

vigtigt at vurdere, hvad man kan lære af det. Udvik-

lingen er stagneret siden 2010. Antallet af trafik-

dræbte har være konstant omkring 200 om året, og 

tager man udgangspunkt i Landspatientregisteret, 

har antallet af alvorligt tilskadekomne være konstant 

omkring 5.000 om året. 

Færdselssikkerhedskommissionen omtaler i den 

ny handlingsplan flere årsager hertil. Således er fle-

re af de lovgivningsmæssige tiltag, herunder reglen 

om klip i kørekortet for brug af håndholdt mobilte-

lefon med videre, trådt i kraft meget sent i perioden 

(2019). Revisionen af køreuddannelserne er sat i 

gang, men er ikke afsluttet og implementeret. Sam-

tidig er nye køretøjstyper som fx el-løbehjul blevet 

introduceret. Og elcyklerne bidrager både til cykel-

trafikarbejdet og ulykkesstatistikken. Endelig er 

trængslen på vejene øget, og mange investeringer 

i vejinfrastrukturen har som sit primære formål haft 

at forbedre fremkommeligheden.

Andelen af alvorlige trafikulykker med fodgæn-

gere og cyklister er vokset under den seneste hand-

lingsplansperiode. Vi vil gerne have flere til at gå og 

cykle i kommunerne. Det er godt for sundheden, og 

det er godt for miljøet. Men det skal samtidigt være 

sikkert.

Fokus i kommunernes indsatser 
Kommunernes indsats på trafiksikkerhedsområdet 

er afgørende for at udvikle og skabe et trygt og sik-

kert liv for borgerne. Undervisning og målrettede 

adfærdskampagner og ombygning af veje og kryds 

er især effektive midler til at forbedre trafiksikkerhe-

den. Handlingsplanen fremhæver følgende områ-

der, som kommunerne især skal have fokus på at: 

• Fremme en mere sikker adfærd og trafikkultur. 

Færdselssikkerhedskommissionen har netop offentliggjort sin handlingsplan frem 
mod 2030. Målet er igen at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i 

trafikken. Fire ud af fem af ulykker med dræbte og tilskadekomne sker på det 
kommunale vejnet. Kommunerne har derfor en nøglerolle i, at målet lykkes.
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• Arbejde for at trafiksikkerhed i højere 

grad indgår i undervisningen i skoler-

ne.

• Øge evidens og viden for de kommu-

nale beslutninger om trafiksikkerhed. 

• Styrke samarbejdet mellem nationale 

og lokale myndigheder om finansiering 

af trafiksikkerhedsarbejdet i kommu-

nerne. 

• Styrke videndeling mellem kommuner 

og deltage i det nationale og interna-

tionale samarbejde om trafiksikkerhed.

Cykler og fodgængere
Med udgangspunkt i Landspatientregi-

steret udgør cyklister og fodgængere om-

kring 90 % af de tilskadekomne i trafik-

ken. Indsatser for at forebygge trafikulyk-

ker for denne gruppe skal derfor have me-

get høj prioritet for kommunerne i den 

kommende 10-årsperiode. Det gælder 

indsatser som lavere hastigheder i byer, 

indsatser på større trafikveje, krydsom-

bygninger, sikkerhedshensyn ved drift- 

og vedligeholdelse af kommunernes veje 

og stier samt målrettede adfærdskampag-

ner.

I byområder er det en ekstra udfor-

dring, at nye transportmidler som elcyk-

ler med højere hastigheder, el-løbehjul, 

skateboard med videre giver en større 

spredning i trafikmønstret og dermed en 

øget risiko for ulykker. 

Håndbog i lokalt 
trafiksikkerhedsarbejde 
En håndbog i lokalt trafiksikkerhedsarbej-

de skal give inspiration til kommunernes 

arbejde med at udvikle en kommunal tra-

fiksikkerhedsplan. Håndbogen skal inspi-

rere til inddragelse af interessenter, ud-

nyttelse af ulykkesdata fra flere datakilder 

samt sætte fokus på vejtekniske indsatser, 

ændret adfærd og styrket kommunal tra-

fiksikkerhedsorganisation. Det lokale og 

regionale samarbejde med politikredse-

ne er afgørende for, at kommunernes ind-

satser for at forbedre trafiksikkerheden 

får gennemslagskraft. 

