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Vejene skal sikre erhvervslivet og befolkningen en høj mobilitet. Vejnettet skal derfor være 
fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø og klima. Overordnet er 
infrastrukturen grundlaget for, at vi kan opretholde et velfærdssamfund og sikre en effektiv 
samfundsudvikling.

De kommunale vejbestyrelser står overfor en række store udfordringer:  

Sundhed, sikkerhed og tilgængelighed
Vores valg af transportmiddel har konsekvens for sundhed, sikkerhed og miljø. Nogle af de 
negative konsekvenser ved kørsel i bil er manglende motion, trafikulykker, forurening og støj.

Kommunerne medvirker til at begrænse trafikkens skadelige virkninger og har en væsentlig 
opgave med at tænke sundhed, sikkerhed og miljø ind i hverdagen og i by- og trafikplan-
lægningen. Hertil kommer opgaven med at skabe tilgængelighed for alle, så ældre og per-
soner med færdselshandicaps kan færdes sikkert på fortove og stier.  

Miljø
Trafikstøj er den væsentligste kilde til støjproblemer i Danmark. Cirka hver fjerde bolig er 
belastet med vejstøj over grænseværdien. Kommunerne har derfor en vigtig opgave med 
at kortlægge støj og lave støjhandlingsplaner.

Hertil kommer problemer med forurening, hvor de danske kommuner medvirker til at 
nedsætte landets samlede CO2-udledning.

Klima
Øget nedbør er en af de største klimamæssige udfordringer på vejområdet. Vejene er meget 
sårbare over for øget nedbør og mere ekstremt vejr. Kommunerne skal derfor have fokus 
på hvor på vejnettet, der kan opstå særlige problemer for trafikanterne og det bør under-
søges, hvor og hvordan man får mest klimatilpasning for pengene.

Vejvedligeholdelse
Det er en stor udfordring for kommunerne at skabe fokus på den samfundsmæssige kon-
sekvens af ikke at vedligeholde vejene i tide. Erfaringsmæssigt koster det 2-3 gange så mange 
penge at indhente et  efterslæb på vedligeholdelsen som det koster at vedligeholde i tide.

Kollektiv trafik
Ved at fremme den kollektive trafik og gøre den til et attraktivt supplement til andre trafik-
former kan trængsels- og miljøproblemer fra trafikken reduceres. Der kan derfor være for-
nuft i at skabe en bedre sammenhæng imellem trafikformerne og sikre, at den kollektive 
trafik har en passende kvalitet, hyppighed og rettidighed.

Rekruttering
Som den øvrige vejsektor oplever kommunerne, at det er blevet svært at rekruttere med-
arbejdere inden for det vejtekniske fagområde. Der uddannes der i dag kun ganske få 
ingeniører med specialisering inden for vejteknik samtidig med at  vejsektoren står overfor 
et generationsskifte, der skaber et øget rekrutteringsbehov. 

Forord
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Vejene er en vigtig del af samfundets transportsystem
Omkring 90 % af persontransportarbejdet og 80 % af det nationale godstransportarbejde 
sker på vejene. Danskerne er i dag mere mobile og transporterer sig flere km end for 
25-30 år siden. 
Trafikarbejdet på vejnettet er steget med 29 % fra 1990 til 2008. Det samlede person-
transportarbejde udført med alle transportmidler er steget med 15 % i samme periode 
og udgjorde i 2008 knap 80 mia. personkilometre. Det svarer til, at hver dansker i 
gennemsnit transporterer sig ca. 38 km om dagen. Tendensen er, at jo mindre bysamfund 
man bor i, jo større er den daglige transport. 

Vejene er arbejdsplads for mange
Vejtransportsektoren beskæftiger ca. 75.000 mennesker primært indenfor varetrans-
port samt taxi- og buskørsel. De bruger i snit mere end 5 timer om dagen på vejene. 
Hertil kommer alle de mennesker, der har en stor del af deres arbejdstid på vejene 
såsom vejarbejdere, hjemmehjælpere, sælgere, osv. Hele transportsektoren beskæfti-
ger i alt knap 140.000 mennesker og er den 5. største branche indenfor beskæftigelse 
i Danmark. Transportsektoren udgør ca. 84 mia. kr., hvilket svarer til ca. 6 % af den 
samlede danske økonomi. 

Formålet med KommuneAtlas – kort om veje og trafik er at give et helhedsorienteret 
billede af vejnettet i kommunerne. 

KommuneAtlasset indeholder en række informationer, herunder oplysninger om veje,   
bygværker, trafik, økonomi, forvaltning og trafikuheld. Mange af oplysningerne er vist på 
kort, så der hurtigt kan dannes et overblik og ske en sammenligning mellem kommunerne.
Oplysningerne i KommuneAtlasset stammer hovedsageligt fra Danmarks Statistik, Vej-
direktoratet samt fra udsendt spørgeskema til kommunerne.  

Nøgletal har deres styrker og begrænsninger. I nogle tilfælde og sammenhænge kan nøgletal 
vise sig at være for unuancerede til direkte sammenligning. Erfaringen viser dog, at selv i 
disse tilfælde kan nøgletal give anledning til ny fokus og udvikling.

SAMKOM modtager gerne kommentarer til denne udgave med henblik på forbedringer 
af fremtidige udgivelser. 

Redaktionen er sluttet i juni 2010.

Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg Kommune
Ib Doktor, Fredericia Kommune
Jane Olesen, Frederikshavn Kommune 
Kommunale medlemmer af SAMKOM styregruppe
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Der er ca. 5,4 millioner indbyggere i Dan-
mark. Heraf bor 1,1 millioner i hovedstads-
området. 

Syv kommuner har færre end 20.000 ind-
byggere. Færrest indbyggere er der på 
Læsø, Fanø og Samsø, som har henholds-
vis 2.091, 3.143 og 4.124 indbyggere.

Indbyggertal. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Indbyggertal

Danmarks areal er på 43.098 km2. 
Danmark består af  halvøen Jylland og 443 
navngivne øer, småøer og holme, hvoraf 
de 72 er beboede. Kystlinjen er på ca. 7.300 
km. 

Omkring 20% af arealet er bebygget, mens 
de resterende 80% er landbrugsområder, 
skove, klitter, søer og moser mv.

Den mindste kommune er Frederiksberg 
Kommune med knap 9 km2. Den største 
kommune er Ringkøbing-Skjern Kom-
mune med et areal på 1.489 km2.

Arealer i km2. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Areal
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Der bor i gennemsnit 126 indbyggere pr. 
km2 i Danmark.

Befolkningstætheden er størst i hovedstads-
kommunerne og i de største provinskom-
muner. I Københavns og Frederiksberg 
Kommuner bor der henholdsvis 5.679 og 
10.474 indbyggere pr. km2. 

Indbyggere pr. km2. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Befolkningstæthed

Gennemsnitsindkomsten i Danmark er en 
af verdens højeste, og vi har et stort samlet 
forbrug – både offentligt og privat. 

Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger 
udgør 223.000 kr.

