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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 trafikanter og ved vejtekniske foranstaltninger på uheldsbelastede og utrygge lokaliteter i kommunen.
Trafiksikkerhedsarbejdet styrkes yderligere af lokal forankring gennem kampagner samt via deltagelse 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 understøtter det overordnede trafiksikkerhedsmål om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på kommunens vejnet til nul. Derudover understøtter trafiksikkerhedspolitikken
delmålet om, at større trafiksikkerhed i kommunen skal fremme cyklen som transportform.
Denne årlige uheldsanalyse skal anvendes
til identificering af de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, der er i kommunen,
for bedre at kunne målrette trafiksikkerhedsindsatserne 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 trafiksikerhed herunder trafikanttyper, uheldssituationer, aldersgrupper og eventuelle sammenfald i uheldslokaliteter.
Endeligt sættes de seneste års udvikling i
Rudersdal Kommune i relation til både
Færdselsikkerhedskommisionens anbefalinger til indsatsområder samt Rigspolitiets
nationale strategi for færdselsområdet.

Samfundsøkonomiske konsekvenser
Ifølge Finansministeriets beregning fra 28. august
2017 svarer hver trafikdræbt (”et statistisk liv”) til
et samfundstab på 32 millioner kroner.
En alvorligt tilskadekommen prissættes til ca. 5,2
millioner kroner imens en lettere tilskadekommen prissættes til ca. 670.000 kroner.
I 2018 registrerede politiet ti personskadeuheld på
Rudersdal Kommunes veje. Det ene havde lettere
personskade imens de ni havde alvorlig personskade. Heldigvis var der ingen dræbte i 2018.
I relation til ovenstående tal svarer dette til en
samfundsmæssig omkostning på knap 50 millioner 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 trafikafvikling 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 tilskadekomne 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 nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne. Den øgede tryghed skal kunne aflæses i politiets 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 færdselssikkerheden.
Rigspolitiets Nationale Strategiske Analyse 2017 er i skrivende stund den seneste udgave.
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Uheldsdata
Data i denne analyse udtrækkes fra Vejdirektoratets uheldsdatabase i vejman.dk, der indeholder
information om alle politiregistrerede 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 derfor ikke medtaget.
Analysen fokuserer som udgangspunkt på trafkuheld, som er sket i 2018 sammenholdt med de
foregående år i ønsket om at belyse den trafiksikkerhedsmæssige udvikling i kommunen generelt
samt til identificering af eventuelle uheldsbelastede lokaliteter set over en årrække. Afslutningsvis
kommenteres der på de foreløbige uheldstal for 2019 udtrukket i vejman.dk i januar 2020. Det må
dog understreges, at registrering og stedfæstelse af 2019-uheld først ventes endeligt afsluttet
omkring maj 2020, hvorfor de aktuelle 2019-tal skal tages med forbehold for dette.
I analysearbejdet opereres med tre centrale uheldsbegreber afhængigt af primært skadesgrad:
•

Personskadeuheld er et trafikuheld, hvor en eller flere implicerede personer er tilskadekommet.
Personskadens grad inddeles i lettere tilskadekommen, alvorligt tilskadekommen og dræbt.

• Materielskadeuheld er et trafikuheld, hvor der ikke er sket personskade, og hvor et af følgende 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 implicerede 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 kun skrives uheldsrapport, men ikke optages politirapport.
Mørketal
Trafikuheld i vejman.dk registreres kun af politiet, og alene i det omfang de får kendskab til dem.
Der er således et stort antal uheld, der ikke er kendskab til via andet end eventuelle borgerhenvendelser. Udover ekstra- og materielskadeuheld er især uheld udelukkende med lette personskader hos fodgængere og cyklister stærkt underrepræsenteret i den officielle uheldsstatistik.
Dette manglende datagrundlag kaldet ”Mørketal” frygtes at udgøre helt op til 90 % af alle uheld.
I analysearbejdet fokuseres især på personskadeuheld, da disse resulterer i størst skade både
menneskeligt og samfundsøkonomisk. Materielskade- og ekstrauheld bruges dog til at understøtte mulige uheldstendenser i særligt det forebyggende uheldsarbejde, hvorfor generelle statistikker baseret på samtlige uheld også indgår i analysen.
Analysen danner sammen med borgerhenvendelser og og observationer fra forvaltningens eget
tilsyn grundlag for det videre arbejde med forbedring af trafiksikkerheden på kommunens vejnet
og prioritering af de kommende års investeringer i trafiksikkerhedsfremmende tiltag og indsatser.