Det regionale samarbejde
Det regionale samarbejde om trafiksik-

kerhed er meget forskelligt organiseret 

hen over landet. Historisk har det regio-

nale samarbejde været forankret i amter 

eller Vejdirektoratets vejcentre, men de 

seneste år har der ikke været en ensartet 

struktur i Danmark. I de kommende år skal 

vi styrke erfaringerne fra de steder, hvor 

det fungerer godt, ofte forankret i politi- »

Fodgængere og cyklisters sikkerhed har høj prioritet i kommunerne. Foto: Rådet for Sikker Trafik.
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kredsene hvor vigtige organisationer og 

myndigheder inddrages i det regionale 

arbejde, andre steder skal der opbygges 

nye samarbejdsformer.

Kommunernes økonomi
Udover de menneskelige hensyn er kom-

munerne nødt til at se på økonomien. Ba-

seret på en undersøgelse fra Vejdirekto-

ratet fra 2013 kan man se, at kommuner-

nes udgifter efter bare ét års skader i tra-

fikken er mere end fire milliarder kroner, 

hvor den største del, cirka 75 %, går til 

pleje, genoptræning med videre. Ved at 

investere i forebyggelse af trafikulykker 

kan vi nedbringe dette tal og frigive mid-

ler til andre vigtige formål i kommunerne.

Der er behov for et tæt samarbejde 

med statslige myndigheder i de kommen-

de år. Især kommunernes muligheder for 

at fastsætte lavere hastighedsgrænser 

i byer er afgørende for at nå målet om at 

halvere antallet af dræbte og alvorligt til-

skadekomne i trafikken. Desuden er der 

Høj fart, kurver og sideveje er en farlig kombination på de to 
sporede kommuneveje. Foto: Rådet for Sikker Trafik.

Tabel 1: Anbefalingerne i Færdselssikkerhedskommissionen nye handlingsplan.

Indsats Anbefaling Resort
Un

de
rv
is
ni
ng

og
ko
m
m
un
ik
at
io
n Børn og unges ulykker i

fritiden
Kommunerne fokuserer deres trafiksikkerhedsindsatser
på steder, hvor børn og unge færdes i deres fritid.

Kommunerne

Uopmærksomheds-
kampagne

Kampagneindsats med fokus på at minimere antallet af
alvorlige trafikulykker, hvori der indgår distraktorer.

Rådet for sikker Trafik�

Hastighedskampagne Kampagneindsats som skal øge risikoforståelse blandt
trafikanterne, så flere kører efter forholdene og efter de
gældende hastighedsgrænser.

Rådet for Sikker Trafik

Unge bilister - kampagne Kampagneindsats rettet mod unge bilister. Rådet for Sikker Trafik,
kommunerne

Ældre trafikanter -
kampagne

Kampagneindsats rettet mod ældre fodgængere,
cyklister og bilister med fokus på faremomenter og
handlemuligheder.

Rådet for Sikker Trafik,
kommunerne

Skolestartskampagne Skolestartskampagne Rådet for Sikker Trafik,
kommunerne

Spirituskampagne Indsatser målrettet den brede befolkning - unge og
trafikanter med et egentligt alkoholmisbrug.

Rådet for Sikker Trafik,
kommunerne

Trafikal kultur -
kampagne

Kampagne som skal have et bredt fokus på en bedre
trafikal kultur.

Rådet for Sikker Trafik,
kommunerne

Unge i trafikken -
kampagne for teenagere

Kampagne rettet mod unge og forældre for en mere
trafiksikker adfærd (hastighed, spiritus, ulovlig knal-
lert, manglende cykelhjelm).

