
NOTAT 

Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne 

 

I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en 

spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. For-

målet var at se i hvor stort omfang kommunerne havde fulgt anbefalingerne 

i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Mod nye mål 2007-2012.  

 

Undersøgelsens resultater er beskrevet i dette notat. Ud af 98 kommuner 

har 86 svaret på alle spørgsmål, hvilket er en svarprocent på 88 %. Resulta-

terne og den høje svarprocent viser tydeligt at kommunerne har godt fat i 

trafiksikkerhedsarbejdet. 

 

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter 

og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.  

Sammenfatning og konklusion  
Kommunerne arbejder aktivt for at forbedre trafiksikkerheden og nå de mål 

som de selve har stillet op og politisk vedtaget at følge. Dette kan klart ses 

ud af undersøgelsens resultater: 

 77 kommuner har en trafiksikkerhedsplan 

 63 kommuner har eller deltager i et lokalt trafiksikkerhedsudvalg 

 Trafiksikkerhedsarbejdet i skolerne er højt prioriteret:84 kommuner 

arbejder aktivt for at fremme trafiksikkerheden i skolerne 

 Flere af de tiltag som Færdselssikkerhedskommissionen har 

anbefalet bliver udført i kommunerne og på det kommunale vejnet.  

Der er en række nyere tiltag som endnu ikke er forankret i kommunerne: 

 Kun få kommuner er i dialog med virksomheder om trafiksikkerhed   

 Kommunerne bruger i høj grad trafiksikkerhedsrevision hvorimod 

trafiksikkerhedsinspektion ikke er slået igennem 
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Kommunerne benytter sig i høj grad af de værktøj og anbefalinger der 

kommer fra nationalt niveau: 

 Kommunerne benytter sig af uheldsdata når de planlægger og 

prioriterer deres trafiksikkerhedsarbejde og er således afhængige af 

pålidelige data – der er et stort potentiale i skadestuedata 

 Det politiske fokus på trafiksikkerhed øges når kommunerne har 

mulighed for at søge støtte til trafiksikkerhedsarbejdet fra statslige 

puljer 

 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er kendt og 

anvendt – det forpligter. Flere kommuner efterlyser den ny nationale 

handlingsplan. 

Organiseringen af trafiksikkerhedsarbejdet 
De første spørgsmål i undersøgelsen er besvaret af 89 kommuner og ud af 

dem har 77 svaret at de har en trafiksikkerhedsplan, hvilket svarer til 79 

% af alle kommuner. En kommunal trafiksikkerhedsplan er et brugbart do-

kument da den synliggør det arbejde som kommunen udfører og planlægger 

at udføre for at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne. 

 

73 kommuner har svaret at de følger deres plan helt eller delvist, hvilket 

tyder på at planerne og dermed trafiksikkerhed bliver taget seriøst i de 

kommuner som har en plan.  

 

De fleste af de kommuner der har svaret, 63, har et trafiksikkerhedsud-

valg, enten kommunens eget eller sammen med nabokommunerne. Et lo-

kalt trafiksikkerhedsråd kan være organiseret på forskellige måder og består 

oftest af kommunale embedsmænd og politikere, repræsentanter for virk-

somheder, organisationer og andre offentlige myndigheder. Formålet er at 

have et forum hvor kommunen kan få støtte til trafiksikkerhedsarbejdet og 

hvor deltagerne kan orientere hinanden og koordinere de trafiksikkerheds-

tiltag som de planlægger. Det kan f. eks. være koordinering af skolestarts-

kampagner mellem skole, politi og det lokale busselskab.  

 

Stort set alle af de kommuner der har svaret arbejder aktivt for at fremme 

trafiksikkerhed i skolerne, nemlig 84. Dette gøres på forskellige måder: 

via undervisningen hvor politiet ofte er medvirkende og ved kontakt med 

forældrene på forældremøder. Rådet for Sikker Trafik gennemfører hvert år 

en skoletrafiktest af kommunerne. Den indikerer graden af involvering med 

at udarbejde og implementere trafikpolitik på skolerne.  Mange skoler har 

udarbejdet og vedtaget en trafiksikkerhedspolitik hvor skolen formulerer 

trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og de tiltag som elever, forældre og 

lærere planlægger at bruge for at forbedre situationen. 52 kommuner enten 

har eller vil skrive ind i deres handlingsplan at kommunens skoler skal ud-

arbejde en trafiksikkerhedspolitik. 



 

  3 

 

Få kommuner samarbejder med lokale virksomheder om at fremme 

trafiksikkerheden i virksomheder. Kun 13 kommuner har svaret ja til det-

te. Grunden til at det er så få kommuner der samarbejder med virksomhe-

der er sandsynligvis at kommunerne mangler viden om hvordan man bedst 

griber denne opgave an.  

