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 I 
nden for de senere år er der tilvejebragt en 

del ny viden om trafiksikkerhed i relation til 

rundkørsler. Vejdirektoratet har derfor ønsket 

at få et opdateret overblik over trafiksikker-

heden i rundkørslerne på statsvejnettet. Der har i sær-

deleshed været et ønske om opdatering af viden om 

sikkerheden for lette trafikanter. Vejdirektoratets af-

deling for trafiksikkerhed og cykling har derfor fore-

taget en ulykkesanalyse af rundkørsler på statsvej-

nettet. Arbejdet er udført i samarbejde med de loka-

le plan- og myndighedsafdelinger i Aalborg, Middel-

fart og Næstved.

Formålet med analysen har været at: 
• indhente viden om trafiksikkerhed i statens rund-

kørsler - i særdeleshed i forhold til lette trafikanter.

• identificere rundkørsler med mulige sikkerheds-

problemer.

• vurdere, om der er behov for generelle tiltag i rund-

kørsler på statsvejnettet - fx justeringer af udform-

ning, afmærkning med mere.

Konklusion
Trafiksikkerheden i rundkørsler på statsvejnettet er 

overordnet meget god. I de fleste rundkørsler er der 

registreret ingen eller få ulykker i analyseperioden. 

Rundkørslerne med de højeste ulykkesfrekvenser er 

kendetegnet ved at være ældre rundkørsler, hvis de-

sign på flere punkter adskiller sig fra trafiksikkerheds-

mæssige anbefalinger i nyere versioner af vejregler-

ne. Samtidig er de kendetegnet ved at være anlagt, 

før de væsentligste effektstudier af sikker udformning 

af rundkørsler er udført. Det viser altså, at rundkørs-

ler designet i overensstemmelse med den tilgænge-

lige viden om trafiksikker udformning er en meget 

trafiksikker krydsudformning. Der er derfor ikke be-

hov for generelle tiltag til justeringer af design og af-

mærkning i rundkørsler på statsvejnettet. Det kan 

dog være en trafiksikkerhedsmæssig god idé at fore-

tage lokale tiltag i enkelte rundkørsler.

Det er særligt de ensporede rundkørsler, der sy-

nes at have en god trafiksikkerhed og ofte betydeligt 

færre ulykker end forventeligt, såfremt krydset i ste-

det havde været udformet som et signalreguleret 

kryds. Enkelte ensporede rundkørsler har dog udfor-

dringer i forhold til trafiksikkerhed for cyklister/små 

Vejdirektoratet har screenet rundkørslerne på statsvejnettet for at undersøge trafiksikkerheden - i 
særdeleshed i forhold til lette trafikanter. Analysen viser heldigvis, at trafiksikkerheden overordnet 
set er meget god. Enkelte rundkørsler står dog for en betydelig andel af det samlede antal ulykker.
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knallerter. Meget tyder ligeledes på, at 

rundkørsler er en trafiksikker løsning i ram-

pekryds - i hvert fald hvor en ensporet rund-

kørsel er tilstrækkelig til at afvikle trafikken.

Flere af rundkørslerne med flest regi-

strerede ulykker er kendetegnet ved at 

være tosporede, at have mere end fire vej-

grene og/eller at have en stor ÅDT for ind-

kørende motorkøretøjer - fx fordelerringe. 

Det vil derfor være svært at opnå færre 

ulykker med andre krydstyper som fx sig-

nalregulerede kryds - i særdeleshed for 

rundkørsler/fordelerringe med mere end 

fire vejgrene, hvor alternativet vil være to 

kryds eller mere.

Analysen viser desuden, at lette trafi-

kanter kun i begrænset omfang er invol-

veret i ulykker i rundkørsler på statsvejnet-

tet. Selvom lette trafikanter kun udgør 12 

% af de ulykkesinvolverede trafikanter, ud-

gør de næsten en tredjedel af de tilskade-

komne. I 75 % af rundkørslerne er der ikke 

registreret ulykker med lette trafikanter. 

Der er dog enkelte rundkørsler, hvor der 

er et betydeligt antal ulykker med cykli-

ster/små knallerter, og et fællestræk for 

disse rundkørsler er, at de ikke er designet 

hensigtsmæssigt i forhold til lette trafikan-

ters trafiksikkerhed. Fodgængere er sjæl-

dent involveret i ulykker i rundkørsler på 

statsvejnettet.