5

Registrerede uheld
Der er i 2018 registreret 95 trafikuheld på kommunens veje, som fordeler sig på følgende måde:
• 10 personskadeuheld
• 41 materielskadeuheld
• 44 ekstrauheld
Af Figur 1 kan ses fordelingen af uheld i 2018 og de foregående fire år. De foreløbige uheldstal for
2019 udtrykket d. 8. januar 2020 er desuden tilføjet. Disse kan dog ændre sig i begge retninger.
Politiregistrerede trafikuheld i Rudersdal Kommune 2014-2018 (+ foreløbige tal 2019)
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Figur 1 – Politiregistrerede uheld i Rudersdal Kommune 2014-2018 plus foreløbige tal for 2019 (pr. 8. januar 2020)
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Stigning i materielskade- og ekstrauheld
Som det fremgår af graften, er der i 2018 sket en nævneværdig stigning i antallet af materielskade- og ekstrauheld i forhold til 2017 – en tendens som også de foreløbige uheldstal for 2019
peger i retning af. Konkret er der fra 2017 til 2018 sket en stigning på 16 ekstrauheld og 13 materielskadeuheld svarende til en stigning på hhv. 57 % og 46 %.
Årsagen til denne stigning kendes ikke, da der ud fra uheldsrapporterne ikke umiddelbart kan
identificeres et særligt mønster i pågældende uheldssituationer, deres placering eller andet i 2018
i forhold til 2017.
Rudersdal Kommune har været i dialog med Nordsjællands Politi, som ikke kunne give konkrete
bud på årsagen til stigningen. Grundet den meget store andel mørketal i uheldsdatabasen (uheld
som ikke registreres af politiet) blev bl.a. spurgt, om politiet skulle have ydet en særlig indsats for
at registrere en større andel af uheldene end tidligere, men dette kunne politiet afvise.
Endelig blev eventuelle ændringer i forsikringsmæssige krav til trafikanterne overvejet som årsag,
da dette potentielt ville kunne påvirke trafikanternes incitament til at anmelde uheldene til politiet,
men da der ikke ses en tilsvarende stigning i antallet materielskade- og ekstrauheld i nabokommunerne, findes denne mulighed umiddelbart ikke sandsynlig.
Personskadeuheld
I alt er der i 2018 registreret 10 personskadeuheld, hvilket er en fastholdelse i forhold til 2017. Til
gengæld blev 2018 det første år siden 2011, hvor der ingen trafikdrab skete i kommunen, hvilket
må betragtes som en nævneværdig forbedring.
På landsplan er der i 2018 sket i alt 2964 personskadeuheld, hvilket er det højeste siden 2013. Til
sammenligning blev der registreret 2789 personskadeuheld i 2017 og 2882 i 2016.
På Figur 2 ses antallet af personskadeuheld de sidste fem år i Rudersdal Kommune sammenlignet 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 personskadeuheld fra år til år samt de heldigvis meget små tal der arbejdes med her.

Personskadeuheld 2014-2018 sammenlignet med nabokommuner
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Figur 2 – Antal personskadeuheld i Rudersdal Kommune og nabokommuner 2014-2018
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Kortlægning af uheld
Figur 3 angiver placeringen af samtlige 95 uheld i Rudersdal Kommune, som politiet registrerede
i 2018. Som det fremgår, er uheldene overvejende spredt over hele kommunen med en ikke overraskende overvægt på trafikvejene – grundet de ofte højere hastigheder og større trafikmængder.