Hvis kommunerne rangordnes efter stigende 
indkomst pr. indbygger er indkomsten 
i de laveste 10 kommuner i gennemsnit 
185.000 kr., mens indkomsten i de højeste 
10 kommuner udgør 298.000 kr. i gennem-
snit. Dette giver et spænd på 113.000 kr.

Indkomst i 1.000 kr. pr. indbygger. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Indkomst pr. indbygger



3.



3.

Det danske vejnet består af offentlige 
veje, private fællesveje og private veje.

•  Det offentlige vejnet administreres i henhold til 
 Vejloven. Pr. 1. januar 2010 udgjorde de offentlige veje 
 i alt 73.736 km og omfatter stats- og kommuneveje. 
 Vejdirektoratet er vejbestyrelse for 3.787 km statsveje, hvilket svarer til 
 ca. 5 % af det offentlige vejnet. Kommunerne ejer og er vejbestyrelse for  
 69.907 km kommuneveje, hvilket svarer til ca. 95 % af det offentlige vejnet. Store-
 bælt og den danske del af Øresundsforbindelsen administreres af det statsejede  
 Sund & Bælt og Øresundsbrokonsortiet og udgør tilsammen 41 km.  

•  De private fællesveje er ikke opgjort nøjagtigt, men vurderes til at udgøre ca. 22.500  
 km. De ejes af privatpersoner, grundejerforeninger mv., men er åbne for offentlig 
 færdsel. Kommunerne er vejmyndighed for de private fælles veje jf. Privatvejsloven.

•  De private veje er veje, der ikke er offentlige eller private fællesveje. Disse private  
 veje  tjener typisk som vejadgang til en privat ejendom eller som interne veje i  
 f.eks. skove.

Det danske vejnet
2
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Der er 69.907 km kommunale veje, hvilket 
svarer til, at hver kommune i gennemsnit 
har godt 700 km kommuneveje. Hertil 
skal lægges alle de private fællesveje og 
private veje. 

Der er stor variation i de enkelte kom-
muners vejnet. Kommunerne vest for 
Storebælt råder over et langt større  vejnet 
end kommunerne i Hovedstadsregionen. 
27 kommuner har mindre end 250 km 
kommuneveje, hvilket typisk er kom-
muner i Hovedstadsområdet.

Kommuneveje. 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010

Længden af det kommunale vejnet

51 kommuner har oplyst, at de har i alt 
11.736 km private fællesveje. Det svarer til 
230 km private fællesveje pr. kommune. 

Forudsættes det, at oplysningerne fra 
disse kommuner er repræsentative på 
landsplan, vurderes det, at der er ca. 
22.500 km private fællesveje i Danmark.  

Private fællesveje. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10



Der er i gennemsnit 128 km kommunevej 
pr. 10.000 indbyggere. Der er flest veje pr. 
indbygger i den vestlige og sydlige del af 
landet. I hovedstadsområdet er vejtæt-
heden pr. indbygger mindst. 

Hovedparten (66 pct.) af landets kom-
muner har mindre end 200 km vej pr. 
10.000 indbyggere. 8 pct. af kommunerne 
har mere end 300 km vej pr. 10.000 indbyg-
gere. Disse kommuner dækker over areal-
mæssigt store og små kommuner med 
få indbyggere (f.eks. Tønder og Læsø), 
hvilket resulterer i mange km kommune-
vej pr. indbygger.   

Kommuneveje pr. 10.000 indbyggere. 
Kilde: Vejdirektoratet og Danmarks statistik, 2010

Vejtætheder

Der er i gennemsnit 1,6 km kommunevej 
pr. km2 i Danmark. 2/3 dele af landets 
kommuner har en tæthed på mindre end 
2 km kommunevej pr. km2. 

I hovedstadsområdet og de øvrige by-
kommuner som arealmæssigt er små, er 
vejtætheden høj. 

Kommuneveje pr. km2. 
Kilde: Vejdirektoratet og Danmarks statistik, 2010
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Begrebet bygværker dækker over broer 
og tunneller, der har en spændvidde 
større end 2 m. 

I gennemsnit har hver kommune 103 broer. 
Dette tal, som er baseret på oplysninger 
fra 60 kommuner, dækker dog over store 
variationer på landsplan - lige fra 1 til 440 
broer pr. kommune. 

Bygværker. 
Kilde: SAMKOMs spørgeskema, 2009/10

Broer og andre bygværker
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53 ud af 66 kommuner har oplyst, at de 
har brugt vejreglernes inddeling af vejnettet. 

SAMKOM anbefaler, at klassificeringen 
bygger på vejreglernes opdeling af vejene 
afhængig af deres trafikale funktion. 
Herved sikres høj fremkommelighed på 
de overordnede gennemfartsveje og stor 
tilgængelighed på det mere fintmaskede 
net af lokalveje.

Vejklassificering efter vejreglerne. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Langt de fleste kommuner har klassificeret 
det overordnede vejnet. 62 ud af 69 kom-
muner har oplyst, at de har klassificeret 
hele vejnettet, dvs. også alle lokalvejene.  

SAMKOM anbefaler, at kommunerne som 
minimum klassificerer det overordnede 
vejnet, så trafikanterne oplever et ensartet 
og sammenhængende vejnet på tværs af 
kommunegrænserne. 

Status for vejklassificering. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Vejklassificering
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Det samlede persontransportarbejde2 for 
alle transportmidler var i 2008 på  79.514 
mio. personkm. Det svarer til at hver dan-
sker tilbagelagde ca. 13.800 km om året og 
godt 38 km om dagen. Omkring 90 pct. af 
persontransporten foregår på vejene (bil, 
bus og cykel).

2. Persontransportarbejdet måles i personkilometer. 
 Det vil sige at én person, som kører én kilometer  
 på cykel, giver én personkilometer, mens tre personer, 
 der har kørt to kilometer i bil, giver seks person-
 kilometer.

National persontransportarbejde fordelt efter trans-
porttype. 1)Biler er inkl. taxa, motorcykler, knallert 
45 og varebiler. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Det samlede trafikarbejde1 på vejnettet 
var i 2008 på 49.300 mio. km. 
Langt størstedelen (70 pct.) af trafik-
arbejdet foregår i personbiler.

1. Trafikarbejdet måles i køretøjskilometer. Det vil 
 sige at én kørt kilometer med et transportmid-
 del resulterer i én køretøjskilometer - uanset hvor 
 mange passagerer eller hvor meget gods, der er 
 blevet transporteret. 

Trafikarbejdet fordelt efter transportmiddel. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Trafik- og persontransportarbejde

Personbiler 

Taxier

Busser 

Varebiler 

Lastbiler

Motorcykler

Cykler/knallert

Bil

Cykel

Bus

Tog

Skib

Fly

79.0% 

2.9% 

9.2% 

8.1% 

0.3% 
0.5% 

Bil 

Cykel 

Bus 

Tog 

Skib 

Fly 

8.1 pct.

0.3 pct.
0.5 pct.

9.2 pct.

2.9 pct.

79.0 pct.

70%!

1%!
1%!

16%!

5%!
2%! 5%!

