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Indledning
Rudersdal Kommune arbejder målrettet og systematisk på at minimere antallet af trafikulykker 
og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem adfærdspåvirkning af tra-
fikanter, og ved vejtekniske foranstaltninger på uheldsbelastede og utrygge lokaliteter i kom-
munen.

Trafiksikkerhedsarbejdet styrkes yderligere af lokal forankring gennem kampagner samt via del-
tagelse i landsdækkende og regionale indsatser for at forbedre trafiksikkerheden.

I Rudersdal Kommune har vi følgende målsætning:

”Større trafiksikkerhed i kommunen gennem færre trafikuheld  
og større tryghed der fremmer cyklen som transportform.”

Rudersdal Kommune blev i december 2015 som den første kommune i landet certificeret i trafik-
sikkerhedsledelse (ISO 39001). I arbejdet med trafiksikkerhedsledelse er der en række krav, der 

Trafiksikkerhedspolitik og kommunens certificering
Rudersdal Kommune blev i december 2015 som den første kommune i landet certificeret i trafik-
sikkerhedsledelse (ISO 39001). I arbejdet med trafiksikkerhedsledelse er der en række krav, der 
skal opfyldes. Et af disse krav er formuleringen af en trafiksikkerhedspolitik.

Trafiksikkerhedspolitikken blev godkendt af Miljø- og Teknikudvalget i maj 2016. Politikken under-
støtter målet om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på vejnettet i 
Rudersdal Kommune til nul. Derudover understøtter trafiksikkerhedspolitikken målet om, at 
større trafiksikkerhed i kommunen skal fremme cyklen som transportform.

Denne årlige uheldsanalyse skal anvendes 
til at identificere, hvilke trafiksikkerheds-
mæssige udfordringer der er i Rudersdal 
Kommune.

Indledningsvist gives et overblik over det 
generelle uheldsbillede i Rudersdal 
Kommune, herunder status og udvikling i 
forhold til tidligere år. Desuden behandles 
uheld for specifikke emner som trafikant-
typer, uheldssituationer og aldersgrupper.

Endeligt sættes de seneste års udvikling i 
Rudersdal Kommune i relation til både 
Færdselsikkerhedskommisionens anbefa-
linger til indsatsområder samt Rigspolitiets 
nationale strategi for færdselsområdet.

Samfundsøkonomiske konsekvenser

Ifølge Finansministeriets beregning fra 28. august 
2017 svarer hver trafikdræbt (statistisk liv) til et 
samfundstab på 32 millioner kroner. 

En alvorligt tilskadekommen prissættes til ca. 5,2 
millioner kroner imens en lettere tilskadekom-
men prissættes til ca. 670.000 kroner.

I 2016 blev registreret 13 personskader i trafik-
uheld på kommunens veje. De fem var lettere, de 
syv alvorlige og en enkelt blev dræbt.

I relation til ovenstående tal svarer dette til en 
samfundsmæssig udgift på 71.750.000 kroner.
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Nationale målsætninger og strategi
Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger – Hver ulykke er én for meget.
Færdselssikkerhedskommissionen har gennem en årrække fremsat nationale målsætninger, der 
er vejledende for vejmyndighederne. 

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan tager udgangspunkt i, at ulykker kan for-
hindres og personskadernes alvorlighed reduceres gennem lovgivning og kontrol, undervisning og 
kampagner samt vejteknik og sikkerhedsteknologi i køretøjerne.

Færdselssikkerhedskommissionen har som mål, at der i 2020 maksimalt bør være 120 dræbte, 
1.000 alvorligt og 1.000 let tilskadekomne i trafikken.

Rigspolitiets strategi og indsatsområder 
På baggrund af Rigspolitiets Nationale Strategiske Analyse 2017 er færdselssikkerhed udpeget 
som et af politiets strategisk prioriterede indsatsområder de kommende år.

Politiets strategi er at øge færdselssikkerheden i Danmark, at sikre en hensigtsmæssig trafikaf-
vikling i samfundet samt at bidrage til borgernes tryghed.

For at opnå de strategiske mål er der udvalgt tre nationale målsætninger for politiets indsats på 
færdselsområdet:

• Man vil nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.  
Målsætningen afspejler Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplans mål 
frem mod 2020. Den fælles ambition er, at der i 2020 højst er 120 dræbte, 1.000 alvorligt til-
skadekomne og 1.000 let tilskadekomne i trafikken om året. 

