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Indledning

Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede 
parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere antallet af ulykker og 
personskader i trafikken. Dette gøres ved forebyggelse både gennem adfærdspåvirkning af 
trafikanter og ved indsatser på lokaliteter, hvor der sker mange ulykker. 

Hver ulykke er én for meget
Hver ulykke er én for meget og har en omkostning, og på den baggrund har Færdselssikker-
hedskommissionen gennem en længere årrække fremsat nationale målsætninger, som er 
vejledende for vejmyndighederne. 
Færdselsikkerhedskommisonen har som mål, at der i 2020 maksimalt bør være 120 dræbte, 1.000 
alvorligt og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken. 

Hovedudfordringer og særlige indsatsområder
Færdselssikkerhedskommissionen har udpeget 10 indsatsområder, som erfaringsmæssigt er 
udfordringer i trafiksikkerhedsarbejdet, og som er vejledende overfor vejmyndighederne i forhold til 
at fokusere deres indsatser på de områder med størst potentiel effekt.

Dertil foreslår kommissionen følgende indsatsområder, der samlet kan bidrage til at sikre, at den 
nationale målsætning kan nås:

 Høj hastighed
 Sprit, narko og medicin
 Uopmærksomhed
 Manglende sele og hjelm
 Fodgængere
 Cyklister og knallerter
 Unge bilførere op til 24 år
 Mødeulykker
 Eneulykker
 Ulykker i kryds i åbent land

Foruden Færdselssikkerhedskommissionens indsatsområder er der for hver vejmyndighed indi-
viduelle områder, hvor der med fordel kan ydes en indsats for at forbedre trafiksikkerheden. 
Indsatsen kan knytte sig til specifikke uheldssituationer, vejudformninger, krydstyper, trafikanttyper, 
herunder særligt lette trafikanter, aldersgrupper eller konkrete tidspunkter på året og døgnet. 

I nærværende uheldsanalyse foretages en gennemgang af den generelle uheldsstatistik for 
Rudersdal Kommune. Analysen skal ses som supplement til tidligere analyse for 2008-2012
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Generelt om uheldsdata

Data i analysen udtrækkes fra vejman.dk, der indeholder data om alle politiregistrerede uheld i 
Danmark. Databasen indeholder adskillige parametre, der knytter sig til hvert uheld samt hvert 
element og person (dog ikke uskadte passagerer), der er involveret i et uheld.

Denne uheldsstatistik beskæftiger sig udelukkende med uheld over den seneste treårige periode 
2011-2013 og beskæftiger sig med uheld på kommunens egne veje.

Indledningsvis gives et overblik over det generelle uheldsbillede i Rudersdal Kommune, herunder 
status og udvikling. Efterfølgende behandles uheld for specifikke emner som trafikanttyper, lette 
trafikanter og aldersgrupper.

Endeligt sættes de seneste års udvikling i Rudersdal Kommune inden for hvert af Færdsels-
sikkerhedskommissionens indsatsområder i relation til kommissionens målsætning om reduktion af 
personskader.

I analysearbejdet opereres der med 3 centrale begreber:

 Personskadeuheld er et trafikuheld, hvor en eller flere personer er tilskadekommet eller 
bliver dræbt.

 Materielskadeuheld er et trafikuheld, hvor der udelukkende er sket materielskade.

 Ekstrauheld er et trafikuheld der registreres, men i forhold til et lille omfang ikke gøres til 
genstand for politimæssig rapportskrivning.

Trafikuheld registreres kun af politiet i det omfang politiet, får kendskab til uheldene. Især uheld 
med udelukkende lette personskader og uheld med fodgængere og cyklister er underrepræsenteret 
i den officielle uheldsstatistik.

Analysen vil koncentrere sig om personskadeuheldene, da det er i disse uheld, der sker størst 
skade, både menneskeligt og samfundsøkonomisk. 

Materielskadeuheld og ekstrauheld bruges i vist omfang til at understøtte en mulig uheldstendens.
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Resumé

Rudersdal Kommune er en trafiksikker kommune at færdes i. Analysen viser, at Rudersdal 
Kommune ligger lavest i uheldsstatistikken sammenlignet med vores nabokommuner. 

Der er ingen sorte pletter på det kommunale vejnet i Rudersdal Kommune. Det er glædeligt, men
det gør trafiksikkerhedsindsatsen sværere, idet indsatsen skal ske mere diffust få at opnå
færdselsikkerhedskommisionens målsætning om en halvering af antallet af dræbte og
tilskadekomne i trafikken ved udgangen af 2020. Halveringen skal ske i forholdet til antallet i 2010.

Rudersdal kommune skal således i relation til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning,
arbejde for at der ved udgangen af 2020 maksimalt er to dræbte, seks alvorligt og tre lettere
tilskadekomne i trafikken.