Trafikarbejde	  

Personbiler !
Taxier!
Busser !
Varebiler !
Lastbiler!
Motorcykler!
Cykler/knallert-30!

2 pct.

5 pct.

5 pct.

16 pct.

70 pct.

1 pct.

1 pct.



Cykelpulje
Mange kommuner har fokus på at forbedre forholdene og fremme cyklisme, 
ikke mindst efter det er blevet muligt at søge om medfinansiering til projekter i 
cykelpuljen. 
Puljen til mere cykeltrafik blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transport-
politik af 29. januar 2009. Puljen løber i perioden 2009-2014 og har det overordnede 
formål at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv trans-
portform. 
I første ansøgningsrunde i august 2009 blev der afsat ca. 100 mio. kr. til udmøntning 
i 2009 og ca. 53 mio. kr. til udmøntning i 2010. 

Danmark har et omfattende net af cykelruter. 11 nationale cykelruter på tværs af Danmark 
udgør tilsammen et ca. 4.200 km rutenet. Det er de respektive vejbestyrelser (kommuner) 
som ruterne gennemløber, eller staten, hvor ruten løber langs en statsvej, der står for drift, 
vedligehold og anlæg. Hertil kommer en række regionale ruter på omkring 6.000 km og 
lokale cykelruter på omkring 2.000 km, som kommunerne har ansvaret for.

Nationale cykelruter i Danmark. 
Kilde: Vejdirektoratet, 2009

Cykeltrafik
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Langt størstedelen af cykeltrafikken 
foregår på det kommunale vejnet. Mange 
større byer og forstæder har et omfat-
tende cykelstinet, som enten løber langs 
vejene eller i eget tracé.

40 kommuner har oplyst længden af cykel-
stier. Disse kommuner har i gennemsnit 
121 km cykelsti. Tallet dækker dog store 
variationer fra de større bykommuner 
til kommuner i de mere tyndt befolkede 
landsdele. 

Cykelsti. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Cykelstier

I gennemsnit har de 40 kommuner 167 m 
cykelsti pr. km kommunevej.

Cykelsti pr. km kommunevej.
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10 og 
Vejdirektoratet, 2010

19



TU-dataene er indsamlet med det formål at give et repræsentativt billede på lands-
plan og ikke umiddelbart at være repræsentative på kommuneplan. 
Det er dog muligt at give et mere detaljeret billede af variationen af danskernes 
transportvaner ved at sondre mellem byområder og landdistrikter.

Formålet med Transportvaneundersøgelsen (TU) er at kortlægge danskernes transportvaner. 
I undersøgelsen udspørges et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen   
10-84 år indgående om deres transport dagen før interviewet. For hver tur skal der oplyses 
transportmiddel, formål, turmål, turlængde, tidsforbrug m.m. Baggrundsoplysninger som 
alder, stilling, indkomst, bilrådighed m.m. for den interviewede og dennes husstand bliver 
også indsamlet.

Undersøgelsen er hidtil gennemført som telefoninterview. Efter en større omlægning i 2006 
tilbydes de udtrukne respondenter at besvare interviewet via internettet. De der ikke har 
besvaret inden 2 dage bliver kontaktet telefonisk for et interview. 

Bil

Bus/tog

Cykel

Gang

Andet

I perioden 2006-08 er der foretaget 40.613 
interviews med personer mellem 10-84 år 
fordelt tilfældigt efter CPR-registret. 

Fordeling af ture. 
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, 2006-08

Transportvaneundersøgelsen (TU)

Bil!

Bus/tog!

Cykel!

Gang!

Andet!

Fordeling	  af	  ture	  

Bil	  

Bus/tog	  

Cykel	  

Gang	  

Andet	  

16 pct.

16 pct.

60 pct.

6 pct.

2 pct.
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30%
55%
48%
59%
60%
74%

60%

15%
9%
8%
4%
4%
4%

6%

30%
18%
21%
18%
17%
9%

16%

24%
17%
21%
18%
17%
11%

16%

2%
2%
2%
2%
2%
3%

2%

3.480
5.220
4.245
8.197
6.617
12.854

40.613

11.077
16.719
13.560
26.537
21.276
39.681

128.850

København & Frederiksberg
Forstæder til København
Byer > 100.000 indb.
Byer 10-99.999 indb.
Byer 2-9.999 indb.
Byer < 2.000 indb. og landdistrikter

Total

Antal
interviews

Antal
ture Bil Bus/tog Cykel Gang Andet

Fordeling af ture

Fordeling af ture. 
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, 2006-08

I det følgende er oplysningerne fra TU i perioden 2006-08 opdelt i grupper afhængig af den 
interviewedes bopæl:
•	 København	og	Frederiksberg
•	 Forstæder	til	København
•	 Byer	>	100.000	indb.
•	 Byer	10.000-99.999	indb.
•	 Byer	2.000-9.999	indb.
•	 Byer	<	2.000	indb.	og	landdistrikter

16,4
24,9
25,8
30,8
32,8
40,9

31,8

7,6
5,4
5,4
4,4
3,8
3,2

4,4

2,9
1,7
2,0
1,4
1,2
0,9

1,4

1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
0,4

0,7

0,9
1,0
0,9
0,9
1,0
1,1

1,0

10,1
11,6
10,8
14,3
15,1
17,4

14,3

København & Frederiksberg
Forstæder til København
Byer > 100.000 indb.
Byer 10-99.999 indb.
Byer 2-9.999 indb.
Byer < 2.000 indb. og landdistrikter

Total

Gns. afstand
arb./udd. Bil Bus/tog Cykel Gang Andet

Gns. persontransportarbejde pr. dagPersoner 10-84 år

Gennemsnitsafstand til arbejde og uddannelse i km samt gennemsnitlig persontransportarbejde pr. person i 
km pr. dag. 
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, 2006-08

Personer 10-84 år
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Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikulykker i Danmark toppede omkring 1970 og 
har siden været støt faldende. 

Udviklingen i antallet af dræbte i trafikulykker på det danske vejnet siden 1950. 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010. 

Faldet i de seneste årtier skyldes især det omfattende trafiksikkerhedsarbejde, der udføres. 
Af vigtige tiltag kan nævnes:

•	 Indførelsen	af	generelle	hastighedsgrænser	i	1973	og	tvungen	brug	af	sikkerhedssele	på	
 forsædet samt styrthjelm for motorcyklister og knallertkørere. 

•	 Forbedring	af	bilerne,	sikkerhedsseler	på	bagsædet	og	nedsættelse	af	hastighedsgrænserne		
 i byområder. 

•	 Systematisk	indsats	for	at	bekæmpe	ulykker	på	vejnettet	og	hastighedsdæmpning/	 	
 trafiksaneringer i byområder. 

Fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne

Skadestueregistreringer af personskader i trafikuheld
Den officielle statistik over dræbte og tilskadekomne i trafikken omfatter kun de 
personskader, der er kommet til politiets kendskab. For at belyse det såkaldte ”mør-
ketal” har Danmarks Statistik siden 1996 gennemført en undersøgelse, hvor data om 
skadestuebesøg inddrages. Undersøgelsen viser, at det samlede antal personskader ved 
trafikulykker er ca. 5 gange større end det antal, der registreres af politiet. Dæk-
ningsgraden vedr. dræbte er i praksis 100 pct.



