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Seniormobilitet –  
skal vi bygge eller forebygge?

Seniorer adskiller sig fra andre trafikantgrupper ved, at andelen af alvorlige personskader blandt 
fodgængere er dobbelt så stor som i befolkningen generelt. I Gentofte Kommune er seniortrafikanter 
indblandet i ca. 20% af trafikuheldene i kommunen. Gennem samarbejde, dialog og forebyggende 
trafiksikkerhedsarbejde har kommunen derfor sat fokus på at styrke seniormobilitet gennem en 
seniortrafikcafé – og har allerede opnået gode resultater.

Sylvia Baptista, 

Gentofte Kommune

park-vej@gentofte.dk

Sara Sonne, Via Trafik

sas@viatrafik.dk

Seniorer - en større 
trafikantgruppe i 
uheldsstatistikken 
Undersøgelser viser, at der er sket en po-

sitiv udvikling i forhold til den generelle tra-

fiksikkerhed i årene 2008-2017. Desværre 

viser udviklingen i antallet af dræbte og al-

vorligt tilskadekomne blandt seniorer (65+), 

at de ikke følger den positive udvikling – 

tværtimod (se figur 1). Faktisk adskiller se-

niorer sig fra andre bløde trafikantgrupper 

ved, at andelen af alvorlige personskader 

blandt fodgængere er dobbelt så stor. Det 

skyldes primært, at jo ældre man er – jo 

mere fysisk skrøbelig er man. Derfor kom-

mer seniorer også oftere alvorligt til skade, 

når de færdes som bløde trafikanter, end 

de øvrige aldersgrupper.

Mange kommuner kan ligesom Gen-

tofte Kommune se frem til en stigning i 

antallet af seniorer i de kommende år. En 

stigning, som i værste fald kan betyde flere 

uheld, en større gruppe af utrygge trafikan-

ter og øgede udgifter for kommunen til re-

habilitering.

Bygge eller forebygge?
For at reducere det generelle antal af trafik-

uheld i kommunen vedtog Gentofte Kom-

mune i 2016 en trafiksikkerhedsplan. Ét af 

planens temaer er tilgængelighed herunder 

et øget fokus på seniorer i trafikken.

Med afsæt i planen arbejdes der i dag 

både med fysiske tiltag og adfærdsregule-

ring af trafikanterne. Et miks som langt hen 

ad vejen giver et godt grundlag for de kom-

mende års trafiksikkerhedsarbejde.

Nogle seniorer oplever, at de ikke kan 

nå over for grønt, når de skal krydse en 

større vej. Deres gangdistancer er reduce-

ret. Det kan give utryghed, hvis den enkelte 

ikke tidligere har gjort brug af midterheller.

Med alderen bliver kroppen generelt 

mere skrøbelig og reaktionstiden længere. 

Ønsket om at bo i egen bolig så lang tid 

som muligt, kan medføre øgede krav til 

gangforbindelserne i kommunen, større fo-

kus på tilgængelighed samt fokus på, hvor-

dan seniorer selv kan forbedre deres egen 

sikkerhed i trafikken.

Gennem en årrække har flere kommu-

ner brugt mange midler til fysiske forbed-

ringer af vejnettet. Gentofte Kommune har 

eksempelvis styrket gangforbindelser til og 

fra kollektiv transport fx ved etablering af 

midterhelle. Sådanne tiltag kan gøre det 

mere trygt for seniorer at krydse større veje, 

når de skal til og fra indkøb og fritidsinte-

resser.

Alligevel får kommunen borgerhenven-

delser, som handler om ældres utryghed 

ved at færdes i trafikken. Utrygheden sam-

menholdt med det manglende fald i antallet 

af trafikuheld indikerer, at der bør arbejdes 

med nye og innovative tilgange til seniorers 

trafiksikkerhed. Gentofte Kommune har 

selv undersøgt muligheden for intelligente 

løsninger i signalregulerede kryds, som kan 

forbedre trygheden for seniorer. Løsningen 

skal vise sikkerhedstiden i signalet ved lø-

belys i belægningen. Det har dog endnu 

ikke været muligt at finde en løsning.

Men hvordan forbedrer man så senio-

rernes mobilitet, hvis fysiske løsninger i sig 

selv ikke har den ønskede effekt, og tek-

nologiske løsninger endnu ikke kan hjælpe 

os videre?

Figur 1. Udviklingen i dræbte og alvorligt 

tilskadekomne seniorer opdelt på aldersin-

tervaller. Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017).
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Trafikcafé som forebyggende 
indsats
Gentofte Kommune har som myndighed 

set i øjnene, at kommunen trods nye tiltag 

ikke kan bygge sig ud af de udfordringer, 

som alderdommen medfører. Det drejer 

sig fx om reduceret balanceevne, kortere 

gangdistance og ændret syn. Uanset, hvor 

mange midterheller der bygges, kan der 

være risiko for, at en senior med dårlig ba-

lanceevne føler det utrygt at stå der, mens 

bilerne passerer på begge sider.

Derfor kombineres de fysiske tiltag 

med et øget fokus på forebyggende og 

adfærdspåvirkende indsatser. Kommunen 

afholdte i foråret 2019 med bistand fra Via 

Trafik en ”Trafikcafé for 60+”, hvor mere 

end 70 seniorer deltog (se figur 2).

