
Velkommen til Webinar



Program for Webinar
1) Trafiksikkerhedsplanen for 2021-2030 – nye mål, strategier og tiltag
Michael W. J. Sørensen, Markedschef, civilingeniør, Ph.d. i trafiksikkerhed

2) Gode vejtekniske tiltag – nyeste trafiksikkerhedsviden
Morten L. Jensen, civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor

3) Trafiksikkerhedsplaner er ikke kun vejteknik
Anette Jerup Jørgensen, Trafiksociolog, Ph.d. i trafikantadfærd

4) Den gode kommunale trafiksikkerhedsplan
Jens Kristian Duhn, civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor

5) Via Trafiksikkerhedsark – ulykkesanalyser tilpasset den nye plan
Morten L. Jensen, civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor

Q&A og afslutning ved Michael W. J. Sørensen
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Den 4. (5.) plan i rækken



Det forrige mål og status

Mål: Halvering af antal 
dræbte, alvorligt og lettere 
tilskadekomne i 2020 i 
forhold til 2010, dvs. maks. 
120 dræbte, 1000 alvorligt 
tilskadekomne og 1.000 
lettere tilskadekomne 



Mål for 2021-2030 
Politiregistrerede ulykker



Mål for 2021-2030 
Skadestueregistrerede ulykker

Note: Inkonsistent mål - Let tilskadekomne er med (LPR) / ikke med (politi).
Dvs. Det er ok at komme let til skade, hvis politiet registrerer det, men ikke ok at komme let til 
skade, hvis det kun LPR registrerer det.



De 5 nye og 10 tidligere  
fokusområder

90 % af de dræbte og alv. tilskadekomne



8 Key Performance Indicators (KPI)

• KPI benyttes i bl.a. Norge og Sverige

• KPI kan påvirkes direkte ved tiltag -
Hovedmålet påvirkes indirekte

• Tilstand måles og der sættes mål

• Opfyldelse af KPI-mål → mål opfyldes

• DK: Ingen tilstand eller mål i Danmark, 
men alene et monitoreringsværktøj 
(advarselslampe og forklaring)

Tiltag KPI Mål Vision



52 tiltagsforslag i 6 hovedkategorier

1. Undervisning og kommunikation (19 tiltag)

2. Vejudformning og trafikregulering (8 tiltag)

3. Lovgivning, sanktion og kontrol (10 tiltag)

4. Køretøjer og sikkerhedsudstyr (3 tiltag)

5. Data om ulykker (4 tiltag)

6. Forskning og samarbejde (8 tiltag)

70 forslag fra kommissionens medlemmer

• Vurderet og diskuteret, 52 er beskrevet

• Ingen tilstand/mål, effektestimater eller prioritering

= Uforpligtende idekatalog (ikke alle tiltag har dokumenteret effekt)



Kommunalt fokus i planen

• Det kommunale trafiksikkerhedsarbejde spiller en nøglerolle 

• 4 af 5 tilskadekomne i ulykker på kommunevejene

• Over 4 mia. kr. i direkte kommunale udgifter

• Ansvarlige for 95 % af vejene, og er tæt på borgerne

• KPI: Andel kommuner, som har trafiksikkerhedsplan

• Kommissionen opfordrer alle til at udarbejde sådanne

• Pulje til forbedring af trafiksikkerhed i kommuner anbefales

• Håndbog: Kommunale trafiksikkerhedsplaner anbefales udarbejdet



Paradigmeskifter i de 4 planer

Alle
Antal dræbte og 
tilskadekomne 
skal reduceres 
med 40-45 % i 
periode 1988-

2000

Alvorlige

Antal dræbte og 
alv. tilskadekomne 

skal reduceres 
med 40 %  i 

periode 2001-2012

Alle

Antal dræbte, alv. og 
let tilskadekomne 

skal reduceres med 
50 % i perioden 2010-

2020

Alvorlige / lette

Antal dræbte og alv. 
(politiregistreret) samt 

let tilskadekomne (LPR) 
skal reduceres med ca. 
50 % i perioden 2020-

2030

Målformulering

• Fra alle → alvorlige → alle → alvorlige / let (politi / LPR)

Strategi

• Fra Crash Prevention → Loss Reduction →CP →CP / LR

• Vi skal nu arbejde med både at reducere ulykkesrisiko og skadesrisiko 



Opsummering

Mål: 90 dræbte, 900 alv. tilskadekomne og 10.000 lettere tilskadekomne (LPR)

5 fokusområder, 8 KPI’er og 52 tiltag

Stort fokus på det kommunale trafiksikkerhedsarbejde
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… Tak for 
opmærksomheden


