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Hvornår bruger vi cykelhjelm?
Via Trafik gennemførte fra juni til oktober 2017 en cykelhjelmtælling i Aarhus af mere end 13.500 cyklister. 
Formålet var at opnå større viden om cyklisters brug af cykelhjelm i bytrafik. Undersøgelsen er et 
supplement til Rådet for Sikker Trafiks arbejde, hvormed det i højere grad vil være muligt at målrette 
hjelmkampagner mod de cyklister, der ikke bruger hjelm.
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Indledning
Fra 2012 til 2016 skete 9 ud af 10 politire-

gistrerede personskadeulykker med cykli-

ster i tidsrummet fra kl. 07 til 22. Blandt de 

alvorligt tilskadekomne cyklister omfattede 

22% af personskaderne hovedskader, ek-

sempelvis kraniebrud eller hjernerystelser. 

(Danmarks Statistik, 2017a; Danmarks Sta-

tistik, 2017b)

Den seneste hjelmrapport fra Rådet for 

Sikker Trafik viser, at brugen af cykelhjelm 

hos danske cyklister er stigende. Opgørel-

sen for 2016 viser, at 35% af cyklisterne 

bruger cykelhjelm. Til sammenligning 

brugte kun 11% cykelhjelm i 2006. Opgø-

relsen gælder for cyklister i bytrafik. (Ols-

son, 2017)

Men hvilke cyklister er de mest flittige 

til at bruge hjelm, og hvilke grupper bruger 

ikke hjelm? Er det eksempelvis pendlercyk-

listen, der cykler til og fra arbejde i myldreti-

den, som bruger hjelm, mens cyklisten, der 

er på vej i byen en sen fredag eller lørdag 

aften, ikke bruger hjelm? På baggrund af 

cykelhjelmtællingen i Aarhus har Via Trafik 

nuanceret dette billede. Motivation
Denne undersøgelse er fremkommet på 

baggrund af et internt ønske om at vide 

mere om cyklisters brug af cykelhjelm på 

forskellige ugedage og tidspunkter – en 

viden, som kan indgå i det fremtidige tra-

fiksikkerhedsarbejde.

Rådet for Sikker Trafik gennemfører 

hvert år en landsdækkende undersøgelse 

af danske cyklisters brug af cykelhjelm i 

bytrafik og skoletrafik. Opgørelserne laves 

for cykelhjelmbrug fordelt på køn, alder og 

byernes størrelser. Undersøgelserne for 

bytrafik fortæller imidlertid kun om brugen 

af cykelhjelm opdelt på tre tidspunkter hen 

over dagen; morgen, middag og eftermid-

dag. Endvidere er tællingerne udelukkende 

foretaget på hverdage, hvorfor vi reelt set 

ikke ved ret meget om cyklisternes brug af 

hjelm om aftenen og i weekenden.

Med denne undersøgelse udvides 

kendskabet til på, hvilke ugedage og tids-
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Figur 1. Andelen af cyklister, der bruger cykelhjelm, fordelt på forskellige tidsrum (fra kl. 

07-22).
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punkter af dagen hjelmbrugen er størst 

og mindst. Undersøgelsen skal ses som 

et supplement til Rådet for Sikker Trafiks 

arbejde, hvorfor resultater og konklusioner 

bør ses i forlængelse af Rådet for Sikker 

Trafiks årlige hjelmrapporter.

Metode
Cykelhjelmtællingerne er foretaget på for-

skellige lokaliteter inden for Ringgaden i 

Aarhus, hvorfor tællingerne vurderes at 

være sammenlignelige med Rådet for Sik-

ker Trafiks tællinger for hjelmbrug i bytrafik.

Den seneste undersøgelse fra Rådet 

for Sikker Trafik fra 2016 har vist, at de-

res resultater er robuste på tværs af større 

og mindre byer rundt om i landet (Olsson, 

2017). Således vurderes tællingerne i Aar-

hus overordnet set at være sammenligne-

lige med tællingerne på landsplan.