Til arrangementet var der fokus på, 

hvordan seniorer selv kan bidrage til at 

vedligeholde deres mobilitet, så de får et 

mere trafiksikkert ældreliv.

Deltagerne kunne blandt andet møde 

repræsentanter fra kommunens sundheds-

afdeling, som viste steder i kommunen 

med muligheder for at benytte udendørs 

træningsredskaber, træningsfællesskaber 

for seniorer og balanceøvelser. Derudover 

kunne deltagerne teste deres syn hos en 

optiker, gå i dialog med Nordsjællands Po-

liti, en kørelærer og en af kommunens tra-

fikingeniører. Indledningsvist var der oplæg 

med fokus på, hvordan man blandt andet 

kan træne sin hjerne til bedre trafiksikker-

hed med læge og aldringsforsker Henning 

Kirk. Derudover fortalte trafikingeniør Mar-

lene Rishøj Cordes fra Erfarne Bilister om 

myter og fakta om seniorer i trafikken.

Arrangementet blev til i et tværgående 

samarbejde mellem Nordsjællands Politi, 

Rådet for Sikker Trafik, Seniorrådet, Handi-

caprådet og Cyklistforbundet. Fra Gentofte 

Kommune deltog Pleje og Sundhed, Inno-

vation, Kommunikation samt Park og Vej.

Arrangementet er blevet evalueret, og 

89% af deltagerne har svaret, at de føler 

sig mere trygge i trafikken efter arrange-

mentet. Evalueringen viser ligeledes, at 

84% af deltagerne svarer, at de har opnået 

ny viden efter deltagelse i trafikcaféen. I 

de måneder, der er gået efter trafikcaféens 

afholdelse tyder det endvidere på, at kom-

munen har modtaget færre henvendelser 

om trafikal utryghed fra seniorer. 

Fire punkter til overvejelse
Gentofte Kommune og Via Trafik har herun-

der givet fire punkter til overvejelse i arbej-

det med seniormobilitet.

1. Kendskab til målgruppen
Det kræver faglig vurdering, dialog med de 

enkelte kommuners seniortrafikanter og 

dybere kendskab til lokalsamfundet, hvis 

man vil opnå en god indsigt i seniorernes 

mobilitetsbehov. Seniorer er en sammensat 

gruppe, som varierer i alder og mobilitet. 

Det kan derfor være svært at vurdere, hvor-

dan man præcist understøtter målgruppen 

for at reducere antallet af trafikuheld. Sam-

tidigt er der stor variation i de ældres hel-

bredsmæssige tilstand, og mange vil i takt 

med alderen opleve, at deres mobilitet og 

evner i trafikken ændres.

I forhold til spørgsmålet, om der skal 

bygges eller forebygges, er det derfor rele-

vant med et godt kendskab til målgruppen.

2. Arrangementer
Forebyggende arrangementer kan foregå i 

større eller mindre skala. Det vigtigste er, at 

der er fokus på seniorernes egen mobilitet 

og inddragelse af relevante aktører i kom-

munen.

I afholdelsen af arrangementer som 

eksempelvis en trafikcafé kan kommunen 

også overveje om hel eller delvis finansie-

ring af tryghedstimer hos en kørelærer kan 

være til gavn for den enkelte kommunes 

seniorer. Tryghedstimer giver seniorerne 

mulighed for at få opfrisket nye færdsels-

regler og køre igennem utrygge steder med 

en kørelærer med mere. Gentofte Kom-

mune har i samarbejde med Seniorrådet 

tidligere finansieret køretimer til 65+ med 

stor succes – til gavn for alle der færdes 

på vejene.

3. Kortere gangdistancer og strategisk 
planlægning
Noget tredje en kommune kan fokusere på, 

er at reducere gangdistancer og venteti-

derne i byerne i den kollektive trafik. Noget 

af det vigtigste i forhold til seniorer er fokus 

på at begrænse gangdistancer, og hvordan 

deres daglige ture kan hjælpes på vej ved 

fx udpegning af tilgængelighedsruter. På 

disse ruter kan der nemlig fokuseres på at 

etablere fysiske tiltag, som kan gøre hver-

dagen nemmere for senior-trafikanterne. 

Overvej om der kan etableres smutveje, 

som kan reducere gangdistancen fra bo-

pæl til fx nærmeste busstoppested.

4. Intelligente løsninger
Overordnet set er der behov for nytænk-

ning, hvis vi gennem fysiske tiltag skal øge 

den trafikale tryghed. For Gentofte Kom-

mune har det endnu ikke været muligt at 

få udført forsøg med intelligente løsninger 

i signalregulerede kryds. Kan vi på sigt ek-

sempelvis nytænke vores midterheller med 

intelligente løsninger, så det bliver trygt at 

stå der?

Tag derfor stilling til om den trafikale 

utryghed kræver fysiske tiltag, eller om der 

er behov for forebyggende adfærdsinitia-

tiver. Ofte er forebyggende tiltag billigere 

og kan have en positiv effekt på både bor-

gernes oplevede tryghed og kommunens 

brand.
█

Figur 2. Trafikcafé i Gentofte Kommune, 2019.


