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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.”

Trafiksikkerhedspolitik og kommunens certificering
Rudersdal Kommune blev i december 2015 som den første kommune i landet certificeret efter 
vejtrafiksikkerhedsledelsesstandarden (ISO 39001), og i efteråret 2018 blev en recertificering efter 
samme standard opnået. I arbejdet med vejtrafiksikkerhedsledelse 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 det overordnede trafiksikkerhedsmål om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilska-
dekomne på kommunens vejnet til nul. Derudover understøtter trafiksikkerhedspolitikken del-
målet om, at større trafiksikkerhed i kommunen skal fremme cyklen som transportform.

Denne årlige uheldsanalyse skal anvendes 
til identificering af de trafiksikkerheds-
mæssige udfordringer, der er i kommunen, 
for bedre at kunne målrette trafiksikker-
hedsindsatserne det kommende år.

Indledningsvist gives et overblik over det 
generelle uheldsbillede i Rudersdal 
Kommune herunder status og udvikling i 
forhold til tidligere år. Desuden belyses en 
række specifikke emner inden for trafiksi-
kerhed herunder trafikanttyper, uheldssitua-
tioner, aldersgrupper og eventuelle sam-
menfald i uheldslokaliteter.

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 2017 registrerede politiet ti personskadeuheld på 
Rudersdal Kommunes veje. De to havde lettere 
personskade, de syv alvorlig personskade og et 
enkelt resulterede i, at en blev dræbt.

I relation til ovenstående tal svarer dette til en 
samfundsmæssig omkostning på knap 70 millio-
ner 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 nationale handlingsplan tager udgangspunkt i, at ulykker kan 
forhindres 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.

Rigspolitiets Nationale Strategiske Analyse 2017 er i skrivende stund den seneste udgave.
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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 2017 sammenholdt med 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.

Afslutningsvist kommenteres der på de foreløbige uheldstal for 2018 udtrukket i vejman.dk i 
januar 2019. Det må dog understreges, at registrering og stedfæstelse af 2018-uheld først ventes 
endeligt afsluttet omkring maj 2019, hvorfor de aktuelle 2018-tal skal tages med forbehold.

I analysearbejdet opereres med tre centrale uheldsbegreber afhængigt af primært skadesgrad:

•  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 ikke er sket personskade, men hvor et af føl-
gende kriterier er opfyldt: 
- At omfanget af materielle skader på køretøjer og/eller vejudstyr berettiger til optagelse af 
politirapport. 
- At øvrige forhold medfører, at der skal optages politirapport, herunder ved erstatningskrav 
mod involverede uden fast bopæl i Danmark eller hvis politiet selv er indblandet i uheldet. 

• Ekstrauheld er et trafikuheld, der registreres af politiet, men hvor ovenstående ikke er 
opfyldt, og der derfor ikke optages en egentlig politirapport.

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 uheldsstatistik.

Der er således et stort antal uheld, der ikke er kendskab til via andet end 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 vil primært koncentrere sig om personskadeuheld, da det er disse uheld, som resulterer 
i størst skade, både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Analysen danner sammen med bor-
gerhenvendelser og forvaltningens eget tilsyn grundlag for det videre arbejde med forbedring af 
trafiksikkerheden på kommunens vejnet og prioritering af de kommende års investeringer.
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Registrerede uheld
Der er i 2017 registreret 66 trafikuheld på kommunens veje, som fordeler sig på følgende måde: 

• 28 ekstrauheld
• 28 materielskadeuheld
• 10 personskadeuheld

I Figur 1 ses antal uheld i 2017 og de foregående fire år. De foreløbige uheldstal for 2018 kan 
desuden ses bagerst i rapporten.

Som det fremgår, er der i 2017 sket et lille fald i antallet af uheld i forhold til 2016. Konkret er der 
sket en reduktion på tre personskadeuheld, to materielskadeuheld og et enkelt ekstrauheld, 
hvilket må betragtes som en positiv udvikling.

På landsplan er der i 2017 sket i alt 2789 personskadeuheld, hvilket er det laveste i ti år. Til sam-
menligning blev der registreret 2882 personskadeuheld i 2016.