Rudersdal Kommunes målsætning er: ”Større trafiksikkerhed i kommunen gennem færre 
trafikuheld og større tryghed der fremmer cyklen som transportform.”
Effekterne skal være en årlig reduktion i trafikuheld på 5 %, samt flere der bruger cyklen til 
transport.

Denne analyse danner grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerheden og prioritering af de
kommende års investeringer.

Et par af Færdselssikkerhedskommissionens fokusområder er ikke højaktuelle i
uheldsbekæmpelsen i Rudersdal Kommune. Det drejer sig om sprituheld, ulykker i kryds i åbent
land og mødeulykker.

I de registrerede personskadeuheld i 2011-2013 er et enkelt et sprituheld. Rudersdal Kommune har
få kryds i åbent land og har ingen mødeuheld. De to sidstnævnte områder er typisk gældende i
områder med store hovedlandeveje.

På landsplan er antallet af spritulykker faldet markant, og Rudersdal Kommune deltager i 
forebyggende uheldsarbejde mod sprit i landsdækkende kampagner og politikontroller.
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Uheldsregistreringer

Der er i perioden 2011-2013 registreret i alt 201 uheld. De fordeler sig som vist herunder:

Figur 1 - Antal uheld

Som det fremgår er der sket markant færre personskadeuheld i 2013 end i tidligere år. Tallet er det 
laveste i Rudersdal Kommune nogensinde. Der ses dog en lille stigning i antallet af 
materielskadeuheld. På landsplan er antallet af personskadeuheld generelt lavt, mens antallet af 
materielskadeuheld er steget. 

Nedenstående tabel viser antalet af personskadeuheld samt antal personskadeuheld pr.10.000
indbygger i vores nabokommuner. Som det fremgår ligger Rudersdal Kommune lavest undtaget i 
2012 hvor antallet af personskader er lavere i Furesø Kommune.

Antal personskadeuheld Personskadeuheld/10.000 indbyggere

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Allerød 10 7 11 4,1 2,9 4,6

Hørsholm 13 7 7 5,3 2,9 2,9

Gentofte 32 28 23 4,4 3,8 3,2
Lyngby Taarbæk 18 16 14 3,6 3,0 2,6

Furesø 14 5 9 3,6 1,3 2,6

Rudersdal 13 17 6 2,7 3,1 1,1

Figur 2 - Antal personskadeuheld samt antal personskadeuheld pr.10.000 indbyggere

På de næste side er alle uheld kortlagt. Kort 1 viser alle registrerede uheld i perioden 2011-2013, 
mens kort 2 udelukkende viser placeringen af uheld med personskade. Det ses, at uheldene er 
spredt over hele kommunen, dog med en klar tendens til at de sker i byområderne. Samtidig 
bemærkes, at det er på de større trafikveje som Kongevejen, at koncentrationen er størst. 
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Uheldskortlægning 

Kort 1 - Alle registrerede uheld 2011-2013 (Enkelte uheld kan være "skjult" af andet uheld)

Kort 2 - Alle registrerede personskadeuheld 2011-2013
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Tilskadekomne

Der er i perioden 2011-2013 registreret i alt 38 tilskadekomne med følgende fordeling:

Figur 3 - Antal tilskadekomne

Andelen af alvorligt tilskadekomne er i Rudersdal Kommune langt større end antallet af lette 
tilskadekomne. På landsplan gælder, at der i 2013 på kommuneveje i alt var 152 dræbte, 1564 
alvorligt tilskadekomne og 1203 let tilskadekomne. 
Der skal bemærkes at der i 2013 kun er seks tilskadekomne i trafikuheld i Rudersdal Kommune.

Af nedestående figur ses, at der er over dobbelt så mange tilskadekomne mænd end kvinder. 

Figur 4 - Tilskadekomne fordelt på køn
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Figur 5 - Aldersfordeling af tilskadekomne (1 let tilskadekommen kvinde fremstår uden alder)

Ingen børn under 10 år er kommet til skade i trafikken. Det kan i ovenstående diagram ydermere 
konstateres, at de tilskadekomne primært ligger hos mænd i aldersgruppen 10-30 år, samt i 
alderen 51-60 år. Færdselssikkerhedskommissionen peger på, at der med fordel kan sættes fokus 
på unge bilførere. 

Figur 6 – Transportmiddelfordeling

Det kan konstateres, at den højeste andel af tilskadekomne er blandt de lette trafikanter. Det peger 
hen imod, at der vil være en gevinst ved yderligere at sikre disse trafikantarter.
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Gennemførte tiltag

Der er i perioden 2011-2013 gennemført en række vejtekniske tiltag for at forbedre 
trafiksikkerheden. Herunder vises et lille udpluk.