Alle uheld 2018
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Figur 3 – Alle uheld i Rudersdal Kommune i 2018

Figur 4 viser de ti personskadeuheld i 2018 inkl. angivelse af skadesgrad. Som det fremgår, var
der ligesom de foregående år ikke nogen lokaliteter med flere personskadeuheld på samme sted.
I det uheldsbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde indgår identificering af, hvorvidt konkrete vejtekniske foranstaltninger kan være med til forhindre lignende fremtidige personskadeuheld de
pågældende steder, og her er særligt lokaliteter med flere personskadeuheld en god retningsgiver 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 om disse havde personskade, samt af de uheldslokaliteter
hvor der over en femårrig periode er sket flere personskadeuheld samme sted. Disse lokaliteter
fremgår af Figur 3 og Figur 5.
Ud fra ovenstående kriterier kan der lokaliseres en række steder med flere uheld, som blev
underlagt en nærmere undersøgelse. Dette har medført, at krydset Skodsborgvej/Bredevej er
blevet udpeget, da der på baggrænd af en række personskadeuheld ses et behov for at sikre
krydsningen af Skodsborgvej for de bløde trafikanter og i samme forbindelse etablere tiltag, som
kan sænke den kørte hastighed på strækningen. Dette punkt fremgår af udvalgspunktet vedr. Prioritering af trafiksikkerhedstiltag i 2020 på Miljø- og Teknikudvalget i januar 2020.
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Figur 4 – Personskadeuheld i Rudersdal Kommune i 2018

Personskadeuheld 2014-2018
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Figur 5 – Personskadeuheld i Rudersdal Kommune i 2014-2018

Lokaliteterne for de syv foreløbigt registrerede personskadeuheld i 2019 kan desuden ses af Figur
19 på side 18.
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Tilskadekomne og uheldssituationer
I 2018 er der i ti personskadeuheld registreret ti tilskadekomne, hvor en var lettere og ni alvorligt
tilskadekommet. For første gang siden 2011 er ingen blevet dræbt i trafikken i Rudersdal. De tilskadekomne fordeler sig på køn, skadesgrad, alder og transportmiddel som illustreret i Figur 6-8.
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Figur 6 – Tilskadekomnes køn og skadesgrad 2018

Tilskadekomne – Køn og alder 2018
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Figur 7 – Tilskadekomnes køn og alder 2018

Tilskadekomne – Køn og transportmidler 2018
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Figur 8 – Tilskadekomnes køn og transportmiddel 2018