Hver personulykke koster kommunen 250.000 kr.
Hvis kommunerne får reduceret antallet af ulykker i trafikken, kan der spares store 
summer. Det viser en beregning fra Rådet for Sikker Trafik.
Hver gang en borger kommer til skade i en trafikulykke koster det i gennemsnit kom-
munen 250.000 kroner til fysioterapi, genoptræning, sygedagpenge, hjælpemidler og 
førtidspension. I alt koster de flere end 6000 tilskadekomne i trafikken kommunerne 
over 1,6 milliarder kroner om året. 
(Kilde: www.sikkertrafik.dk)

I gennemsnit registres der årligt ca. 9 
dræbte og tilskadekomne pr. 10.000 ind-
byggere på det kommunale vejnet (inkl. 
de private fællesveje). Tallene er gennem-
snitstal baseret på en treårig periode fra 
2007 til 2009.

Dræbte og tilskadekomne pr. 10.000 indbyggere 
pr. år i 2007-2009 på det kommunale vejnet (inkl. 
private fællesveje). 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010

Dræbte og tilskadekomne på det kommunale vejnet

Antallet af ulykker på det kommunale vejnet er faldende. Det skyldes primært, at kom-
munerne har arbejdet målrettet på at forbedre trafiksikkerheden ved at gennemføre trafik-
saneringer, forbedre kryds og deltage i kampagner.

I 2006 mistede 212 livet på det kommunale vejnet (svarende til det kommunale vejnet efter 
kommunalreformen). Desværre blev dette rekordlave antal øget til 306 i 2007 og 305 i 2008. 

I samme periode har der været et fald i antallet af tilskadekomne på det kommunale vejnet. 
I 2009 er tallet heldigvis faldet til 216.
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Let tilsk. 
Alv. tilsk. 
Dræbte 

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplaner

I 1988 fastlagde Færdselssikkerhedskommissionen en målsætning om, at antallet af dræbte 
og tilskadekomne i trafikken skulle reduceres med mindst 40 pct. inden udgangen af år 
2000. Dette mål blev ikke nået, men der skete en reduktion på ca. 30 pct.

Da ulykkestallene i midten af 90’erne igen begyndte at stige, udarbejdede kommissionen 
Strategiplan 1995-2000, som opfordrede alle aktører til at udarbejde handlingsplaner for 
trafiksikkerhed. 

I 2000 udarbejdede kommissionen en ny Handlingsplan 2000: Hver ulykke er én for meget. 
Trafiksikkerhed starter med dig. Mod nye mål 2001-2012. Målet var at reducere antallet af 
dræbte og alvorligt tilskadekomne med 40 pct. i perioden 2001-2012 med udgangspunkt i 
tallene for 1998. 

Da man allerede ved udgangen af 2006 lå tæt på handlingsplanens målsætning for 2012 
vedtog Færdselssikkerhedskommissionen i 2007 en ny målsætning for antallet af dræbte 
og tilskadekomne i trafikken med sloganet Trafiksikkerhed begynder med dig – men opgaven 
skal løses i fællesskab. 

Den nye målsætning for 2012 er, at der højst må være 200 dræbte, 1850 alvorligt tilskade-
komne og 2100 lettere tilskadekomne. Det svarer til en reduktion på 40 pct. af antallet af 
dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne med udgangspunkt i tallene 
for 2005. Den nye handlingsplan sætter ekstra fokus på arbejdet med trafiksikkerhed i 
kommunerne og indeholder et bruttokatalog med 100 forslag til væsentlige indsatser.

Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for 2012. 
Kilde: Vejdirektoratet og Færdselssikkerhedskommissionen, 2010.

Færdselssikkerhedskommissionens opgave
Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færd-
selssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kom-
missionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivnin-
gen og administrationen heraf. Justitsministeren kan anmode om, at et bestemt 
emne tages op i kommissionen.

Målsætning

Let tilsk.
Alv. tilsk.
Dræbte
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I gennemsnit registreres der årligt 706     
ulykker med spirituspåvirkede førere på 
det kommunale vejnet (inkl. private fælles-
veje). Tallene er gennemsnitstal baseret på 
en 3 års periode fra 2007 til 2009.

Ulykker med spirituspåvirkede førere på det kommu-
nale vejnet i gennemsnit pr. år (inkl. private fællesveje). 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010

I gennemsnit registreres der årligt 955    
ulykker med cyklister på det kommunale 
vejnet (inkl. private fællesveje). Tallene er 
gennemsnitstal baseret på en 3 års periode 
fra 2007 til 2009.

Ulykker med cyklister på det kommunale vejnet i 
gennemsnit pr. år (inkl. private fællesveje). 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010

I Færdselssikkerhedskommissionens seneste handlingsplan er der specielt sat fokus på 
fem områder:

•	 Ulykker	med	for	høj	fart
•	 Ulykker	med	spirituspåvirkede	førere
•	 Ulykker	med	cyklister
•	 Ulykker	med	unge	trafikanter
•	 Ulykker	med	manglende	selebrug

I det følgende er der givet oversigter over antal ulykker med spirituspåvirkede førere,    
ulykker med cyklister og ulykker med unge trafikanter. 

Datagrundlaget for ulykker med for høj fart og ulykker med manglende selebrug er pt. 
ikke tilstrækkeligt til at blive gengivet på kort.

Fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan
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Færdselssikkerhedsudvalg

Det regionale samarbejde om trafiksikkerhed er forankret i 6 regionale færdselssikkerheds-
udvalg med Vejdirektoratets 6 vejcentre som sekretariater. I de regionale færdselssikker-
hedsudvalg er der repræsentanter fra kommuner, politikredse, regionen, interesseorgani-
sationer, Rådet for Sikker Trafik og Vejdirektoratet.

Organisering af færdselssikkerhedsudvalg

Færdselssikkerhedsudvalgene har stor betydning for det overordnede trafiksikkerheds-
arbejde med kampagner og andre aktiviteter.

Færdselssikkerhedsudvalgenes arbejde
Færdselssikkerhedsudvalgene arbejder med nationale, regionale og lokale kampag-
ner og koordination af andre trafiksikkerhedsopgaver, herunder:
•	 at	give	trafikanterne	viden	om	risiko	for	ulykker,	og	motivation	til	at	færdes	sikkert	
•	 at	give	landsdækkende	kampagner	gennemslagskraft	lokalt	ved	at	tilføre	
 kampagnerne regionale og kommunale vinkler 
•	 at	udvikle	og	gennemføre	regionale	kampagner	om	regionale	uheldsproblemer	
•	 at	koordinere	og	styrke	kommunale	kampagner	
•	 at	sikre	målrettede	strategier	bag	indsatserne	for	hvordan	ulykker	med	fart,	sprit,		
 glemt sele, unge og cyklister kan bekæmpes 
•	 at	sikre	at	uheldsudviklingen	følges	og	er	basis	for	indsatsen	
•	 at	viden	om	trafiksikkerhed	deles	og	udbredes	
•	 at	der	skabes	samarbejde	med	andre	netværk	i	vejsektoren	om	trafiksikkerhed
•	 at	medvirke	til	at	kommuner	og	andre	får	handlingsplaner	for	trafiksikkerhed	
•	 at	være	det	samlende	netværk	for	trafiksikkerhed	i	området	
•	 at	skaffe	finansiering	og	ressourcer	til	kampagner	og	anden	indsats	fra	Justitsmini-
 steriets Pulje samt fra Vejdirektoratets, kommunernes, og politiets budgetter

I gennemsnit registreres der årligt 1300 
ulykker med unge trafikanter på det kom-
munale vejnet (inkl. private fællesveje). 
Tallene er gennemsnitstal baseret på en 3 
års periode fra 2007 til 2009.