• Man vil øge trygheden blandt trafikanterne.  
Målsætningen er at øge trygheden hos borgerne, når de færdes på gader og veje ved at ned-
bringe antallet af dræbte og tilskadekomne. Den øgede tryghed skal kunne aflæses i poli-
tiets tryghedsmålinger. 

• Man vil understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling.  
Gennem koncepter og vejledninger er målet at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling. Den 
bedste trafikafvikling sker generelt, når borgerne overholder love og regler på området.

For at nå de nationale målsætninger har Rigspolitiet prioriteret tre indsatsområder: 

• Spiritus- og narkotikakørsel
• Kørsel med for høj hastighed
• Distraktion og uopmærksomhed

Disse indsatsområder er udvalgt, fordi de vurderes at have væsentlig betydning for færdselssik-
kerheden.
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Uheldsdata
Data i denne analyse udtrækkes fra vejman.dk, der indeholder information om alle politiregi-
strerede trafikuheld i Danmark. Databasen indeholder adskillige parametre, der knytter sig til 
hvert uheld samt hvert element og tilskadekommen person, der er involveret i uheldet.

Uheldsanalysen er begrænset til uheld, som er sket på Rudersdals Kommunes eget vejnet. Uheld 
som måtte være sket på statsveje i kommunen er ikke medtaget.

Analysen fokuserer som udgangspunkt på uheld, som er sket i 2016 dog holdt op imod de fore-
gående fire år i ønsket om at belyse den trafiksikkerhedsmæssige udvikling i kommunen generelt 
samt til indentificering af eventuelle uheldsbelastede lokaliteter set over en årrække.

Afslutningsvis kommenteres der på de foreløbige uheldstal for 2017 udtrukket i vejman.dk  i 
januar 2018. Det er dog nødvendigt at understrege, at registrering og stedfæstelse af 2017-uheld 
først ventes endeligt afsluttet omkring maj-juni 2018, hvorfor de aktuelle 2017-tal skal tages med 
forbehold.

I analysearbejdet opereres med tre centrale begreber:

•  Personskadeuheld er et trafikuheld, hvor en eller flere personer er tilskadekommet. Person-
skadens grad inddeles i lettere tilskadekommen, alvorligt tilskadekommen og dræbt. 

• Materielskadeuheld er et trafikuheld, hvor der udelukkende er sket materiel skade, og hvor 
skaderne udgør en værdi på minimum 50.000 kr. for hvert motorkøretøj eller minimum 5000 
kr. for anden materiel skade (så som trafiktavler, lygtepæle, hegn m.m.). 

• Ekstrauheld er et trafikuheld der registreres af politiet, men som i forhold til skadens 
omfang ikke gøres til genstand for politimæssig rapportskrivning – herunder uheld med 
begrænsede materielle skader, som derfor ikke opfylder ovenstående kriterier for et materi-
elskadeuheld.

Analysen vil primært koncentrere sig om personskadeuheld, da det er disse uheld, som resulterer 
i størst skade, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Trafikuheld registreres kun af politiet i det omfang, at politiet får kendskab til uheldene. Især 
uheld med udelukkende lette personskader og uheld med fodgængere og cyklister er underre-
præsenteret i den officielle uheldsstatisk.

Der er således et stort antal uheld der ikke er kendskab til andet end fra borgerhenvendelser. 
Disse uheld, samt de registrerede materielskade- og ekstrauheld bruges i et vist omfang til at 
understøtte en mulig uheldstendens og især i det forebyggende uheldsarbejde.

Analysen danner sammen med borgerhenvendelser samt forvaltningens eget tilsyn grundlag for 
det videre arbejde med at forbedre trafiksikkerheden og prioritering af de kommende års investe-
ringer.
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Registrerede uheld
Der er i 2016 registreret 72 trafikuheld på kommunens veje, som fordeler sig på følgende måde: 

• 29 ekstrauheld
• 30 materielskadeuheld
• 13 personskadeuheld

I Figur 1 ses antal uheld i 2016 i forhold til de foregående 4 år. Derudover kan de foreløbige 
uheldstal for 2017 ses. 2017-tallene belyses nærmere bagerst i rapporten.