Rådet for Sikker Trafik,
kommunerne�

Manglende/utilstrækkelig
orientering - kampagne

Kampagne som skal gøre opmærksom på, hvad
korrekt orientering er, og hvorledes det skal styrkes
hos de danske trafikanter.

Rådet for Sikker Trafik,
kommunerne�

Trafikpolitik på skoler Fokus på trafikundervisning på alle trin. � Rådet for Sikker Trafik, KL,
Børne- og
Undervisningsministeriet,
kommunerne�

Trafikpolitikker i private
og offentlige
virksomheder.

Offentlige og private virksomheder indfører en trafik-
sikkerhedspolitik med klare regler for medarbejdernes
adfærd i trafikken samt trafiksikkerhedsmæssige krav til
udbudte kørselsopgaver.

Rådet for Sikker Trafik,
brancheorganisationer,
styrelser, kommunerne og

Ve
ju
df
or
m
ni
ng

og
tr
af
ik
re
gu

le
rin

g Trafiksikkerhedsrevision Større udbredelse af trafiksikkerhedsrevision. Kommunerne,
Vejdirektoratet�

Trafiksikkerheds-
inspektion (drift og
vedligehold)

Øget anvendelse af trafiksikkerhedsinspektion i
kommunerne samt brug af resultaterne ved planlægning
af drift og vedligehold for at forbedre vejenes sikkerhed,
herunder trafiksikring efter ledningsarbejde.

Kommunerne�

Differentierede
hastighedsgrænser

Øget brug af differentierede hastighedsgrænser inden
for vej/trafikregulering.

Vejdirektoratet,
kommunerne�

Vejtekniske
trafiksikkerhedstiltag på
veje i åbent land

Systematisk forbedring af veje i åbent land med fokus på
at forbedre strækninger og kryds medmange ulykker.

Kommunerne,
Vejdirektoratet�

Vejtekniske
trafiksikkerhedstiltag på
veje i byzone

Tiltag som kan forbedre sikkerheden i kryds, herunder
fx. bedre oversigtsforhold, signalregulering mv.

Kommunerne,
Vejdirektoratet�

Pulje til trafiksikkerhed i
kommuner

Trafiksikkerhedspulje hvor kommuner kan søge tilskud
til tiltag, der forbedrer sikkerheden for lette trafikanter -
som lavere hastigheder og sikre kryds i byer.

Transport- og
Boligministeriet,
Vejdirektoratet,
kommunerne�

Da
ta

om
ul
yk

ke
r Trafikulykker i et samlet

ulykkesregister/database
Der etableres en ny landsdækkende database,
indeholdende trafikulykker fra både politi,
Landspatientregisteret og akutmodtagelser efter den
svenske STRADA-model. Databasen designes, så det er
muligt at koble flere datakilder på - fx forsikringsdata.
Databasen skal indeholde stedfæstede ulykkesdata.

Transport- og
Boligministeriet, Sundheds-
og Ældreministeriet,
Vejdirektoratet, politiet,
regionerne samt viden-
institutioner og universiteter

Registrering af
trafikulykker i Lands-
patientregisteret

Systematiseret og opdateret registrering af trafikulykker
i Landspatientregisteret. Indsats som skal sikre bedst
mulig kvalitet af trafikulykkesdata.

Regionerne, KL samt viden-
institutioner og universiteter

Ulykkesudpegning 2.0 -
baseret på bredere
datagrundlag end
politiets data.

Med baggrund i politiets data og nye datakilder,
Landspatientregisteret, hospitalsregistreringer m.m.
udarbejdes nye metoder til udpegning af
ulykkesbelastede lokaliteter.

KL, Vejdirektoratet,
regionerne, viden-
institutioner og universiteter

Fo
rs
kn

in
g
og

sa
m
ar
be

jd
e Viden om adfærd samt

samspil mellem lette
trafikanter og
infrastruktur

Forskningsindsats med fokus på trafikantadfærd og
interaktion mellem forskellige trafikantgrupper og
infrastruktur som baggrund for udformning af
infrastruktur, så sikkerhed og fremkommelighed for alle
køretøjstyper og trafikantgrupper på cykelstier
tilgodeses.