Ulykker med unge trafikanter på det kommunale 
vejnet i gennemsnit pr. år (inkl. private fællesveje). 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010
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Lokalt har ca. halvdelen af landets kom-
muner etableret lokale færdselssikkerhed-
sudvalg. 

Her sidder kommunale repræsentanter 
samt repræsentanter fra de vigtigste ak-
tører og praktikere fra relevante myndig-
heder og organisationer. 

Herudover er der en række kommuner, der 
deltager i et fælles udvalg i egen politikreds.

Lokale færdselssikkerhedsudvalg. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Lokale færdselssikkerhedsudvalg

Færdselssikkerhedskommissionen har, som nævnt, udpeget fem hovedudfordringer, nemlig 
høj fart, spritpåvirkede førere, manglende selebrug, cyklister og unge trafikanter. 

Færdselssikkerhedsudvalgene har besluttet at koncentrere indsatsen omkring disse ud-
fordringer i et tæt samarbejde med kommuner, politi og Rådet for Sikker Trafik.

På landsplan koordineres samarbejdet om færdselssikkerhed af en central Koordinations-
gruppe, som består af repræsentanter fra kommuner, KL, Vejdirektoratet, politiet og Rådet 
for Sikker Trafik.
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Hver kommune bruger i gennemsnit 
2.444.000 kr. til trafiksikkerhed inkl. kam-
pagner pr. år. Det svarer til 441.340 kr. pr. 
10.000 indbygger pr. år. 

Tallene er gennemsnitstal baseret på 62 
kommuners oplysninger fra år 2008-09.

Budget til trafiksikkerhed inkl. kampagner pr. 
10.000 indbyggere pr. år i 1.000 kr.
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10 og Dan-
marks Statistik, 2010

Trafiksikkerhedskampagner og information er en vigtig del af arbejdet med at forbedre 
trafiksikkerhed og tilpasse trafikanternes adfærd. 

I mere end 9 ud af 10 trafikulykker er menneskelige fejl en medvirkende faktor til ulykken. 
Derfor er kampagneområdet af afgørende betydning for at nå Færdselssikkerhedskommis-
sionens mål ved udgangen af 2012.

Arbejdet med at skabe øget trafiksikkerhed gennem kampagner har fået et løft med en ny 
pulje på 10 millioner kroner til trafiksikkerhedskampagner. Pengene, som kan søges af de 
seks regionale færdselssikkerhedsudvalg, skal gå til kampagner rettet mod motorcyklister 
og mod uopmærksomhed i trafikken.

Kampagneindsatserne hviler på treårige strategier for herigennem at optimere den påvirk-
ning, som målgrupperne for hver enkelt kampagne oplever. I 2007 blev der gennemført 
koordinerede kampagner med fokus på fart, selebrug og de unge i trafikken. I 2008 blev 
der udarbejdet nye treårige strategier for cyklister og selebrug.

Trafiksikkerhedskampagner
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24.

Miljøbevidsthed og reducering af 
energiforbruget har længe stået højt på den 
kommunale dagsorden. I de senere år har kom-
munerne også haft øget fokus på klimaændringer og 
deres mulige konsekvenser. Der er generelt stor bevidsthed 
i kommunerne om ansvaret for at fremme bæredygtighed i forhold 
til klima og miljø.

5
Klim

a og miljø
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Den 1. maj 2010 kunne 62 kommuner     
kalde sig for Klimakommuner. 

Klimakommuner pr. 1.maj 2010. 
Kilde: www.klimakommuner.dk

Klimakommuner er kommuner, der har skrevet under på en aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening om at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med mini-
mum to procent om året. Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte konkrete initiativer 
til fordel for klimaet på lokalt plan. 

Kommunerne kan igangsætte mange forskellige typer initiativer for at nå deres mål. Det 
kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende 
energiprojekter. 

Som klimakommune starter man med at reducere CO2-udslippet fra egne aktiviteter, dvs. 
kommunens egne bygninger, drift og indkøb osv. Senere kan man udvide arbejdet med at 
reducere CO2-udslippet til hele kommunen.



Klimaforandringer
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Klimaændringerne har stor betydning for fremkommeligheden og sikkerheden på vejene. 
Vejene er meget sårbare over for øget nedbør og mere ekstremt vejr. 

På eksisterende veje er risikoen for øget nedbør den største udfordring. 
Kraftige regnskyl med meget nedbør på kort tid kan medføre risiko for opstuvninger mv. 
Vandet skal kunne ledes væk for at sikre vejenes holdbarhed og for at undgå akvaplaning 
og nedsat fremkommelighed for trafikanterne. Det kan derfor blive nødvendigt at lukke 
veje i lavtliggende områder som ådale i forbindelse med nedbørsperioder.

Højere vintertemperaturer kan betyde færre episoder med glat føre og mindre saltforbrug 
på vejene, men samtidig flere farlige situationer, hvor vejtemperaturen svinger omkring 
frysepunktet. Højere sommertemperaturer stiller ændrede krav til vejbelægningen, hvilket 
der skal tages højde for ved renovering og nyetablering.

DMI forventer en generel vandstandsstigning på 0,28-0,81 m i dette århundrede på grund 
af klimaforandringerne. 

Med en samlet kystlinje på ca. 7.300 km vil en del bebyggelse i nærheden af den danske kyst 
blive berørt af havspejlsstigningen. 76 kommuner har en kystlinje af varierende længde. 
Men også bebyggelse i lavere beliggende områder, tæt på åer og vandløb vil kunne blive 
berørt, medmindre der gøres noget aktivt. Kort og Matrikelstyrelsen under Miljømini-
steriet har udviklet en ny digital Højdemodel, Danmarks Højdemodel, der visuelt hæver hav-
vandstanden og derved danner billeder af arealer, som potentielt vil være i en risikozone. 

Både i Danmark og internationalt forskes der i, hvordan veje kan tilpasses et ændret klima. 
Forskningen giver ny viden om, hvordan vejmyndighederne bedst kan anlægge og drive 
det danske vejnet. 

I første omgang er der fokus på nye krav til, hvordan afvandingssystemerne langs vejene skal 
udformes, så de bliver bedre i stand til at lede vand væk fra vejbanen.



Udviklingen i transportens andel af national CO2-udledning. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Vejtransporten står for langt den største del af transportsektorens CO2 udslip. 