        
Cykelsti på Rudersdalsvej                       Helleanlæg på Trørødvej v. sti 9

            

         
Fartviser på Øverødvej                                            Svingbane på Kongevejen til Skovriddergårdsvej

              
Cykelstier på Dronninggårds Alle                        Midterafmærkning på Trørødvej
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Fremtidige indsatsområder

Kortlægningen viser ikke noget klart og entydigt uheldsbillede. Rudersdal Kommune har i de 
seneste år ombygget en række anlæg med henblik på at forbedre trafiksikkerheden. Derudover har 
kommunen deltaget i en række landsdækkende og lokale kampagner. Sidst er der kommet fokus 
på trafiksikkerheden for skolebørn i form af trafikpolitikker på skoler.

Med det aktuelle uheldsbillede, og i relation til indsatsområderne i 
Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, er der forslag til særligt fire af fokusområderne:

 Høj hastighed
 Opmærksomhed
 Cyklister og knallerter
 Fodgængere

Disse fokusområder vil hver især bidrage til at nedbringe uheldstallene, da der i høj grad fokuseres 
på uheldsforebyggelse fremfor bekæmpelse.

Høj hastighed
”Din fart” tavler opsættes på steder, hvor der er problemer med for høj hastighed. Derudover vil der 
fra februar 2015 være 8 ATK biler (Automatisk Trafik Kontrol) til rådighed i Nordsjællands 
Politikreds mod to i dagens situation. Nordsjællands Politi opfordrer til et øget samarbejde med 
kommunen og borgere omkring oplevelser af for høj hastighed. Synligheden af ATK vurderes at 
have præventiv effekt på hastigheden.

Opmærksomhed
Nyere undersøgelser viser, at der i forbindelse med trafikuheld oftest sker fejl fra trafikanternes side 
grundet uopmærksomhed i trafikken. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes målrettet med 
opmærksomhed og adfærd i trafikken. Dette skal ske via kampagner, trafiksikkerhedspolitikker 
samt et øget VSP samarbejde (Vej-Skole-Politi)

Cyklister og knallerter
I rapporten ”Dybdeanalyse af cyklistuheld 2005-2009” konkluderes det, at der er registreret flere 
cyklistuheld i Rudersdal Kommune end i sammenlignelige kommuner. Nærværende analyse 
bekræfter, at der blandt de tilskadekomne er flest cyklister. Rudersdal Kommune er en populær 
cykelkommune for både pendlere, motionister og professionelle. Der er i 2013 og 2014 anlagt 
cykelstier langs flere strækninger. Forvaltningen anbefaler, at der i 2015 udarbejdes en ny 
dybdeanalyse af cyklistuheld i den efterfølgende fem års periode 2009-2014. Derved kan effekter af 
cyklisttiltag undersøges nærmere. Derudover kan der med fordel arbejdes med 
færdselsundervisning i skolerne, trafikpolitikker samt VSP- samarbejdet.

Fodgængere
Vejteknik og generel fokus på hastighed i byer vil have en gavnlig effekt på antallet af 
tilskadekomne fodgængere. Det stigende antal ældre fodgængere kræver særlige initiativer, som 
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dog også vil komme andre persongrupper, herunder specielt børn, tilgode. Udformning af 
krydsningsmuligheder vil være et godt skridt for fodgængernes sikkerhed.

Øvrige tiltag

Udover ovennævnte indsatsområder er der følgende aktiviteter, der foregår løbende over året:

Trafiksikkerhedsinspektion
Trafiksikkerhedsinspektion er en systematisk gennemgang og vurdering af sikkerhedsforholdene 
på det eksisterende vejnet. VEJ inspicerer udvalgte driftprojekter, herunder slidlag og afmærkning,
for at opnå maksimal trafiksikkerhed for de investerede penge.

Trafiksikkerhedsrevison
Der foretages trafiksikkerhedsrevision på alle større planlægnings- og vejprojekter. En 
trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig gennemgang af et vejprojekt ud fra et 
trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Derudover deltager VEJ i blandt andet lokalplanarbejde for at 
sikre, at nye og ombyggede veje og adgangsforhold anlægges så trafiksikre som muligt.

Kampagner og VSP samarbejde
Rudersdal kommune gennemfører en række trafiksikkerhedskampagner hvert år. De er og skal 
målrettes de trafikantgrupper og problemer, der er fremtrædende i de årlige uheldsanalyser. 
Kommunens VSP samarbejde er under udvikling. I dette samarbejdsforum samles de 
færdselsmæssige kompetencer og ressourcer for størst muligt udbytte. 

”Straks besigtigelse”
VEJ gennemgår løbende de registrerede uheld. Hvert uheld analyseres, og hvis det vurderes, at 
vejtekniske forhold er en uheldsfaktor, udbedres dette hurtigst muligt. Det kan være ny afmærkning 
klipning af beplantning for bedre oversigtsforhold mm. Disse tiltag bevirker, at uheldsrisikoen det 
samme sted minimeres. 