På Figur 2 ses antallet af personskadeuheld de sidste fem år i Rudersdal Kommune sammen-
lignet med nabokommunerne. Heraf fremgår det, at Rudersdal i perioden ligger ca. i midten. Der 
er dog tale om en relativ stor usikkerhed grundet de forholdsvist store udsving i antallet af per-
sonskadeuheld fra år til år samt de heldigvis meget små tal der arbejdes med her.

Figur 1 – Politiregistrerede uheld i Rudersdal Kommune 2013-2017

Figur 2 – Antal personskadeuheld i Rudersdal Kommune og nabokommuner 2013-2017

Rudersdal 6 14 14 13 10 57 0,27 10,2
Allerød 10 9 8 6 3 36 0,21 14,6
Hørsholm 6 4 2 3 6 21 0,20 8,4
Gentofte 23 21 22 17 22 105 0,41 13,9
Lyngby-Taarbæk 15 12 9 13 11 60 0,56 10,9
Furesø 7 15 6 11 6 45 0,26 11,2

Personskadeuheld 2013-2017 sammenlignet med nabokommuner
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Tilskadekomne
I 2017 er der i ti personskadeuheld registreret ti tilskadekomne, hvor to er lettere og syv er 
alvorligt tilskadekommet imens en enkelt blev dræbt. De tilskadekomne fordeler sig på køn, ska-
desgrad, alder og transportmiddel som illustreret i Figur 3-5.

Der kan konstateres en stor overvægt af tilskadekomne kvinder, og at de tilskadekomne generelt 
fordeler sig rimelig jævnt blandt alle aldersgrupper over 14 år. – Siden 2011 har politiet ikke regi-
streret nogen tilskadekomne børn under 15 år i personskadeuheld på kommunens veje.

I 2017 var samtlige ti tilskadekomne lette trafikanter – to fodgængere og otte cyklister. Af disse 
kom ni til skade i mødet med en personbil imens en enkelt cyklist kom til skade i mødet med en 
anden cyklist.

Figur 4 – Tilskadekomnes køn og alder 2017

Figur 3 – Tilskadekomnes køn og skadesgrad 2017

Figur 5 – Tilskadekomnes køn og transportmiddel 2017 – (Kun lette trafikanter kom til skade i de ti uheld)
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Kortlægning af uheld
Figur 6 angiver placeringen af samtlige 66 uheld i Rudersdal Kommune, som politiet registrerede 
i 2017. Som det fremgår, er uheldene overvejende spredt over hele kommunen med en ikke over-
raskende overvægt på trafikvejene – grundet de ofte højere hastigheder og større trafikmængder.

Figur 7 viser de ti personskadeuheld i 2017 inkl. angivelse af deres skadesgrad. Som det fremgår 
af kortet, var der ligesom de foregående år ikke nogen lokaliteter med flere personskadeuheld på 
samme sted.

I det uheldsbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde indgår identificering af, hvorvidt konkrete vej-
tekniske foranstaltninger kan være med til forhindre lignende fremtidige personskadeuheld de 
pågældende steder, og her er særligt lokaliteter med flere personskadeuheld en god retnings-
giver til det videre arbejde. Det meget lave antal personskadeuheld i Rudersdal Kommune gør dog 
denne øvelse svær, hvorfor analysen suppleres af en gennemgang af de uheldslokaliteter, hvor 
flere uheld er sket samme sted uanset skadesgrad, samt af de uheldslokaliteter hvor der over en 
femårrig periode er sket flere personskadeuheld samme sted. Disse lokaliteter fremgår af Figur 6 
og Figur 8, og vil blive omtalt yderligere på de kommende sider.

Figur 6 – Alle uheld i Rudersdal Kommune i 2017
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Figur 7 – Personskadeuheld i Rudersdal Kommune i 2017
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Figur 8 – Personskadeuheld i Rudersdal Kommune i 2013-2017
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De foreløbigt registrerede personskadeuheld i 2018 kan desuden ses på Figur 9 bagerst i analysen.
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Uheldssituationer
Som tidligere omtalt resulterede samtlige ti politiregistrerede personskadeuheld i 2017 i, at enten 
en fodgænger eller cyklist kom til skade – de ni i mødet med enten en svingende eller krydsende 
personbil. Alt i alt fordeler de ti personskadeuheld sig på seks forskellige uheldssituationer, som 
overordnet kan grupperes i fem hovedsituationer.