Vejdirektoratet, KL og viden-
institutioner og universiteter

Styrkelse af det regionale
trafiksikkerhedsarbejde
(politikredse)

Det lokale arbejde forankres i politikredsene med
følgende deltagere: Kommune (teknik- og
skoleforvaltninger), politikredse, regioner, skadestuer,
erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer.

Kommunerne, politikredse,
regioner

Håndbog i kommunale
trafiksikkerhedsplaner

Håndbog med inspiration til kommunernes arbejde med
at udvikle en kommunal trafiksikkerhedsplan.
Håndbogen skal inspirere til inddragelse af
interessenter, udnytte ulykkesdata fra flere datakilder,
fokusere på vejtekniske indsatser, ændret adfærd og
styrket kommunal trafiksikkerhedsorganisation.

Vejdirektoratet, KL, Rådet for
Sikker Trafik og politiet

andre offentlige
myndigheder�

myndigheder�
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behov for omfattende nye investeringer 

i vejinfrastruktur - fx til ombygning af far-

lige kryds og dæmpning af trafikken gen-

nem byer.  KL har foreslået, at trafiksikker-

hedsinvesteringer på det kommunale vej-

net understøttes af en statslig trafiksik-

kerhedspulje.

Løbende opfølgning af fremdrift
Færdselssikkerhedskommissionen forplig-

ter sig i den ny handlingsplan til at over-

våge og evaluere udviklingen i trafiksik-

kerheden ved brug af flere datakilder og 

metoder. Det vil ske ved at foretage årlige 

opgørelser over det samlede antal per-

sonskader i Landspatientregisteret, op-

delt på alvorlige og lette skader samt på 

trafikantgrupper i det omfang, det er mu-

ligt. Adgangen til data, der registreres på 

akutmodtagelserne på landets sygehuse 

og indberettes til landspatientregistret, 

er et vigtigt supplement til politiets regi-

streringer - og er en landvinding i den ny 

handlingsplan. Forhåbentlig vil der hur-

tigt kunne etableres en ensartet og lands-

dækkende registrering, der også indehol-

der en geografisk stedfæstelse.  

Desuden gennemføres regelmæssige 

årlige beregninger af udvalgte trafikant-

gruppers risiko i trafikken fordelt på køn 

og alder, baseret på tal fra Transportvane-

undersøgelsen (TU) samt politiregistre-

rede ulykker suppleret med personskader 

registreret i Landspatientregisteret. En-

deligt følges en række indikatorer for ulyk-

kesudviklingen - de såkaldte KPI’er (Key 

Performance Indicators) for: 

• Hastighed 

• Hjelmbrug 

• Påvirkning af alkohol, narkotika og me-

dicin 

• Distraktion/uopmærksomhed 

• Bilparkens stand 

• Brug af sikkerhedssele 

• Færdselsundervisning i grundskolen

• (Politisk vedtagne) kommunale trafik-

sikkerhedshandleplaner

To gange i handlingsplanperioden, hen-

holdsvis i 2024 og i 2027, lægger Færd-

selssikkerhedskommissionen op til en 

samlet revurdering af handlingsplanens 

mål, strategi og indsatser.

Samarbejde mellem mange 
aktører
Et effektivt trafiksikkerhedsarbejde og 

succes for den ny handlingsplan forud-

sætter samarbejde mellem mange parter: 

Statslige, regionale og kommunale myn-

digheder, politi, Rådet for sikker Trafik, 

forskningsinstitutioner, sundhedsperso-

nale, trafikantorganisationer, erhvervsliv 

og lokale ildsjæle. Først og fremmest for-

udsætter det nødvendige politiske be-

slutninger, og at nødvendige ressourcer 

til at gennemføre handlingsplanens ind-

satser findes. 