Der kan konstateres en overvægt af tilskadekomne mænd, og at politiet endnu engang ikke har
registreret nogen tilskadekomne under 15 år – hvilket ikke er sket siden 2011.
Grundet det meget lave antal personskadeuheld i Rudersdal Kommune, er der en øget risiko for,
at de nærmere detaljer omkring de enkelte personskadeuheld kan betragtes som personhenførbare og skal derfor behandles med fortrolighed. Som følge af dette, er beskrivelsen af de
enkelte personskadeuheld taget ud af uheldsanalysen, og i stedet beskrevet i et bilag, som forelægges Miljø- og Teknikudvalget som lukket punkt.
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Det generelle uheldsbillede
Personskadeuheldene tillægges størst betydning i denne analyse, da disse medfører de største
omkostninger både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Materielskade- og ekstrauheld kan
dog bruges til at understøtte mulige uheldstendenser i særligt det forebyggende uheldsarbejde,
samt give et bredere billede af uheldenes fordeling for forskellige temaer herunder illustrere borgernes generelle adfærd i trafikken – uafhængigt af om denne adfærd har haft indflydelse på
pågældende uheld.
På de kommende sider er de 95 politiregistrerede trafikuheld, som hændte i Rudersdal Kommune
i 2018 gengivet i Figur 9-18. Graferne illustrerer hhv. fordeling af trafikanternes alder, art, adfærd i
forhold til sprit, høj hastighed samt brug af sikkerhedsudstyr i trafikken. Derudover er uheldene
fordelt på hhv. kryds- og strækningsuheld, om de er sket i by- eller landzone, samt under hvilke
vejrforhold og føre.
Intet entydigt uheldsbillede men behov for fokus på lette trafikanter
I 2018 fordelte de ti tilskadekomne på et enkelt eneuheld med en bilist, et eneuheld med en
motorcyklist samt otte lette trafikanter, som kom til skade i mødet med et køretøj – de fem var
cyklister og de tre var fodgængere.
Ved en nærmere gennemgang af de ti personskadeuheld og tilhørende uheldslokaliteter har konklusionen 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 en
del af uheldene hændte.
Kigges der på statistikken over samtlige 95 uheld, kan der ligeledes ikke konkluderes noget
entydigt uheldsbillede. Uheldene fordeler sig meget jævnt i kryds og på strækninger samt i by- og
landzone (i forhold til fordeling af veje i by og land) og hverken vejrforhold eller glatføre har haft en
nævneværdig betydning. Aldersmæssigt fordeler de implicerede parter sig relativt jævnt over de
forskellige aldersgrupper (i forhold til den befolkningsmæssige aldersfordeling).
Ser man på uheldenes fordeling på implicerede trafikantarter, udgør uheld med lette trafikanter
ca. en tredjedel. Dette kan umiddelbart virke som en forholdsmæssig stor andel, men da incitamentet for at anmelde uheldet til politiet måske også er højere i disse tilfælde – uanset, om der er
er sket personskade – er disse tal ikke alarmerende. Andelen af lette trafikanter blandt de ti tilskadekomne personer indikerer dog som nævnt et fortsat behov for at fokusere på disse typer
uheld i det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde.
Trafikanternes adfærd
Når det kommer til trafikanternes adfærd i forhold til både sikkerhedsudstyr, fart og alkoholindtag, er billedet generelt meget positivt, da en relativt stor andel af de implicerede cyklister og
bilister har benyttet hhv. cykelhjelm og sele, og da en meget lille andel af bilisterne blev taget med
sprit i blodet eller kørsel med for høj fart. Særligt brugen af sikkerhedssele skal dog tages med
forbehold, da politiet stort set altid først ankommer når uheldet er sket, længe efter at bilisterne
er stået ud af bilen.
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Statistik over samtlige uheld
På de kommende sider er generel statistik over samtlige uheld gengivet i en række grafer. Dette
benyttes til at understøtte mulige uheldstendenser i særligt det forebyggende uheldsarbejde, og
kan være med til at give et generelt billede af trafikanternes adfærd uanset, om dette har haft indflydelse på pågældende uheld.
Graferne angiver bl.a. fordelingen af uheld baseret på de implicerede parter, deres alder, brug af
sikkerhedsudstyr samt deres adfærd i forhold til sprit og høj fart. Derudover er uheldene fordeling
i by- og landzone samt i kryds og på strækninger illustrerert.
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Figur 9 – Alle uheld – Fordelt på involverede parter
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Figur 11 – Alle uheld – Fordelt på kryds og på strækninger

Figur 12 – Alle uheld – Fordelt på by- og landzone

Alle uheld – Føre

Alle uheld – Vejrforhold
1 2 2

11

5

13

1
10

9

95 uheld

95 uheld

(10 med personskade)

(10 med personskade)

80

85

Sne

Tåge

Regn

Tørt

Uoplyst

Personskadeuheld fordelt
på ovenstående grupper
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Brug af cykel- og knallerthjelm
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Figur 15 – Trafikanters brug af cykel- og knallerthjelm