Brug af data om uheld 
Kommunerne bruger i meget høj grad politiets oplysninger om uheld når de 

planlægger og prioriterer deres trafiksikkerhedsarbejde. 85 kommuner bru-

ger uheldsdata fra den nationale uheldsdatabase, som bestyres af Vejdi-

rektoratet og som indeholder data fra alle politiregistrerede trafikuheld. De 

fleste kommuner kompletterer denne viden med information fra trafikanter. 

borgere, skoler etc.  Desuden bruger kommunerne egne registreringer af 

trafik og hastighed.  

 

10 kommuner har svaret at de også bruger sygehusdata. Det er bl.a. de stør-

re kommuner på Fyn, hvor Fyns amt samarbejdede med Odense hospital 

om at bruge sygehusdata om trafikuheld aktivt for at få mere viden om 

uheld. Århus har udviklet sit eget system til registrering af sygehusdata.  

 

Kommunerne bruger uheldsdata først og fremmest til at udpege uheldsbela-

stede lokaliteter på vejnettet. 65 kommuner bruger data til at udpege sorte 

pletter og 44 kommuner udpeger grå strækninger. 52 kommuner udarbejder 

årlig uheldsstatistik for borgere og politikere og uheldsdata bliver også brugt 

til at planlægge kampagner, prioritere anlæg af cykelstier og til sagsbehand-

ling og politikerbetjening. 

Inspiration fra Færdselssikkerhedskommissionen og 
statslige puljer 
Kendskabet og brugen af Færdselssikkerhedskommissionens hand-

lingsplan for 2007-2012 er udbredt i kommunerne. Således har 63 af 

kommunerne brugt handlingsplanen i deres trafiksikkerhedsarbejde. En stor 

andel af kommunerne, 56 kommuner, har fået støtte fra statslige puljer til at 

gennemføre trafiksikkerhedsarbejde, først og fremmest fra Transportmini-

steriets Cykelpulje. 34 af kommunerne mener også at muligheden for at 

søge støtte har givet et øget fokus på trafiksikkerhed blandt de kommunale 

politikere. 

Kommunernes brug af konkrete tiltag 
Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007-2012 indeholdt i 

alt 100 tiltag hvoraf 30 var relevante for kommunerne. De tiltag som er re-

levante for kommuner har forskellige karakter. Størstedelen er tiltag der 

relaterer til vejes og gaders udformning og andre omhandler kampagnetiltag 

og organiseringen af trafiksikkerhedsarbejdet. I kommuneundersøgelsen 
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bliver der ikke spurgt til alle tiltag men kun til de tiltag som i handlingspla-

nen blev vurderet som de mest effektive.  

 

Kommunerne er blevet spurt til om de har gennemført de foreslåede tiltag i 

handlingsplanens planperiode 2007-2012. Dette betyder at de mange trafik-

sikkerhedsforbedringer som kommunerne har gennemført tidligere ikke er 

med i denne undersøgelse. 

Trafiksikkerhedsrevision og trafiksikkerhedsinspektion 

Trafiksikkerhedsrevision er et system til kvalitetssikring af nye anlægspro-

jekter. En certificeret trafiksikkerhedsrevisor gennemgår tegningerne og 

foreslår forbedringer for at højne trafiksikkerheden i projekterne. Systemet 

blev introduceret i Danmark i 1996 og er blevet godt forankret i kommu-

nerne. 75 kommuner får udført trafiksikkerhedsrevision af alle eller delvist 

alle nye anlægsprojekter. Dette bidrager til at sikre at nye veje og gader ikke 

bliver til sorte pletter efter at de er taget i brug. 

 

Trafiksikkerhedsinspektion er en systematisk gennemgang af det eksisteren-

de vejnet, hvor man udpeger de potentielt farlige steder på vejnettet, hvor-

efter man prioriterer hvilke forbedringer der skal udføres for at reducere 

faren. Trafiksikkerhedsinspektion bliver brugt på hele vejnettet eller dele af 

vejnettet i i alt 52 kommuner.  

Større krydsombygninger  

50 kommuner har svaret at de har udført større krydsombygninger af i alt 

121 kryds i byzone. 24 kommuner har udført ombygninger af i alt 64 kryds i 

landzone. I undersøgelsen blev der ikke defineret hvor stor en ”større 

krydsombygning” er, men flere af kommunerne har nævnt at de har etableret 

rundkørsler, hvilket kan være en omfattende ombygning, normalt indenfor 

1-10 mio. kr. Det store omfang af ombygninger af en vis størrelse 

understreger at kommunerne prioriterer trafiksikkerhed højt.  