Der er foretaget i alt 147 tællinger á 30 

minutters varighed. Tællingerne er opdelt 

på:
 █ Time (kl. 07-22)
 █ Ugedag (man-søn).

Derudover er der i forbindelse med cykel-

hjelmtællingerne noteret føre- og vejrfor-

hold. Tællingerne er udført fra juni til ok-

tober 2017. Variation hen over årstiden er 

derfor ikke afdækket i denne undersøgelse.

De talte cyklister omfatter kun føreren 

af cyklen, dvs. børn i ladcykler, cykelan-

hængere eller barnestole er ikke medta-

get. Børn på halvcykel/efterløber (ét-hjulet 

cykel, der er spændt fast på en almindelig 

cykel) er dog medtaget i opgørelsen. Oven-

stående opgørelse følger Rå-

det for Sikker Trafiks metode 

ved deres cykelhjelmtællinger.

Usikkerhed
Tællingerne er en stikprøve 

af hjelmbrugen, hvorfor der til 

flere værdier er knyttet et 95% 

konfidensinterval (95% KI). Et 

95% konfidensinterval angiver 

det interval, hvor det – med 

95% sandsynlighed – kan forventes, at 

den faktiske værdi ligger indenfor. Konfi-

densintervallet er et udtryk for, at værdien 

er behæftet med en vis usikkerhed, og at 

denne må forventes at kunne variere, hvis 

der laves nye stikprøver.

I undersøgelsen er der heller ikke ta-

get højde for cyklisternes stadigt stigende 

brug af den svenske cykelhjelm “Hövding” 

(airbag-cykelhjelm). Det skyldes, at det kan 

være vanskeligt at registrere, hvorvidt cyk-

listerne bærer denne hjelmtype om halsen.

Resultater
I forbindelse med undersøgelsen blev der 

registreret mere end 13.500 cyklister og 

deres brug af cykelhjelm. Hjelmbrugen 

blandt cyklisterne blev fundet til 36%. På 

baggrund af undersøgelsen er det således 

vurderingen, at mere end hver 3. cyklist i 

almindelig bytrafik i Aarhus bruger cykel-

hjelm. Der er således ikke registreret en 

nævneværdig stigning i forhold til 2016-tal 

indsamlet af Rådet for Sikker Trafik.

Undersøgelsen viser, at brugen af cy-

kelhjelm er størst om morgenen fra kl. 07 til 

09. Den laveste andel hjelmbrugere er målt 

mellem kl. 11 og 12.

Undersøgelsen viser, at den gennem-

snitlige brug af cykelhjelm er størst på 

hverdage, hvor 38% af cyklisterne bruger 

cykelhjelm. I weekenden kører 26% af cyk-

listerne med hjelm.

Fordelt på alle ugedage er hjelmbrugen 

fundet til at være størst om tirsdagen med 

41%, mens den er lavest om søndagen, 

hvor kun 25% bruger cykelhjelm. Under-

søgelsen viser endvidere, at 

der er færrest hjelmbrugere på 

mandage og fredage sammen-

lignet med øvrige hverdage.

Konklusion
Undersøgelsen viser, at der er 

flest cyklister, der bruger cykel-

hjelm på hverdage —  morgen og eftermid-

dag er det op mod halvdelen af cyklisterne, 

der bruger cykelhjelm. Det tyder altså på, 

at det primært er pendlercyklisterne, der 

bruger hjelm.

Der er dog stadig potentiale for at få 

flere pendlercyklister til at bruge cykelhjelm 

i bytrafik, da niveauet ligger væsentligt un-

der hjelmbrugen i skoletrafik. I 2016 brugte 

68% af cyklisterne cykelhjelm i skoletrafik 

(Olsson, 2017). Udfordringen må her være 

at få cyklister til at fortsætte med at bruge 

hjelm i teenageårene eller at genoptage 

brugen efter teenageårene. 