Som det fremgår, er antallet af uheld i 2016 stort set det samme som i 2015. Dog kan der ses et 
fald i dræbte og alvorligt tilskadekomne, imens materielskadeuheld og lettere tilskadekomne er 
steget lidt, hvilket må betragtes som en positiv udvikling. Antal ekstrauheld er ligeledes faldet lidt.

På landsplan er der i 2016 sket i alt 2882 personskadeuheld, hvilket er en lille stigning i forhold til 
de 2853 personskadeuheld i 2015, som var det laveste i 10 år. På Figur 2 ses antallet af person-
skadeuheld de sidste fem år sammenlignet med vores nabokommuner. Heraf fremgår det, at 
Rudersdal Kommune i perioden ligger ca. i midten. Det er dog tale om en relativ stor usikkerhed 
grundet de forholdsvist store udsving i antallet af personskadeuheld fra år til år samt de generelt 
små tal der heldigvis arbejdes med her.

Figur 1 – Politiregistrerede uheld i Rudersdal Kommune 2012-2016 samt foreløbige tal for 2017

Figur 2 – Antal personskadeuheld i forhold til nabokommuner 2012-2016

Rudersdal 17 6 14 14 13 64 0,18 11,5
Allerød 5 10 9 8 6 38 0,18 15,4
Hørsholm 8 6 4 2 3 23 0,16 9,2
Gentofte 23 23 21 22 17 106 0,40 14,1
LTK 16 15 12 9 13 65 0,33 11,8
Furesø 4 7 15 6 11 43 0,21 10,7
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Tilskadekomne
I 2016 er der i 13 personskadeuheld registreret 13 tilskadekomne, hvor fem er lettere tilskade-
kommet, syv er alvorligt tilskadekommet og en enkelt er dræbt. De tilskadekomne fordeler sig på 
køn, skadesgrad, alder og transportmiddel som illustreret i Figur 3-5. 

Der kan konstateres en lille overvægt af tilskadekomne mænd, og at de tilskadekomne generelt 
fordeler sig jævnt blandt alle aldersgrupper over 14 år. – Siden 2011 er der ikke registreret nogen 
tilskadekomne børn under 15 år i personskadeuheld på kommunens veje.

Endeligt kunne der i 2016 opleves en overvægt blandt de lette trafikanter, som kom til skade. Af 
disse udgør cyklisterne hovedparten.

Figur 4 – Tilskadekomnes køn og alder 2016

Figur 3 – Tilskadekomnes køn og skadesgrad 2016

Figur 5 – Tilskadekomnes køn og transportmiddel 2016
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Kortlægning af uheld
Figur 6 viser placeringen af samtlige 72 politiregistrerede uheld i Rudersdal Kommune, som er 
sket i 2016, imens Figur 7 viser de 13 uheld som resulterede i personskade. Som det fremgår af 
kortene, er uheldene overvejende spredt over hele kommunen. Dog ses der en stor overvægt af 
uheld på trafikvejene, hvilket også er forventeligt grundet de ofte højere hastigheder og større tra-
fikmængder.

I 2016 er der ikke konstateret flere personskadeuheld på samme sted. Dog er der i krydset 
Vedbæk Stationsvej/Strandvejen observeret to materielskadeuheld og et personskadeuheld. På 
den baggrund vil krydset blive taget op til nærmere vurdering i 2018 med henblik på en eventuel 
etablering af et signalanlæg. En sådan løsning vil kunne gavne både sikkerheden og fremkomme-
ligheden, men kræver dog en særskilt politisk behandling grundet dets økonomiske omfang.

I 2016 skete desuden to materielskadeuheld i krydset Kongevejen/Søndervangen – begge mellem 
en bilist og en cyklist. Som konsekvens af dette er der siden da blevet etableret en tydeligere mar-
kering af forbipasserende cyklister på Kongevejen henvendt mod bilister på Søndervangen.

Figur 8 viser alle personskadeuheld, som er sket i årene 2012-2016. Som det fremgår her, kan 
der her udpeges tre steder med mere end et personskadeuheld. På alle tre lokaliteter er der 
efterfølgende blevet gennemført tiltag med henblik på en forbedring af trafiksikkerheden:

• Øverødvej/Pile Allé (2012 og 2016) – Forbedret opstribning på Øverødvej ud for Pile Allé. 
• Øverødvej/Vangebovej (2014 og 2015) – Forbedret opstribning og blåt cykelfelt i rundkørsel.
• Kongevejen/Ernst Bojesensvej (begge i 2015) – Etablering af gennemført fortov forbi sidevej.