I fem af de registrerede personskadeuheld er der tale om et 
”klassisk” højresvingsuheld, hvor en bilist foretager et højre-
sving ind foran en medkørende cyklist. Disse uheld er sket i 
krydsene:

• Øverødvej/Vangebovej
• Skodsborgvej/Nærum Vænge
• Kongevejen/Sofievej
• Kongevejen/Skovridergårdsvej
• Birkerød Kongevejen ved en privat indkørsel

Bilist/Cyklist

510
Ligeudkørende, krydsende 
køretøjer med element 2 
fra højre

1

2

Skodsborgvej/ 
Bredevej

2 Cykel/Bil
Bilist/Cyklist

410
Venstresving ind foran 
modkørende

1

2

Bistrupvej/ 
”Indkørsel”

Cyklist/Cyklist

241
Mødeuheld i element 2’s 
kørebanehalvdel

1

2

Ravnsnæsvej

Bilist/FodgængerBilist/Fodgænger

851
Fodgængere gående i
vejens venstre side

1

2

2

860
Fodgængere på fortov, helle 
eller lignende

 

2

1

RønnebærvejToftevej

Bilist/Cyklist

312
Højresving ind foran 
medkørende

2

1

”Fem lokaliteter”

Et enkelt personskadeuheld skete på Bistrupvej ved en ind-
kørsel til en tankstation, hvor en personbil foretog venstresving 
ind foran en modkørende cyklist, imens der i krydset Skods-
borgvej/Bredevej skete et personskadeuheld mellem en per-
sonbil og en krydsende cyklist fra højre.

På cykelstien langs Ravnsnæsvej kom en cyklist til skade i et 
frontalt sammenstød med en modkørende cyklist, efter at den 
tilskadekommende havde kørt i den forkerte retning på stien.

I to personskadeuheld kom fodgængere til skade i mødet med 
personbiler. På Toftevej blev en fodgænger gående på køre-
banen ramt på benet af en personbil, som kørte fra stedet uden 
at standse – og muligvis uden at have opdaget hændelsen.

På Rønnebærvej omkom en fodgænger, da vedkommende blev 
ramt af en personbil. Hændelsen skete i forbindelse med, at 
bilisten kørte ud fra en udkørsel og endte ind over fortovet, hvor 
fodgængeren gik blandt en gruppe af personer.
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Ved en nærmere gennemgang af de ti personskadeuheld og tilhørende uheldslokaliteter har kon-
klusionen været, at vejteknik ikke har været en faktor i de ti uheld, men at der til gengæld ses 
meget stærke indikationer på, at manglende opmærksomhed har været afgørende årsag til, at 
uheldene hændte. Dette gør sig ligeledes gældende ved en lang række af de uheld, som ikke 
medførte personskade.

Som de tidligere år kan det konstateres, at ingen af de registrerede personskadeuheld er sket i 
forbindelse med skoletrafik, hvilket netop har været og stadig er et særligt fokusområde i trafik-
sikkerhedsarbejdet. Der er ligeledes ikke registreret hverken sprit, stoffer eller kørsel med for høj 
fart i forbindelse med de ti personskadeuheld.

Som omtalt under Kortlægning af uheld har forvaltningen som suplement til ovenstående gen-
nemgået de uheldslokaliteter, hvor flere uheld er sket samme sted – uanset om der er tale om 
personskadeuheld – samt de uheldslokaliteter, hvor der over en femårrig periode er sket flere 
personskadeuheld samme sted. (Uheldene fremgår af kortene i Figur 6 og Figur 8).

Ved en gennemgangen af pågældende uheld og lokaliteter er konklusionen ligeledes, at vejteknik 
ikke har været en afgørende faktor, men at uopmærksomhed med stor sandsynlighed har været 
en medvirkende årsag.