Figur 16 – Trafikanters brug af sikkerhedssele/styrthjelm
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Figur 18 – Alle uheld – Spritkørsel konstateret
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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. Til gengæld peger det store
antal uheld mellem lette trafikanter og personbiler på, at fokus bør lægges på dette segment –
særligt gennem målrettede kampagner.
Rudersdal Kommune har de seneste år ombygget en række anlæg for at forbedre trafiksikkerheden. Desuden har kommunen deltaget i en landsdækkende og lokale kampagner, senest med
fokus på motionscyklister og deres adfærd på vejen, i mødet med de øvrige trafikanter. Dette er
sket gennem kampagnen God tur – God stil, som blev gennemført både i 2016, 2017 og 2018. Desværre medførte folketingsvalget i 2019, at kampagnen ikke kunne gennemføres, da al kampagneplads overgik til valgkampagner i den pågældende periode. Fra 2020 vil et nyt samarbejde mellem
kommuner, politi og en række organisationer arbejde videre med dette tema i ønsket om at skabe
yderligere fokus på konflikter mellem motionscyklister og bilister gennem en række kampagner.
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. Desværre har ingen grundejerforeninger valgt at benytte sig af
denne mulighed i 2019, men tilbudet vil fortsat være til stede i 2020.
Det generelle uheldsbillede i 2018 har ændret sig i forhold til 2017 på det punkt, at antallet af registrerede materielskade- og ekstrauheld er steget, hvilket samlet har betydet en stigning på 29
uheld, imens antallet af personskadeuheld dog er fasthold. 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. Opmærksomhed,
Cyklister samt Høj fart og utyghed 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, trafiksikkerhedspolitikker 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 lette trafikanter, og i 2018 var samtlige syv tilskadekomne fodgængere og cyklister. Rudersdal Kommune
er en populær cykelkommune for både pendlere, motionister og professionelle. 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.
Høj fart og utryghed
Oplevet høj fart i trafikken samt en generel stor utryghed blandt især fodgængere langs vejene er
fortsat det hyppigste emne i forvaltningens mange henvendelser fra borgerne. Hertil kommer, at
det stigende antal ældre fodgængere kræver særlige initiativer, som også vil komme andre persongrupper til gode – herunder de nye i trafikken. På trods af, at personskadeuheld med for høj
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fart er underrepræsenteret i uheldsstatistikken i Rudersdal Kommune, er vejteknik og generel
fokus på hastighed i byer derfor et vigtigt tema.
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 ATKmålinger, og grundejerforeninger tilbydes fortsat muligheden for at gennemgøre den lokale fartkampagne Sammen SÆNKer vi FARTEN – Kærlig hilsen din nabo.
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. På
den baggrund har forvaltningen i 2019 påbegyndt udarbejdelsen af en hastighedsplan, der som supplement til uheldsanalysen kan give et mere retningsvisende billede af, hvor behovet for hastighedsdæmpende foranstaltninger er størst, og hvor det i den forbindelse kunne give mening at anlægge
hastighedsdæmpende tiltag eller at ændre i den lokale hastighedsbegrænsning – herunder via
større fartdæmpningszoner i de lokale byområder. Dette arbejde ventes færdigt i løbet af 2020.