Figur 6 – Alle uheld i Rudersdal Kommune i 2016
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Figur 7 – Personskadeuheld i Rudersdal Kommune i 2016
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Uheldssituationer
Som det fremgår af både grafer og kort på de foregående sider, er de 13 personskadeuheld og 
deres tilskadekomne generelt meget spredt over både alder og geografi, og det samme gør sig 
gældende, når det kommer til deres uheldssituationer. Alt i alt fordeler de 13 personskadeuheld 
sig på 12 forskellige uheldssituationer, som overordnet kan grupperes i fem hovedsituationer.

Seks af uheldene er sket mellem bilist og cyklist 
i et kryds eller ved cyklistens krydsning af vejen.

Ingen af uheldssituationerne er ens, men i fire af 
tilfældene er der tale om, at bilisten er svinget 
ud foran cyklisten. I et enkelt uheld er cyklisten 
svinget ud foran bilisten, imens der i det sidste 
tilfælde er tale om en ligeudkørende cyklist, som 
blev ramt med lav hastighed af en krydsende 
bilist fra sidevejen.

De seks uheld skete hhv. på Skodsborgvej/Lan-
gebjerg, Øverødvej, Kongevejen/Sofievej, 
Bredgade/Skodsborgvej, Vedbæk Stationsvej/
Strandvejen og Øverødvej/Pile Allé.

Tre af uheldene er eneuheld hvor bilisten mister 
herredømmet over køretøjet. To er sket på lige 
strækning og det sidste i et kryds. I to af 
uheldene blev føreren målt med meget høj spiri-
tuspromille imens det sidste skete med for høj 
hastighed.

De tre uheld skete hhv. på Birkerød Kongevej, 
Plantagevej/Bistrupvej og Gøngehusvej.

I to af uheldene er fodgængere blevet påkørt af 
en bil. Det ene skete på en lige villavej, hvor fod-
gængeren blev ramt på armen af bilens side-
spejl. Det andet skete i et signalreguleret kryds, 
hvor bilisten overså fodgængeren i fodgænger-
feltet grundet modlys fra solen. I sidstnævnte 
uheld afgik fodgængeren ved døden.

De to uheld skete hhv. på Brådebæksvej og 
Grøndalsvej/Birkerød Kongevej.

12 Bil - Eneuheld 9 Bil - Eneuheld 11 Bil - Eneuheld

032
Eneuheld v/ svingning i 
kryds, indkørsel, rundkørsel 
o.l.

1
011
Eneuheld på lige vej/i kryds 
ved ligeud kørsel, til højre

1

040
Eneuheld på kørebanen - fx 
styrt med 2-hjulet køretøj

1
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Bilist Bilist

1 Bil/Cykel4 Bil/Cykel

5 Bil/Cykel 3 Bil/Cykel

6 Bil/Cykel

2 Cykel/Bil

610
Højresving ud foran 
"med-kørende" 
- krydsende veje

1

2

410
Venstresving ind foran 
modkørende

1

2

660
Venstresving ud foran 
"modkørende" 
- krydsende veje

1

2
510
Ligeudkørende, krydsende 
køretøjer med element 2 
fra højre

1

2

440
Højresving ind foran 
modkørende

2

1

312
Højresving ind foran 
medkørende

2

1

Bilist/CyklistBilist/Cyklist

Bilist/Cyklist

Skodsborgvej/ 
Langebjerg

Bredgade/ 
Skodsborgvej

Øverødvej

Vedbæk Stationsvej/
Strandvejen

Kongevejen/
Sofievej

Øverødvej/
Pile Allé

Bilist/Cyklist

Bilist/Cyklist

Cyklist/Bilist

7 Bil/Fodgænger 8 Bil/Fodgænger

878
Fodgængere fra højre efter 
venstresving 

1

2
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Fodgængere gående i 
vejens højre side

1

2

Bilist/Fodgænger Bilist/Fodgænger

Brådebæksvej
Grøndalsvej/ 

Birkerød Kongevej
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Det vurderes, at manglende opmærksomhed er den primære årsag i hovedparten af uheldene. I 
to uheld var spiritus en faktor. Kun i et enkelt tilfælde vurderes for høj fart at være en afgørende 
faktor.