På baggrund af ovenstående er der som udgangspunkt ikke er fundet grundlag for igangsætning 
af vejtekniske tiltag de pågældende steder. Eneste undtagelse er dog krydset Skovriddergårdsvej/
Kongevejen, hvor der i 2017 er registreret to højresvingsuheld mellem en bil og en cyklist (det ene 
med personskade). På trods af god oversigt og blåt cykelfelt gennem krydset anbefaler forvalt-
ningen en yderligere synliggørelse af cykelstiens tilstedeværelse over for de svingende bilister – 
suppleret af en lokal kampagne målrettet cyklisterne, i håbet om at påvirke både deres hastighed 
og opmærksomhed frem mod krydset.
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Indsatsområder
Som omtalt gør det meget lave antal personskadeuheld det svært at udpege konkrete tekniske 
tiltag på vejnettet, som vil gavne trafiksikkerheden nævneværdigt. Tilgengæld peger den store 
overvægt af uheld mellem lette trafikanter og personbiler, at fokus bør lægges på dette segment 
– særligt gennem målrettede kampagner. 

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 
både i 2016, 2017 og 2018. I ønsket om at skabe fokus på høj hastighed i lokale boligområder har 
kommunen i samarbejde med en række boligområder udviklet fartkampagnen Sammen SÆNKer 
vi FARTEN – Kærlig hilsen din nabo. Kampagnen blev første gang gennemført i september 2016, 
og er efterfølgende blevet gentaget i 2017 og 2018.

Det generelle uheldsbillede i 2017 er ikke væsentligt ændret i forhold til 2016. Alt i alt var der en 
reduktion på seks uheld, hvor de tre var personskadeuheld. Med det aktuelle uheldsbillede i 
relation til indsatsområderne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan og rigspolitiets 
indsatsområder på færdselsområdet stilles der forslag om et fortsat fokus på hhv. Opmærk-
somhed, Cyklister, Høj hastighed og Fodgængere gennem især uheldsforebyggelse fremfor 
bekæmpelse.

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). 

Cyklister
Som beskrevet tidligere kan der blandt de tilskadekomne ses en enorm overvægt af cyklister. 
Rudersdal Kommune er en populær cykelkommune for både pendlere, motionister og professio-
nelle. Der bygges fortsat nye cykelstier i kommunen – senest på Frydenlundsvej. I en fremtidig 
indsats peges der derfor fortsat på kampagner med særligt fokus på adfærd og opmærksomhed 
blandt cyklister.
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Høj hastighed og fodgængere
På trods af at personskadeuheld med for høj fart ikke er overrepræsenteret i uheldsstatistikken i 
Rudersdal Kommune, er vejteknik og generel fokus på hastighed i byer fortsat et vigtigt tema. Det 
stigende antal ældre fodgængere kræver særlige initiativer, som også vil komme andre person-
grupper til gode – herunder de nye i trafikken. Nye ”Din fart”-tavler opsættes fortsat på steder, 
hvor der opleves problemer med for høj fart, og effekten er positiv. Derudover samarbejdes der 
målrettet med Nordsjællands Politi om ATK-målinger og med grundejerforeninger om den lokale 
fartkampagne Sammen SÆNKer vi FARTEN – Kærlig hilsen din nabo.

Forvaltningen modtager i stigende grad henvendelser fra borgere omkring hastighed og trafik-
mængder på strækninger, hvor der ikke ellers registreres uheld. Borgerne oplever, at både 
hastighed og trafikmængde er for stor, samt at vejnettet bliver brugt som smutvej for at undgå 
køkørsel, hvilket øger både utrygheden og risikoen for farlige situationer. Forvaltningen ønsker i 
den forbindelse, at der som styringsværktøj udarbejdes en hastighedsplan, der som supplement 
til uheldsanalysen kan give et mere retningsvisende billede af, hvor behovet for hastighedsdæm-
pende foranstaltninger er størst.