Forbedringer i eksisterende signalregulerede kryds 

Flere af de foreslåede trafiksikkerhedstiltag kræver kun en mindre 

investering og det er derfor ikke en stor overraskelse at disse har fået stor 

udbredelse i kommunerne. Dette gælder f. eks. for tilbagetrukken stopstreg 

for biler i signalregulerede kryds med cykelsti. I de 62 der har gennemgået 

alle relevante kryds og/eller udført tiltaget, så er det i alt over 450 kryds der 

er blevet forbedret med tilbagetrukne stopstreger. Der er 18 kommuner der 

svarer at de ikke har udført dette tiltag og flere af de kommuner har få eller 

ingen signalanlæg. 

Mange kommuner har også forsynet signalanlæg med før-grønt for cyklister. 

Dette tiltag forbedrer også cyklisternes synlighed i kryds og reducerer 
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dermed risikoen for uheld mellem ligeudkørende cykler og 

højre/venstresvingende biler. 37 kommuner har gennemgået alle relevante 

kryds og/eller udført tiltaget. I alt er det over 50 kryds der er blevet forsynet 

med før-grønt for cyklister.  

Forbedringer af landevejsstrækninger 

Rumleriller i midten af vejen eller i kanten kan advare den trafikant der er 

på vej over i modsat bane eller ud i grøften. Dette tiltag er blevet brugt i et 

antal kommuner i stor omfatning men er ikke helt slået igennem i alle 

kommuner. I alt har 19 kommuner etableret rumleriller i midten af vejen på i 

alt ca. 185 km vej, og 16 kommuner har etableret rumleriller på i alt ca. 170 

km vej.  

Mange kommuner har udført rabatforstærkning, der gør det nemmere for 

bilister at manøvrere og derved undgå uheld hvis de kommer ud i rabatten. 

41 kommuner har udført dette på i alt over 2600 km vej. 

For at reducere risikoen for personskader ved påkørsel af træer, stengærder 

mm der står tæt på landevejene kan kommunerne foretage en gennemgang 

af vejnettet og udføre ændringer som opsætning af autoværn eller 

flytning/fældning af træer og andre genstande. Kommunerne er blevet 

spurgt til om de har gennemgået deres kommunale vejnet med henblik på 

dette. 16 kommuner har gennemgået godt 2100 km vej, men de er ikke 

blevet spurgt til hvilke ændringer der er udført som følge af gennemgangen. 

”Din fart” 

”Din fart”-visere er populære hos borgerne og derfor ofte brugt i 

kommunerne. 50 kommuner har i alt opsat permanente ”Din fart”-visere på 

ca. 320 steder. Kommunerne bruger også mobile fartvisere. 61 kommuner 

har i alt brugt mobile fartvisere i ca. 2000 uger pr år. Flere kommuner har 

flere visere og bruger dem i en stor del af året.   

Kampagner 

Rådet for Sikker Trafik gennemførte ultimo 2010 en undersøgelse af 

kommunernes niveau af deltagelse i de nationale kampagner og graden af 

selvstændige lokale kampagner. Ligeledes har Rådet gennem hele 

handlingsplanens periode arbejdet tæt med kommunerne om udarbejdelsen 

af trafikpolitiker på skoler. 

I perioden har der i gennemsnit været 3-4 nationale kampagner om året. 

Deltagelsen fra kommunerne har været god, idet gennemsnittet ligger lige 

over 60 deltagende kommuner. Det spænder fra næsten alle kommuner, der 

deltager i skolestartskampagnen over cykelkampagner, der primært har 

henvendt sig til de større byer og købstæder. 

Der har i perioden været afholdt nationale kampagner med kommunal 

deltagelse på følgende områder: Skolestart, sele, hastighed, spiritus, 
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cykeluheld i kryds, højresvingsulykker med cyklister og lastbiler, unge 

bilister, unge knallertførere og uopmærksomhed 

Kommunerne har generelt ikke sparet på de økonomiske ressourcer til 

kampagnerne som følge af den økonomiske krise. Der er typisk afsat 0-1 

årsværk i kommunerne til trafiksikkerhedskampagner. 

Kommunernes egne kommentarer 

Sidst i undersøgelsen har kommunerne haft mulighed for at videregive 

yderligere information eller kommentarer. Flere kommuner har lagt links til 

deres trafiksikkerhedshandlingsplaner. Et antal kommuner har givet 

eksempler på tiltag de har gennemført som ikke er dækket af undersøgelsen, 

som kampagnetiltag.  

Kommunerne efterlyser også støtte til det lokale trafiksikkerhedsarbejde. 