På hverdage er der færrest, der bruger 

cykelhjelm midt på dagen i tidsrummet fra 

kl. 11-12, mens omkring hver 3. cyklist 

bruger hjelm om aftenen. I weekenden er 

hjelmbrugen signifikant lavere end på hver-

dage (p < 0,01). Her bruger ca. hver 4. cyk-

list hjelm. Hjelmbrugen er her størst midt 

på dagen, mens den er lavest om aftenen.

Undersøgelsen viser altså, at der er et 

potentiale i forhold til at højne brugen af 

hjelm blandt cyklisterne i bytrafik i week-

enden og uden for spidsbelastningsperio-

derne på hverdage. Hjelmbrugen i aften-

timerne minder overordnet set om hjelm-

brugen midt på dagen, hvor knap hver 3. 

cyklist bruger hjelm.

Årsagerne til den varierende brug af 

cykelhjelm på forskellige tidspunkter og 

ugedage kan bl.a. være:
 █ Alderssammensætningen af cyklisterne 

på forskellige tidspunkter og ugedage: 

Der kan forventes at være flere ældre 

cyklister midt på dagen, flere skolebørn 

morgen og eftermiddag, samt flere 

unge om aftenen og i weekenden.
 █ Formålet med cykelturen: Det formodes 

primært at være børn og cykelpendlere, 

der i højere grad benytter cykelhjelm til 

og fra arbejde eller uddannelse hhv. 

morgen og eftermiddag. Det kan være 

lettere at have sin hjelm med i skole el-

ler på arbejde, end hvis formålet er at 

købe ind midt på dagen.
 █ Cykelturens længde: Der er sandsyn-

ligvis flere, der vælger at bruge hjelm 

på længere ture f.eks. til og fra arbejde 

eller uddannelse end på kortere ture.
 █ Trafikintensiteten på tidspunktet for 

cykelturen: Det formodes, at hjelmbru-

gen stiger i perioder, hvor cyklisterne 

føler sig mere udsatte – f.eks. når der 

er mange cyklister på cykelstierne og 

mange biler på vejene.

Tidsrum Hjelmbrug (95% KI)

Morgen (kl. 07-09) 45% (43 - 48%)

Middag (kl. 11-12) 29% (26 - 32%)

Eftermiddag (kl. 15-17) 41% (39 - 43%)

Aften (kl. 19-22) 30% (28 - 32%)

Ugedag Hjelmbrug (95% KI)

Hverdage (man-fre) 38% (37 - 39%)

Weekend (lør-søn) 26% (25 - 28%)

Tabel 1. Hjelmbrug fordelt på forskellige tidsrum.

Tabel 2. Hjelmbrug fordelt på hverdage og weekend.
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Uge-
dag

Tidsrum

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 Gns.

Man-
dag

54% 45% 40% 33% 30% 32% 33% 37% 42% 41% 33% 30% 35% 33% 33% 37%

Tirs-
dag

49% 54% 42% 33% 30% 32% 34% 41% 48% 46% 41% 37% 36% 35% 36% 41%

Ons-
dag

47% 54% 41% 37% 30% 31% 35% 38% 42% 41% 37% 37% 34% 31% 34% 39%

Tors-
dag

55% 43% 40% 38% 31% 34% 36% 42% 47% 42% 37% 37% 32% 35% 36% 39%

Fre-
dag

46% 48% 31% 29% 26% 29% 33% 35% 43% 42% 34% 37% 33% 31% 29% 37%

Lør-
dag

23% 26% 24% 22% 29% 35% 36% 29% 28% 30% 28% 29% 23% 19% 20% 27%

Søn-
dag

21% 29% 30% 29% 25% 21% 23% 21% 20% 30% 34% 24% 28% 20% 21% 25%
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Tabel 3. Hjelmbrug fordelt på tidsrum (kl. 07-22) og ugedage (man-søn).
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