Øvrige tiltag
I lighed med øvrige år bliver der som supplement til omtalte indsatsområder gennemført nedenstående faste aktiviteter hen over året:
Trafiksikkerhedsinspektion
- En systematisk gennemgang og vurdering af sikkerhedsforholdene på det eksisterende vejnet.
Forvaltningen inspicerer udvalgte driftsprojekter, herunder i forbindelse med anlæg af nyt slidlag og
ny afmærkning, med formålet at opnå maksimal trafiksikkerhed og udnyttelse af anlægsmidlerne.
Trafiksikkerhedsrevison
Der foretages trafiksikkerhedsrevision på alle større planlægnings- og vejprojekter. En trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig gennemgang af projektet ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt 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
Rudersdal gennemfører en række trafiksikkerhedskampagner hvert år. Disse målrettes forskellige trafikantgrupper og problemer, der er fremtrædende i de årlige uheldsanalyser m.m.
Kommunens VSP-samarbejde er fortsat under udvikling med flere forskellige nye aktiviteter. I
dette samarbejdsforum samles de færdselsmæssige kompetencer og ressourcer for størst muligt
udbytte. Dette arbejde vil i 2020 desuden blive suppleret af en særlig arbejdsgruppe bestående af
nordsjællandske kommuner, politiet samt en række interesseorganisationer, som i første
omgang vil fokusere på konflikter mellem motionscyklister og bilister på vejene.
”Straksbesigtigelse”
Forvaltningen gennemgår løbende de registrerede uheld. Hvert uheld analyseres, og hvis vejtekniske 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.

17

Foreløbige uheldstal for 2019
I skrivende stund (januar 2020) har politiet registreret 84 trafikuheld på kommunens veje i 2019. Da
der er tale om foreløbige tal, kan der dog ske ændringer, inden registrering og stedfæselse for
2019 ventes afsluttet i maj-juni 2020. De registrerede uheld i 2019 fordeler sig som følger:
• 42 ekstrauheld
• 35 materielskadeuheld
• 7 personskadeuheld
Som det kan ses af Figur 1 på side 6, indikerer dette et fald på tre personskadeuheld, men til
gengæld en indikation af, at den store stigning i ekstrauheld i 2018 fastholdes i 2019. Som omtalt
kendes årsagen til denne stigning i forhold til tidligere år ikke.
Tilskadekomne
Særligt lokaliteterne for 2019-uheldene kan vise sig upræcise på nuværende tidspunkt, hvorfor
der i denne analyse kun vil blive kigget på personskadeuheld og ikke de øvrige 2019-uheld. Placeringen af de syv personskadeuheld er blevet endeligt bekræftet, dog er der mulighed for, at der
kan komme flere til, når årets sidste uheld registreres og stedfæstes. (F.eks. kan eksisternede
uheld være fejlagtigt placeret i en nabokommune, som derfor vil blive flyttet til Rudersdal i løbet af
foråret 2020).
I de syv personskadeuheld er der registreret syv alvorligt tilskadekomne. I 2019 er der ikke registreret nogen lettere tilskadekomne, men særligt positivt er det, at der ligesom i 2018 ikke var
nogen dræbte på kommunens veje i 2019.

Personskadeuheld 2019 (Foreløbige tal)
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Figur 19 – Personskadeuheld i Rudersdal Kommune i 2019 (Foreløbigt registreret)
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Personskadeuheldenes lokaliteter fremgår af Figur 19, og de tilskadekomne fordeler sig på køn,
skadesgrad, alder og transportmiddel som illustreret i Figur 20-22.
I 2018 kan der konstateres en overvægt af tilskadekomne kvinder, som aldersmæssigt fordeler sig
med en overvægt blandt de 50-69-årrige. Som de seneste år, er uheld mellem lette trafikanter og
køretøjer stærkt overrepræsenteret i statistikken, og som i 2017 gælder dette samtlige personskadeuheld i 2019, hvor tre cyklister og fem fodgængere kom til skade i mødet med køretøjer.
Ved et enkelt personskadeuheld er der noteret kørsel med lidt for høj fart, imens ingen personskadeuheld skete under indflydelse af alkohol og stoffer. Generelt ses der en del indikatorer på
manglende opmærksomhed 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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Figur 20 – Tilskadekomnes køn og skadesgrad 2019 (Foreløbige tal)

Tilskadekomne – Køn og alder 2019
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Figur 21 – Tilskadekomnes køn og alder 2019 (Foreløbige tal)

Tilskadekomne – Køn og transportmidler 2019
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Figur 22 – Tilskadekomnes køn og transportmiddel 2019 (Foreløbige tal) [Alle uheld skete i mødet med en personbil]
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