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 projektet ud fra et trafiksikker-
hedsmæssigt synspunkt. Derudover deltager administrationen i blandt andet lokalplanarbejdet 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 2018
I skrivende stund (januar 2019) har politiet registreret 98 trafikuheld på kommunens veje i 2018. 
Da der er tale om foreløbige tal, kan der dog ske ændringer, inden registrering og stedfæselse for 
2018 ventes afsluttet i maj-juni 2019. De registrerede uheld i 2018 fordeler sig som følger: 

• 46 ekstrauheld
• 43 materielskadeuheld
• 9 personskadeuheld

Som det kan ses af Figur 1 på side 6, indikerer dette et fald i personskadeuheld med et enkelt, men 
til gengæld en stor stigning i både materielskade- og ekstrauheld i forhold til i 2017. Foreløbigt 
kendes årsagen til denne stigning ikke, men kan muligvis tilskrives en grundigere politiregistrering 
af uheld uden personskade. Dette vil naturligvis blive undersøgt nærmere i løbet af 2019, når de 
landsdækkende tal kendes, og vil fremgå af den kommende Uheldsanalyse 2018.

Tilskadekomne
Særligt 2018-uheldenes lokaliteter kan vise sig upræcise på nuværende tidspunkt, hvorfor der i 
denne analyse kun vil blive kigget på personskadeuheld og ikke de øvrige 2018-uheld. Placeringen 
af de ni personskadeuheld er blevet endeligt bekræftet, dog foreligge der en lille mulighed for, at 
der kan komme flere til. (F.eks. hvis et uheld fejlagtigt er placeret i en nabokommune).

I de ni personskadeuheld er der registreret ni tilskadekomne fordelt på en enkelt lettere tilskade-
kommen og otte alvorligt tilskadekomne. Særligt positivt er det, at ingen blev dræbt på kom-
munens veje i 2018 – for første gang siden 2011.

Figur 9 – Personskadeuheld i Rudersdal Kommune i 2018 (Foreløbigt registreret)

Overordnet trafikveje
Trafikveje
Overordnet lokalveje
Lokalveje
Byzone
Skov
Søer

Statsveje

Vedbæk

Skodsborg

Trørød

Nærum

Gl.Holte

Høsterkøb

Isterød

Ravnsnæs

Furesø

Holte

Søllerød

Bistrup

Sjælsø

Kajerød

Birkerød

Lette personskader
Alvorlige personskader
Dræbte (Ingen)

Personskadeuheld 2018 (Foreløbigt registreret)



15

Figur 11 – Tilskadekomnes køn og alder 2018 (Foreløbige tal)

Figur 10 – Tilskadekomnes køn og skadesgrad 2018 (Foreløbige tal)

Figur 12 – Tilskadekomnes køn og transportmiddel 2018 (Foreløbige tal)

Personskadeuheldenes lokaliteter fremgår af Figur 9, og de tilskadekomne fordeler sig på køn, 
skadesgrad, alder og transportmiddel som illustreret i Figur 10-12.
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I 2018 kan der konstateres en overvægt af tilskadekomne mænd, som aldersmæssigt fordeler sig 
rimelig jævnt på alle grupper over 14 år. Som i 2017 er uheld mellem en lette trafikanter og køre-
tøjer stærkt overrepræsenteret. I syv uheld kom hhv. fem cyklister og to fodgængere til skade i 
mødet med køretøjer, imens de to var eneuheld med hhv. en personbil og en motorcykelelev.

Ved et enkelt personskadeuheld er der noteret kørsel med for høj fart, imens et andet var under 
indflydelse af alkohol og stoffer. For de øvrige syv uheld ses indikationer på manglende opmærk-
somhed som den afgørende faktor i lighed med tidligere år. Dette uheldsbillede underbygger 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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RUDERSDAL  
KOMMUNE

Rådhuset
Øverødvej 2 / 2840 Holte / Tlf. 46 11 00 00 
rudersdal@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Vejafdelingen
Øverødvej 2 / 2840 Holte / Tlf. 46 11 23 00 
tom@rudersdal.dk

Kommunens administration på Rådhuset og i 
administrationscentrene har åbent for personlige 
og telefoniske henvendelser:

Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13