De danske kommuner kan gøre meget for at nedsætte landets samlede CO2-udledning. De 
kan spare på energi, renovere bygninger, indføre el-biler og købe miljørigtigt ind. 

Udviklingen af transportsektorens CO2-udslip efter transportmiddel. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

CO2-udledning

Trafikken står for omkring 20 pct. af det samlede CO2 udslip i Danmark og andelen er 
stadig stigende. 
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7 kommuner oplyser, at de allerede bruger 
el- og hybridbiler, mens 5 kommuner 
oplyser, at de planlægger at anvende el- 
eller hybridbiler. 

Tallene er baseret på oplysninger fra 32 
kommuner.
 

Kommunernes brug af el- og hybridbiler. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2010

Nye tekniske løsninger har bragt os langt på vejen mod mindre forurening. 

I Danmark blev katalysatorer obligatoriske for nye benzindrevne biler i 1990. Det har        
betydet, at udslippet af kulilte, kvælstofoxider (NOx) og kulbrinter er faldet med op 
mod 90 procent. Også blyfri benzin og miljødiesel med mindre svovl har været med til at                 
begrænse luftforureningen.

Fremover forventes den øgede brug af el- og hybridbiler yderligere at reducere den direkte 
luftforurening fra bytrafikken. 

El- og hybridbiler
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I 1999 startede Pendlernet og Vejdirektoratet 
en kampagne for at få kommunerne med 
i samarbejdet omkring koordinering af 
samkørsel. 

I dag har 61 kommuner indgået et sam-
arbejde med Pendlernet.

Kommuner i pendler-samarbejdet. 
Kilde: www.pendlernet.dk

Pendlernet

Pendlernet er en fuldautomatisk internetbaseret samkørselsdatabase. Efter optagelse i data-
basen er det er op til den enkelte person at vurdere om man har lyst til at køre med eller at 
give et lift til den eller de personer, som databasen finder. 

35



36

17 kommuner har indtil videre vedtaget 
støjhandlingsplaner og sendt dem til 
Miljøstyrelsen.

Kommuner med støjhandlingsplan. 
Kilde: Miljøstyrelsen, 2010

Trafikstøj 
Danske og internationale erfaringer viser, at vejtrafikstøjen kan mindskes ved: 
•	at	anvende	særlige	støjsvage	vejbelægninger
•	at	fremme	brugen	af	dæk,	der	støjer	mindre
•	at	nedsætte	hastigheden	på	udvalgte	strækninger	i	byerne
•	at	opstille	flere	støjskærme
•	at	omlægge	trafikken	i	byerne	f.eks.	ved	at	samle	trafikken	på	færre	gader
•	at	indføre	forbud	eller	restriktioner	overfor	tunge	køretøjer	i	bestemte
   miljøzoner i byer
•	at	støjisolere	facader	på	bygninger.

I 2007-09 har en række kommuner og andre myndigheder kortlagt støj jf. støjbekendt-
gørelsen (Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om støjkortlægning og støjhandlingsplaner). 
På Miljøstyrelsens hjemmeside  (www.mst.dk) findes det såkaldte Støj-Danmarkskort, der 
giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i hoved-
stadsområdets mest støjplagede områder. 

I første fase er der udarbejdet støjkort for alle de større veje, dvs. vejstrækninger med en 
årsdøgntrafik (ÅDT) på mere end 16.000. Næste fase af støjkortlægningen i 2012 kommer til 
at omfatte betydeligt flere vej- og jernbanestrækninger, og ud over Københavnsområdet bliver 
også Odense, Aalborg og Århus kortlagt detaljeret.

Støjhandlingsplaner
For de kommuner som efter støjbekendtgørelsen skal kortlægge støjen fra større veje eller 
i hele kommunen, er det obligatorisk også at udarbejde en støjhandlingsplan. En støjhand-
lingsplan giver kommunen mulighed for at samle sine overvejelser om støjbekæmpelse. 
For at give kommunerne idéer og værktøjer til at løse opgaven med støjkortlægning og 
støjhandlingsplaner har Miljøstyrelsen udarbejdet vejledningen Støjkortlægning og støjhand-
lingsplaner samt pjecen Styr på støjen.

Støjkortlægning
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24.

Dette afsnit bygger på 
oplysninger fra spørgeskema 
udsendt til alle landets kommuner 
i 2009/10. Ud fra besvarelserne er det 
forsøgt at få et overblik over, hvilke planlæg-
ningsværktøjer og handlingsplaner kommunerne 
benytter sig af i den daglige forvaltning af deres vejnet. 

6
Planer, strategier og IT-værktøjer
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Mange kommuner har en trafikhandlings-
plan eller lignende. Trafikhandlingsplanen 
indeholder kommunens politik på trafik-
området. Det vil sige kommunens visioner, 
mål og strategier samt en prioritering af 
konkrete indsatsområder. 

Trafikhandlingsplan. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10 

Trafikhandlingsplan

Plan for vintertjeneste

Langt de fleste kommuner har en plan for 
vintertjeneste for at kunne efterleve vin-
tervedligeholdelsesloven. 

En plan omfatter typisk en oversigt over, 
hvordan opgaverne med vintertjenesten 
prioriteres på veje og stier samt hvilke 
servicemål kommunen har på de forskel-
lige vejtyper og stier. 

65 kommuner har oplyst, at de har en plan 
for vintertjenesten.  

Plan for vintertjeneste. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10



Cykelstrategi/- handlingsplan

En plan for cykelområdet kan typisk være 
en cykelstrategi, der indeholder kom-
munens mål og visioner på cykelområdet. 

En cykelstrategi følges ofte op af en cykel-
handlingsplan som mere konkret beskriv-
er hvordan kommunen har tænkt sig at 
udføre målsætningerne samt prioriterin-
gen af indsatsen. 

Nogle kommuner har behandlet cykelom-
rådet i forbindelse med kommunens 
sundhedspolitik i stiplaner eller lignende. 

Cykelstrategi /-handlingsplan. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Plan for tilgængelighed

En tilgængelighedsplan indeholder kom-
munens plan for at forbedre adgangen til 
det trafikale netværk. Det vil sige at sikre, 
at ældre og handicappede trafikanter får 
gode muligheder for at færdes sikkert 
på veje, stier og pladser samt at sørge for 
gode adgangsforhold til offentlige byg-
ninger. 

Planen indeholder ofte konkrete ind-
satsområder, herunder udpegning af 
sammenhængende ruter, hvor ældre og 
personer med færdselshandicaps kan 
færdes samt forslag der medvirker til at 
lette adgangen til den kollektive trafik til 
de vigtigste rejsemål i kommunen. Planen 
kan indeholde kortlægningsresultater 
med problemudpegning, løsningsforslag 
samt en prioriterings- og handlingsplan. 

Tilgængelighedsplan. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10
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En belysningsplan beskriver kommunens 
politik på belysningsområdet. 

Her opstiller kommunen målsætninger og 
der gives overordnede retningslinjer for 
hvilken belysning kommunen ønsker på 
forskellige typer af veje, ved pladser, i 
parker, på bygninger samt ved udsmykning. 