Det ene dødsuheld, som hændte i 2016, vurderes at ville have være meget svært at forebygge, da 
det skete under uheldige og tilfældige omstændigheder – og ved lav hastighed. At uheldet alli-
gevel fik så fatale følger, vurderes delvist at kunne tilskrives den dræbtes høje alder. Der er ved 
besigtigelser ikke konstateret vejtekniske fejl eller mangler, der kan have været årsag til ulykken.

Som tidligere omtalt danner personskadeuheldet i krydset Vedbæk Stationsvej/Strandvejen 
sammen med to materielskadeuheld samme sted grundlag for yderligere overvejelser for 
krydset. Dette ventes behandlet i en særskilt sag i løbet af 2018.

Et enkelt mødeuheld skete i forbindelse med 
overhaling, hvor den ene svingede ud grundet kø. 
På trods af en skønnet hastighed på 50 km/t hos 
begge de koliderende parter slap den ene uskadt 
og den anden med lette skader.

Uheldet skete på Hørsholm Kongevej.

Et uheld skete i forbindelse med en parkerings-
manøvre, hvor en taxa påkørte en bilist, som var i 
færd med at bakke ud fra en parkeringsbås. Den 
tilskadekomne sad på bagsædet i taxaen.

Uheldet skete på Teglporten.
10 Bil/Bil

510
Ligeudkørende, krydsende 
køretøjer med element 2 
fra højre

1

2

Bilist/Bilist

Teglporten

Hørsholm Kongevej

13 Bil/Bil

211
Mødeuheld ved overhaling

1

2

3

Bilist/Bilist
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Indsatsområder
Overordnet set kan der ved kortlægning og analyse ikke vises noget klart og entydigt uhelds-
billede. Dog er det værd at bemærke, at cyklisterne er overrepræsenteret i personskadeuheldene.

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 kam-
pagner. Senest har der været fokus på motionscyklister og deres adfærd på vejen, når de møder  
de øvrige trafikanter. Dette er sket gennem kampagnen God tur – God stil, som blev gennemført i 
efteråret 2016 og foråret 2017. I ønsket om at skabe fokus på høj hastighed i lokale boligområder 
har kommunen i samarbejde med en række boligområder desuden udviklet fartkampagnen 
Sammen SÆNKer vi FARTEN – Kærlig hilsen din nabo. Kampagnen blev første gang gennemført i 
september 2016, og er efterfølgende blevet gentaget i sommeren og efteråret 2017.

Uheldsbilledet i 2016 er ikke væsentligt ændret i forhold til 2015. Alt i alt var der en reduktion på to 
uheld, men dog en mærkbar reduktion i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne.

Med det aktuelle uheldsbillede og i relation til indsatsområderne i Færdselssikkerhedskommissi-
onens handlingsplan samt rigspolitiets indsatsområder på færdselsområdet, stilles der forslag til 
fortsat at have fokus på følgende områder, som især ventes at bidrage til nedbringelse af uhelds-
tallene, da der i høj grad fokuseres på uheldsforebyggelse fremfor bekæmpelse:

• Opmærksomhed 
• Høj hastighed 
• Cyklister og knallerter
• Fodgængere

Opmærksomhed 
Flere analyser viser at der i forbindelse med trafikuheld oftest sker fejl fra trafikanternes side 
grundet uopmærksomhed i trafikken. Forvaltningen anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet 
med opmærksomhed og adfærd i trafikken. Dette skal ske via kampagner, trafiksikkerhedspoli-
tikker samt et fortsat stort fokus på VSP-samarbejdet (Vej-Skole-Politi). 

Høj hastighed 
Nye ”Din fart”-tavler opsættes fortsat på steder, hvor der opleves problemer med for høj fart. Der-
udover samarbejdes der målrettet med Nordsjællands Politi om ATK-målinger. Endelig fortsættes 
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og udvikles samarbejdet med grundejerforeninger i kommunen omkring fartkampagnen 
Sammen SÆNKer vi FARTEN – Kærlig hilsen din nabo.

Cyklister og knallerter 
Som beskrevet ovenfor kan der blandt de tilskadekomne ses en overvægt af cyklister. Rudersdal 
Kommune er en populær cykelkommune for både pendlere, motionister og professionelle. Der 
bygges fortsat nye cykelstier i kommunen. I en fremtidig indsats peges der derfor fortsat på kam-
pagner med særligt fokus på adfærd og opmærksomhed.