Gruppering af rundkørsler
Der er godt 400 rundkørsler (forår 2020), 

som bestyres af Vejdirektoratet, eller hvor 

den ene af vejgrenene er en statsvej. 378 

af disse rundkørsler er bygget før 2017 og 

indgår i denne analyse. Nyere rundkørsler 

er udeladt grundet kort analyseperiode, 

og de er anlagt, efter meget af den nyeste 

viden om trafiksikkerhed i rundkørsler er 

blevet tilgængelig. 

Da trafiksikkerheden for lette trafikan-

ter har været et fokusområde, er der fore-

taget en overordnet gruppering af rund-

kørslerne på baggrund af en umiddelbar 

forventning om omfang af lette trafikan-

ter. Hovedparten af rundkørslerne ligger 

uden for byzone, men en del af disse lig-

ger på indfaldsveje eller omfartsveje gen-

nem erhvervsområder og i umiddelbar 

nærhed af boligområder. I disse rundkørs-

ler kan der forventes et vist omfang af let-

te trafikanter. Derfor er de 378 rundkørsler 

inddelt som følger:

• 60 byrundkørsler (placeret inden for by-

zonetavler)

• 79 bynære rundkørsler (placeret uden 

for byzonetavler, men <100 meter fra 

byzone ad minimum én vejgren)

• 239 landrundkørsler (placeret uden for 

byzonetavler og ikke i umiddelbar nær-

hed af byzone)

Det skal dog bemærkes, at lette trafikan-

ter er forbudt i nogle af byrundkørslerne 

og de bynære rundkørsler, ligesom der kan 

være et betydeligt antal lette trafikanter i 

enkelte af landrundkørslerne.

Data
I analysen er anvendt politiregistrerede 

person- og materielskadeulykker fra Vej-

direktoratets ulykkesstatistik for en 10-årig 

analyseperiode (2010-2019). Der er udtruk-

ket ulykker fra rundkørslerne og et lille 

stykke af vejgrenene for at få ulykker i even-

tuelt tilbagetrukne stikrydsninger og på-

kørsler af helleanlæg med. I analysen ind-

går i alt 1.114 ulykker i de 378 rundkørsler 

i løbet af den 10-årige analyseperiode. 

Rundkørsler, hvor der i løbet af analy-

seperiodens 10 år er registreret mere end 

10 ulykker og/eller mere end 5 ulykker med 

lette trafikanter, er undersøgt nærmere i 

forhold til designkendetegn og indkøren-

de trafikmængder.

Omfang af ulykker 
Det samlede antal ulykker fremgår af tabel 

1. Antallet af ulykker er overordnet set lavt 

i rundkørsler på statsvejnettet. Således er 

der i gennemsnit sket 0,32 person- og ma-

terielskadeulykker pr. rundkørsel pr. år. Det 

svarer til mindre end halvdelen af det gen-

nemsnitlige årlige antal ulykker i signalre-

gulerede kryds med fire ben i åbent land. 

Der er forskel på omfanget af ulykker 

afhængig af rundkørselskategori, men der 

er tale om et lavt antal ulykker for alle tre 

kategorier. Der er cirka 50 % flere ulykker 

i byrundkørsler sammenlignet med land-

rundkørsler, mens omfanget i de bynære 

rundkørsler er næsten på niveau med by-

rundkørslerne.

Trafikanter og tilskadekomne
71 % af de ulykkesimplicerede trafikanter 

har kørt i personbiler, mens 8 % har kørt i 

busser eller lastbiler. 7 % har været på cy-

kel, men dette varierer mellem 15 % i by-

UHELD I RUNDKØRSLER

I gennemsnit går der cirka 4 år for hver 
materielskadeulykke og cirka 16 år for hver 
personskadeulykke i en rundkørsel på stats-
vejnettet.

Antal ulykker Ulykker pr. år pr. rundkørsel

Ulykkesart By Bynær Land Total By Bynær Land Total

Personskadeulykker 52 60 105 217 0,09 0,08 0,05 0,06

Materielskadeulykker 200 227 470 897 0,33 0,30 0,22 0,26

Person- og materielskadeulykker 252 287 575 1.114 0,42 0,38 0,27 0,32

Personskader 54 70 122 246 0,09 0,09 0,06 0,07

Tabel 1: Det samlede antal ulykker og personskader i 60 byrundkørsler, 79 bynære rundkørsler og 239 landrundkørsler fordelt på ulykkesart.
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rundkørsler, 6 % i bynære rundkørsler og 

4 % i landrundkørsler. Fodgængere udgør 

kun 1 % totalt set, og selv i byrundkørsler 

udgør de kun 3 %.