Flere efterlyser den ny nationale handlingsplan, da de ønsker at indarbejde 

dette i deres egne trafiksikkerhedshandlingsplaner der står for at skulle 

fornys. Et par kommuner peger også på behovet for uheldsdata fra 

skadestuer for at få mere viden om uheldene i kommunerne. Der er også et 

antal kommuner der beklager Vejdirektoratets nedprioritering af det 

regionale trafiksikkerhedssamarbejde. 

 

 

Bilag 1: Diagrammer med resultater 

Bilag 2: Udvalgte kommentarer fra kommunerne
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Bilag 2: Udvalgte kommentarer fra kommunerne 

 København: Vi er i gang med ny handlingsplan for kommende 

periode. 

 Fanø: OBS på: Vi er Danmarks anden mindste kommune - Vi har 

hverken trafiklys eller rundkørsler. 

 Tønder: Vi har nedsat en Sønderjysk Netværksgruppe (Vejen, 

Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder). Vi har både lavet en 

hastighedsplan, Trafiksikkerhedsplan, Trafikplan Tønder by og en 

cykelruteplan. Vi laver egne kampagner - eksempelvis Børn I bilen 

 Åbenrå: Trafiksikkerhedsplanens målsætning var en reduktion på 

40% , fra 103 personskader til 62 personskader pr. år. Den faktiske 

reduktion har været på omkring 57 % frem til jan 2012. Der er 

etableret 5 vejstrækninger med 2-1 veje. Der er lavet "strækninger 

foran skoler", ved 6 skoler (hævet flade, beplantning, belysning 

mm). 

 Odsherred: Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan men ikke 

afsat midler til opfølgning 

 Thisted: Jeg vil meget gerne orientere om, at vi er i gang med en 

samlet trafikhandlingsplan for den samlede kommune. Vi har et godt 

samarbejde med vore interessenter, og for de små midler vi siden 

2007 har haft til rådighed for trafiksikkerhedsarbejdet, synes vi, det 

er gået rimeligt. Vi vil gerne trafiksikkerhed her i kommunen! 

 Skanderborg: Vores gældende plan er vedtaget i 2009 og skal 

revideres i 2012. Vi afventer nye mål fra 

færdselssikkerhedskommisionen ! Alternativ må vi bruge EU 

målene. MHT kampagner har vejdirektorartet jo sparet deres 

sekretariatspost væk. Vi er "et par stykker" der kæmper for at få 

placeret ansvaret for den opgave i politiet. Vi har haft foretræde for 

transportudvalget og retsudvalget hvor vi har præsenteret forslag en 

ny struktur. Kommunerne har brug for samarbejde omkring 

trafiksikkerhed for at få mere opmærksomhed omkring emnet og jo 

flere vi er sammen jo længere strækker pengene. 

 Herlev: Samarbejdet i Vestegnens Trafiksikkerhedsråd er fantastisk 

og medvirker til at der er fokus på trafiksikkerhed i kommunerne. 

 Sorø: Vores mobile Din fart har nok nogle problemer og er derfor 

ikke i brug. Trafiksikkerhedsplanen er ved at gennemgå 3 revidering 

siden kommunesammelægningen. 

 Frederiksberg: Kommunen har en trafiksikkerhedspoliti. 

Trafiksikkerhedsplanen er en del af Trafik- og Miljøplanen og skal 

opdateres i 2012 som selvstændig plan. Skolevejsundersøgelse med 

handlingsplan er opdateret i 2010 og tiltag gennemføres årligt. 

Kommunen gennemfører/deltager i kampagner: ABC, skolestart, 

fodgænger- og cyklistkampagner (udgør en væsentlig del af de 
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tilskadekomne). Kommunen har desuden arbejdet med at synliggøre 

skolernes placering i bybilledet. Afmærkning vurderes ifm. 

slidlagsarbejde (mini-inspektion) 

 Gribsskov: Trafiksikkerhedsplan fra 2008. Trafikkultur kampagne 4 

steder med intelligente tavler. I samarbejde med Naturstyrelsen har 

vi 1 sted opsat varmesensorer til advarsel om krysdsende vild. 

Kommunenser frem til den ny handleplan som kan guide vores 

fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. 

 Helsingør: Vi har i den grad brug for at styrke ulykkesdata 

grundlaget med skadestuedata. Styrkelse af faglige netværk - efter at 

Vejdirektoratet har ned prioriteret det arbejde Styrkelse af kampagne 

arbejdet efter at Vejdirektoratet har ned prioriteret området 

 Svendborg: Jeg ser frem til en ny handlingsplan, da vi mangler nye 

mål for trafiksikkerhed. 

 