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

Øvrige tiltag
I lighed med øvrige år bliver der som supplement til omtalte indsatsområder gennemført neden-
stående faste aktiviteter hen over året. 

Trafiksikkerhedsinspektion 
Trafiksikkerhedsinspektion er en systematisk gennemgang og vurdering af sikkerhedsforholdene 
på det eksisterende vejnet. Forvaltningen inspicerer udvalgte driftsprojekter, herunder i forbin-
delse med anlæg af nyt slidlag og ny afmærkning, med det formål at opnå maksimal trafiksik-
kerhed og udnyttelse af anlægsmidlerne. 

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

Kampagner og VSP-samarbejde 
Som omtalt under indsatser gennemfører Rudersdal Kommune en række trafiksikkerhedskam-
pagner hvert år. Disse målrettes de forskellige trafikantgrupper og problemer, der er fremtræ-
dende i de årlige uheldsanalyser m.m. Kommunens VSP-samarbejde er fortsat under udvikling 
med flere forskellige nye aktiviteter. I dette samarbejdsforum samles de færdselsmæssige kom-
petencer og ressourcer for størst muligt udbytte.

”Straksbesigtigelse” 
Forvaltningen gennemgår løbende de registrerede uheld. Hvert uheld analyseres, og hvis vejtek-
niske forhold vurderes at have været en uheldsfaktor, udbedres dette hurtigst muligt. Der kan i 
disse tilfælde være tale om ny vejafmærkning, skiltning, klipning af beplantning for bedre oversigt 
eller større anlæg m.m. Disse tiltag bevirker, at uheldsrisikoen det pågældende sted minimeres.
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Foreløbige uheldstal for 2017
I skrivende stund (januar 2018) har politiet registreret 66 trafikuheld på kommunens veje i 2017. 
Da der er tale om foreløbige tal, kan dette dog stige en smule, inden registrering og stedfæselse 
for 2017 ventes afsluttet i maj-juni 2018. De registrerede uheld i 2017 fordeler sig som følger: 

• 28 ekstrauheld
• 28 materielskadeuheld
• 10 personskadeuheld

Som det kan ses af Figur 1 på side 6, indikerer dette et lille fald i antallet af både ekstra-, materiel- 
og personskadeuheld i forhold til i 2016 (hhv. 29, 30 og 13).

Tilskadekomne
Særligt uheldenes lokaliteter kan vise sig upræcise på nuværende tidspunkt, hvorfor der i denne 
analyse kun vil blive kigget på personskadeuheld i 2017. Placering af de 10 personskadeuheld er 
blevet endeligt bekræftet, dog foreligge muligheden for, at der stadig mangler nogle få.

I de 10 personskadeuheld er der registreret 10 tilskadekomne. Disse fordeler sig på to let tilska-
dekomne, syv alvorligt og en dræbt. Uheldenes lokalitet fremgår af Figur 9, og de tilskadekomne 
fordeler sig på køn, skadesgrad, alder og transportmiddel som illustreret i Figur 10-12. 

I 2017 kan der konstateres en særlig stor overvægt af tilskadekomne kvinder. Som tidligere for-
deler de tilskadekomne sig på alle aldersgrupper over 14 år, men i 2017 med en nævneværdig 
overvægt i aldersgruppen 25-49 år.

Figur 9 – Personskadeuheld i Rudersdal Kommune i 2017 (Foreløbigt registreret)
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Figur 11 – Tilskadekomnes køn og alder 2017 (Foreløbige tal)

Figur 10 – Tilskadekomnes køn og skadesgrad 2017 (Foreløbige tal)

Figur 12 – Tilskadekomnes køn og transportmiddel 2017 (Foreløbige tal)

I samtlige ti personskadeuheld, var det lette trafikanter som kom til skade. Af disse udgør cykli-
sterne de otte. I hele seks tilfælde, er der tale om svingningsuheld, hvor en personbil overskrider 
sin vigepligt i et sving og rammer en ligeudkørende cyklist – de fem var højresvingsuheld.
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Ingen personskadeuheld i 2017 er sket som følge af høj fart eller under indflydelse af alkohol, og 
generelt indikerer de at kunne tilskrives manglende opmærksomhed. Dette uheldsbillede under-
bygger i høj grad forvaltningens anbefaling om fortsat at arbejde målrettet med opmærksomhed og 
adfærd i trafikken via kampagner, trafiksikkerhedspolitikker og særligt fokus på VSP-samarbejdet.
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