Lette trafikanter er defineret som fod-

gængere, cyklister og førere af små knal-

lerter (knallert 30). De har været involveret 

i 75 ud af 217 personskadeulykker og to-

talt set 217 ud af 1.114 person- og materi-

elskadeulykker. 101 ud af 252 ulykker (40 

%) i byrundkørsler involverer en let trafi-

kant, mens det gælder henholdsvis 52 ud 

af 287 ulykker (18 %) i bynære rundkørsler 

og 64 ud af 575 ulykker (11 %) i landrund-

kørsler.

Blandt de 246 tilskadekomne er 202 fø-

rere/fodgængere og 44 passagerer. Næ-

sten halvdelen af de tilskadekomne har 

befundet sig i en personbil. I de 75 person-

skadeulykker med lette trafikanter er det 

imidlertid i alle tilfælde en let trafikant, der 

er kommet til skade. Der er ingen dræbte 

blandt de lette trafikanter, men fem dræb-

te blandt de øvrige trafikanter.

20 % af ulykkerne uden lette trafikan-

ter har involveret en trafikant med en pro-

mille over 0,5. Det drejer sig primært om 

eneulykker og ofte i de sene aftentimer el-

ler om natten. Lette trafikanter har ikke væ-

ret involveret i ulykker med bilister med en 

promille over promillegrænsen.

Rundkørsler med flest ulykker
De 1.114 ulykker fordeler sig på 277 af de 

378 rundkørsler. Det vil sige, at der ikke er 

registreret ulykker i 101 rundkørsler (27 %) 

i analyseperioden. Det er særligt en stor 

del af landrundkørslerne, hvor der ikke er 

registreret ulykker. Der er ikke registreret 

ulykker med lette trafikanter i analysepe-

rioden i 55 % af byrundkørslerne, 67 % af 

de bynære rundkørsler og 82 % af land-

rundkørslerne.

I 28 rundkørsler er der totalt registreret 

mere end 10 ulykker og/eller mere end 5 

ulykker med lette trafikanter. I alt er der re-

gistreret 413 ulykker i de 28 rundkørsler, 

hvilket betyder, at 37 % af ulykkerne i rund-

kørsler på statsvejnettet er registreret i bare 

7 % af rundkørslerne.

8 ud af de 28 rundkørsler har en over-

vægt af ulykker, der har involveret lette tra-

fikanter. De otte rundkørsler tegner sig for 

næsten halvdelen af ulykkerne med lette 

trafikanter i byrundkørsler og bynære rund-

kørsler. Rundkørslerne har alle cykelfacili-

tet, og det er motorkøretøjerne, der er på-

lagt vigepligten. Cykelfaciliteterne er såle-

des ikke tilbagetrukket med pålagt vige-

pligt på stitrafikken, hvilket er den sikreste 

løsning, hvis der ikke er separate cykelstier.

I de resterende 20 rundkørsler er der 

registreret mere end 10 ulykker, men in-

gen/få ulykker med lette trafikanter. Rund-

kørslerne kan inddeles i 13 tosporede rund-

kørsler, 5 tosporede fordelerringe og 2 en-

sporede rundkørsler.

Fordelerringene og en del af de tospo-

rede rundkørsler er kendetegnet ved en 

stor ÅDT. Til trods for de relativt mange re-

gistrerede ulykker i disse rundkørsler er 

ulykkesfrekvenserne ikke større, end det 

vil være svært at opnå færre ulykker med 

andre krydsformer, når antal vejgrene og 

ÅDT tages i betragtning. Blandt tosporede 

rundkørsler med de højeste ulykkesfre-

kvenser ses dog to rundkørsler, der ligger 

for enden af en motorvej. Øvrige tospore-

de rundkørsler med høje ulykkesfrekven-

ser har nogle uhensigtsmæssigheder i de-

signet i forhold til anbefalinger til trafiksik-

ker udformning - fx vinkel mellem vejgre-

ne. 
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FORDELING AF UHELD

7 % af rundkørslerne tegner sig for 37 % af 
ulykkerne i rundkørsler på statsvejnettet

Figur 2: To tosporede rundkørsler med et højt antal ulykker (luftfoto fra cvf.dk).

Figur 1: To rundkørsler med et højt antal ulykker med lette trafikanter (luftfoto fra cvf.dk).