Planen er med til at sikre kvalitet og sam-
menhæng mellem æstetik, funktionalitet, 
driftsøkonomi og miljø på den fremtidige be-
lysning.  

Belysningsplan. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Belysningsplan
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Hovedparten af kommunerne oplyser at 
de benytter et vejvedligeholdelsessystem 
til administrativ, teknisk og økonomisk 
styring af drift og vedligeholdelse af deres 
vejnet. 

Vejvedligeholdelsessystem. 
Kilde SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Broernes tilstand har stor betydning for 
Danmarks infrastruktur og mange kom-
muner følger løbende broernes tilstand 
systematisk. 

53 kommuner oplyser, at de har et brofor-
valtningssystem. 

Broforvaltningssystem. 
Kilde SAMKOM spørgeskema, 2009/10

IT-værktøjer
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Trafiktællinger i kommunerne anvendes 
i forbindelse med trafiksikkerhedsvur-
deringer, behandling af klagesager mv. 
Derudover kan trafiktællinger anvendes 
i forbindelse med vedligeholdelse af 
belægninger, udbygning og planlægning. 

52 kommuner oplyser, at de udfører 
trafiktællinger. 

Trafiktællinger. 
Kilde SAMKOM spørgeskema, 2009/10
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Trafikarbejdet i Danmark er øget med ca. 60 pct. fra 1982 til 2008. I samme periode har det 
samlede udgiftsniveau til vejnettet været svingende med en tendens til et mindre fald i udgifter 
til drift og vedligeholdelse. 

Kommunernes anlægsudgifter har ligeledes været svingende igennem de sidste 30 år. 

Udgifter til offentlige veje

På baggrund af regnskaber, som kommunerne indberetter til Danmarks Statistik samt egne 
regnskaber, udarbejder Vejdirektoratet årligt en oversigt over udgifterne til de offentlige 
veje i Danmark. 

Vejudgifterne omfatter anlægsudgifter, udgifter til drift og vedligeholdelse (ekskl. vinter-
tjeneste) samt andre udgifter. Andre udgifter dækker udgifter til administration, planlæg-
ning, afvandingsbidrag og øvrige udgifter, der ikke henføres direkte på anlæg eller vedlige-
holdelse.

Udgifter til offentlige veje i 2008. 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010

Kommuneveje 

5.370
3.525
3.289

12.184

Statsveje

1.606
1.178
   365

3.149

Ialt

6.976
4.703
3.654

15.333

Udgifter til offentlig veje 2008 (i mio. kr.) 

Anlægsudgifter
Drift og vedligeholdelse (minus vintertjeneste)
Andre udgifter

Totale udgifter (minus vintertjeneste)

Udgifter til offentlige veje



I gennemsnit bruger hver kommune 99 
mio. kr. pr. år på anlæg, drift, vedlige-
holdelse og vintertjeneste. Det svarer til 
139.433 kr. pr. km kommunevej. Tallene 
er beregnet som gennemsnitstal for peri-
oden 2007-2008. 

Udgifter til anlæg, drift, vedligehold og vinter-
tjeneste i 1.000 kr. pr. km kommunevej i gennem-
snit pr. år i 2007-08. 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010

I gennemsnit bruger hver kommune årligt 
6,6 mio. kr. på vintertjeneste. Det svarer 
til 9.366 kr. pr. km kommunevej. Tallene 
er beregnet som gennemsnitstal for peri-
oden 2007-2008.

Udgifter til vintertjeneste i 1.000 kr. pr. km kom-
munevej i gennemsnit pr. år i 2007-08. 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010

Kommunernes udgifter på vejområdet
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Anlægsudgifterne i kommunerne varierer 
fra år til år. I gennemsnit bruger hver 
kommune 56 mio. kr. pr. år. Det svarer i 
gennemsnit til 79.470 kr. pr. km kommunevej. 
Tallene er beregnet som gennemsnitstal 
baseret på anlægsudgifter i 2007-2008. 

Anlægsudgifter i 1.000 kr. pr. km kommunevej i 
gennemsnit pr. år i 2007-08. 
Kilde: Vejdirektoratet, 2010
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63 kommuner oplyser, at de anvender 
3.148 årsværk til drift og vedligeholdelse 
(markpersonale). Det svarer til 50 årsværk 
i gennemsnit pr. kommune. 

Flere kommuner har udbudt opgaven til 
private firmaer og har derfor ikke oplyst 
antal årsværk.

Årsværk til drift og vedligeholdelse (markpersonale). 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

27 kommuner oplyser, at de anvender ca. 
199 årsværk til administrative opgaver 
(minus anlæg) på vej- og trafikområdet. 
Det svarer til 7,4 årsværk i gennemsnit pr. 
kommune. 

Årsværk til administrative opgaver (minus anlæg). 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Forvaltning -  antal årsværk
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50 kommuner har oplyst, at de har udlici-
teret 75-100 pct. af deres drifts- og vedlige-
holdelsesopgaver (primært mindre asfalt-
arbejder og udlæg af nyt slidlag). 

Procentdel af udliciterede driftsopgaver (herunder 
asfalt og slidlag). 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Udlicitering af arbejdsopgaver

SAMKOM har forsøgt at afdække hvor stor en del af kommunernes opgaver på vejområdet, 
der er udliciteret. Oplysningerne er baseret på oplysninger fra 66 kommuner.
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Andelen af udliciterede opgaver i forbind-
else med vintertjenesten varierer en del 
fra kommune til kommune. Langt de 
fleste kommuner har udliciteret mere end 
25 pct. af opgaven. 

22 kommuner har oplyst, at de har udlici-
teret 75-100 pct. af deres vintertjeneste. 

Procentdel af udliciteret vintertjeneste. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009-10

11 kommuner har oplyst, at de har ud-
liciteret 75-100 pct. af deres opgaver med 
renhold af veje og udstyr. 

Procentdel af udliciteret renhold af veje og udstyr. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10
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24.

Den offentlige belysning spiller 
en betydelig rolle for trafiksikkerhed,            
tryghed og fremkommelighed, men også for 
hvordan vores oplevelse er af omgivelserne. Et attrak-
tivt visuelt miljø er en del af kommunens præsentation af 
sig selv, og er med til at skabe identitet og trivsel i kommunen.

Trafiksignaler er centrale i forhold til byernes trafikafvikling. Uden signalanlæg 
ville trafikken bryde sammen med uoverskuelige konsekvenser for trafikafviklingen 
og trafiksikkerheden.

8
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Vejbelysning – omfang og antal

23 kommuner har oplyst, at de tilsammen 
har 7.156 km belyste veje. Det svarer til 
311 km belyste veje pr. kommune. 

Belyste veje. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Der er i gennemsnit 10.434 lysarmaturer i 
hver kommune. Gennemsnitstallet er be-
regnet på oplysninger fra 53 kommuner. 

Lysarmaturer. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema 2009/10



Vejbelysning - drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af belysningsan-
læg er typisk en kommunal opgave, men 
flere steder er den udliciteret til belys-
ningsselskaber. 

I gennemsnit bruger hver kommune 8.2 
mio. kr. på el, drift og vedligeholdelse 
af belysningsanlæg. Gennemsnitstallet 
er beregnet på oplysninger fra 47 kom-
muner. 

Det er forskelligt fra kommune til kom-
mune om udgifterne til el, drift og 
vedligeholdelse også dækker udgifter for 
de private fællesveje. 

Udgifter i 1.000 kr. til el, drift og vedligeholdelse. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Vejbelysning - ejerforhold

Den offentlige belysning kan være ejet af 
forskellige parter. I mange kommuner er 
den ejet af kommunerne. I 24 kommuner 
ejer kommunen over 75 pct. af alle anlæg.

  

Procentdel ejet af kommunen. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10.  
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El- eller belysningsselskaber ejer også en 
stor del af belysningsanlæggene der står 
langs kommunevejene. I 18 kommuner 
ejer de mellem 75-100 pct. af anlæggene.

Procentdel ejet af el- eller belysningsselskab. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10

Et belysningsselskab eller lignende kan 
også lease rettighederne til anlæggene for 
en periode. I den givne periode har selskabet 
så rettighederne til anlæggene samt drift 
og vedligeholdelsen. 

Procentdel leaset til andet selskab. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10.
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Få belysningsanlæg er ejet af private 
grundejere. Det er typisk i sommerhus-
områder eller i villa- og rækkehuskvar-
terer med private fællesveje. Det kan også 
være i mindre landsbysamfund, hvor be-
lysningen er ejet af en belysningsforening. 

Procentdel ejet af private grundejere. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10.  
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Flere kommuner har mange belysnings-
anlæg, der mere end 30 år gamle. Det 
er derfor vigtigt at få lagt en langsigtet 
plan for udskiftning af anlæggene, så der 
kan ske en koordineret indsats, der tager 
højde for nye krav til belysning, kabel-
lægning mv. 

Procentdel af anlæg over 30 år. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2009/10. 

Vejbelysning – anlæggenes alder 

Anlæggenes alder er interessante, fordi der i de kommende år dels sker en omfattende 
kabellægning af elforsyningen og dels udfases brugen af kviksølvlampen inden 2015. 
Herefter er det ikke længere muligt at købe kviksølvlamper til belysning. 

Der er mange ældre anlæg i Danmark og det er skønnet, at der er mellem 200.000 og 300.000 
tusinde kviksølvlamper, der i fremtiden ikke vil kunne fås reservedele til. Samtidig er mange 
anlæg ved at være over 30 år, da store dele af vejbelysningsanlæggene blev udbygget i 
1970’erne i takt med at villakvarterer og forstadskommuner blev udbygget. 
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Signalanlæg - antal 

30 kommuner har oplyst, at de i alt har 
1.057 signalanlæg. Forudsættes det at 
disse oplysninger er repræsentative på 
landsplan, vurderes det, at der ca. er  3.452 
signalanlæg på det kommunale vejnet i 
Danmark. Det svarer til at hver kommune 
ca. har 35 signalanlæg. 

Signalanlæg. 
Kilde: SAMKOM spørgeskema, 2010
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Signalanlæg - styringsform og overvågning

Ifølge spørgeskemaundersøgelse fra 2007 vedr. Bedre trafiksignaler i Danmark er fordelingen af 
signalanlæggenes styringsform som illustreret i figuren. 
Andelen af samordnede og fritliggende signalanlæg er nogenlunde lige store, mens 234 
signalanlæg er fritliggende tidsstyrede signalanlæg. 

Fordelingen af signalanlæg på styringsform. 
Kilde: Bedre trafiksignaler i Danmark, Vejdirektoratet og Cowi, 2007

Cirka 40 pct. af landets signalanlæg er ikke overvågede. Fejl på disse signalanlæg opdages 
derfor ikke automatisk via et overvågningssystem.

Fordelingen af signalanlæg på overvågede og ikke overvågede anlæg. 
Kilde: Bedre trafiksignaler i Danmark, Vejdirektoratet og Cowi, 2007

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen anvendes der videodetektering i forbindelse med 46 af 
signalanlæggene. 5 af disse anlæg ejes af Vejdirektoratet, de resterende 41 af kommunerne.
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På landsplan er antallet af personbiler steget  med knap 16 pct. de sidste 10 år. På samme 
tid er antallet af varebiler steget med 49 pct., mens antallet af lastbiler er faldet med 9 pct. 

Udviklingen i antal person-, vare- og lastbiler. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Tendensen forventes at fortsætte og i de kommende år vil vi se endnu flere biler på vejene. 
Størstedelen af stigningen forventes at komme fra en voksende park af personbiler og vare-
biler, hvor bestanden af varebiler vil vokse hurtigere end bestanden af personbiler. 
Den største tilvækst forventes at være i de større byer.

I Danmark er der indregistreret ca. 2,1 
mio. personbiler, hvilket i gennemsnit 
svarer til 21.419 personbiler pr. kommune.

I Københavns Kommune er der indreg-
istreret 125.806 personbiler, mens der i 
Århus, Aalborg og Odense Kommune er 
indregistreret henholdsvis 94.201, 70.296 
og 64.141 personbiler.

Personbiler. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Personbiler



40 pct. af de danske familier er uden bil. 
Hovedparten af familier uden bil findes 
i hovedstadsområdet samt i de største 
provinsbyer. 

I København Kommune er 71 pct. af fami-
lierne uden bil, mens det er 63 pct. i Fred-
eriksberg, 53 pct. i Århus, 46 pct. i Odense 
og 43 pct. i Aalborg Kommune.

Procentdel af familier uden bil. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Familier uden bil

Der er i gennemsnit 387 personbiler pr. 
1.000 indbygger i Danmark. 

I Frederiksberg og Københavns Kom-
mune har omkring en fjerdedel (24,7 og 
25,1 pct.) bil. I den anden ende af skalaen 
ligger Høje-Taastrup og Rudersdal Kom-
muner med henholdsvis 648 og 628 per-
sonbiler pr. 1.000 indbygger.

Personbiler pr. 1.000 indbygger. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010
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Der er i gennemsnit 95 vare- og lastbiler 
pr. 1.000 indbygger i Danmark.

Det laveste antal vare- og lastbiler pr. 
1.000 indbygger findes i kommunerne 
rundt om København. Det er imidlertid 
også her nogle af de højeste antal findes. 

Frederiksberg Kommune har som den 
laveste 29 vare- og lastbiler pr. 1.000 ind-
bygger. I den anden ende af skalaen lig-
ger Høje-Taastrup og Glostrup Kommune 
med henholdsvis 342 og 294 vare- og last-
biler pr. 1.000 indbygger.

Vare- og lastbiler pr. 1.000 indbygger. 
Kilde: Kilde: Danmarks Statistik, 2010

I Danmark er der indregistreret 516.516 
vare- og lastbiler, hvilket i gennemsnit 
svarer til 5.270 vare- og lastbiler pr. kom-
mune.

Vare- og lastbiler. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Vare- og lastbiler
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