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Personskader og byområder (paper) +HQULN�+DUGHU�+RYJHVHQ��75*��$8 Trafikdagene 1998

(Q�JHQQHPJDQJ�DI�DQWDOOHW�GU EWH�RJ�DOYRUOLJW�WLOVNDGH�
NRPQH�L�E\RPUnGHU�L�'DQPDUN�L�SHULRGHQ������WLO������

��� ,QGOHGQLQJ�

I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafik-
ken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 100.000 indb. i byområder - her efterføl-
gende benævnt ”helse risiko” - fordelt på 4 alderskategorier.1 Paperet viser at udvikling i
”helse risikoen” for aldersgruppen de 15-24 årige er bedst (falder mest) og at udvikling i ”hel-
se risikoen” for aldersgrupperne de 25-64 årige er ringest (falder mindst). Udviklingen i ”hel-
se risiko” blandt de yderste aldersgrupper de 0-14 årige og de over 64 årige er næsten ens. Et
par enkelte udviklinger er endvidere værd at fremhæve. For det første et markant fald i ”helse
risikoen” i ”eneuheld” blandt aldersgruppen de 15-24 årige. For det andet et meget markant
fald i ”helse risikoen” blandt aldersgruppen de 15-24 årige der stammer fra ”pbil uheld”,
”mc/45 uheld” og ”knallert uheld”. Andre væsentlige udviklinger findes blandt aldersgruppen
de 25-64 årige ved uheldssituation 3 hvor der ikke i perioden sker nogen væsentlig ændring i
”helse risiko” og i aldersgruppen de 0-14 åriges ”cykeluheld”.

Afsættet for dette paper har været overvejelser om hvilken betydning de løbende ændringer i
transportadfærden har for udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne blandt
udvalgte aldersgrupper. Belysningen af udviklingen i ”helse risiko” er valgt fordi det ikke er
muligt at belyse de reelle udviklinger i risiko, fordelt på aldersgrupper, i den valgte tids perio-
de i det valgte område. Fordi de bedste eksponeringsdata til at belyse transportadfærdsæn-
dringer med (transportarbejdet, enten udtrykt i tid eller længde, fordelt pr. aldersgrupper) ikke
har været tilgængelige. Enten eksisterede disse tal ikke for alle grupper2 eller også har de ikke
været konsistente i den viste tidsperiode.3 Paperet er en indledende del af arbejdet med en
Ph.d afhandling med arbejdstitlen ´7UDILNDOH��� 8UEDQH��� RJ� 0LOM¡P VVLJH� NRQVHNYHQVHU� DI
 QGULQJHU�L�SULQFLSSHUQH�IRU�YHM��RJ�VWLSODQO JQLQJ�L�'DQVNH�E\RPUnGHU´�

��� 'HQ�JHQHUHOOH�XGYLNOLQJ�

I 1984 blev 5.595 personer dræbt eller kom alvorligt til skade i byområderne i Danmark. I
1996, 13 år efter, var antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne faldet til 3.247. Der er her
tale om et fald på ca. 42% eller næsten en halvering af antallet af dræbte og alvorligt tilskade-
komne i byområderne i Danmark fra 1984 til 1996. Dette paper søger med udgangspunkt i
denne udvikling og indikatorerne ”alder”, ”elementart” og ”uheldssituation” at besvare
spørgsmålet: Hvem har nydt godt af denne udvikling i denne periode og hvordan er den frem-
kommet?4

                                                          
1 Se paperets appendiks for detaljeret afgrænsning af de valgte variable.
2 Der er specielt tale om data der knytter sig til transportarbejde udført af ”marginal” grupper som aldersgrupper-
ne de under 16 årige og de over 65 årige eller ”marginale” transportformer som ”fodgænger, knallert cykel,
Mc/45” – Det er imidlertid i dele af disse grupper man finder væsentlige numeriske ændringer.
3Note: I endnu ikke offentliggjort materiale fra Rådet for Trafiksikkerhedsforskning arbejdes der med risiko
beregninger i alders intervallet fra 16 til 74 år i relation til antal transportkilometer, startende fra 1993.
4 Note: En lang række markante initiativer er taget i den nævnte periode. Eksempler på tiltag der har haft til
hensigt at øge færdselssikkerheden i den gennemgåede periode: (1985 - Hastighedsgrænsen i by sænkes fra 60 til
50 km/t og Politiet får alkometre. I forbindelse med RfT’s vejkantundersøgelse), (1988 - Færdselssikkerhedspo-



Tabel 1.0 viser at langt det største numeriske fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskade-
komne findes blandt aldersgruppen de 0-14 årige og aldersgruppen de 15-24 årige. Disse 2
aldersgrupper udgør i perioden 1994 -1996 totalt mellem 34% og 30% af den samlede befolk-
ning i byområderne men tegner sig for ca. 62% af det samlede fald i antallet af dræbte og al-
vorligt tilskadekomne i byområderne. Aldersgruppen de 25-64 årige udgør i samme periode
mellem 50% og 54% af den samlede danske befolkning i byområderne men tegner sig kun for
25% af det samlede fald i dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne.

7DEHO������'HQ�REVHUYHUHGH�XGYLNOLQJ�L�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJH�SHUVRQVNDGHU�L�E\RPUnGHU�IRUGHOW
Sn�DOGHU�

cU

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 'LII����

8RSO\VW �� � �� � � � � � � � � � � ���

�����nU 674 679 575 556 499 527 446 397 349 300 292 303 264 -410

������nU 1942 1866 1766 1544 1471 1431 1269 1111 1112 956 977 965 897 -1045

������nU 2174 2241 2066 1853 1789 1883 1632 1719 1673 1569 1623 1581 1605 -569

2YHU����nU 779 848 860 763 759 748 681 665 612 601 546 553 476 -303

,�DOW 5595 5641 5276 4725 4527 4593 4036 3894 3750 3430 3440 3405 3247 -2348

'LII���� 46 -359 -557 -198 66 -557 -142 -144 -320 10 -35 -158

1RWH��.RORQQH�³'LII����´�YLVHU�IRUVNHOOHQ�PHOOHP�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJH�SHUVRQVNDGHU� L�SHULRGHQ
IUD������WLO������RJ�U NNHQ�³'LII����´�YLVHU�IRUVNHOOHQ�PHOOHP�GH�HQNHOWH�nU�

Med udgangspunkt i aldersudviklingen for befolkningen i byområderne er antallet af forven-
tede dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne beregnet og vist i tabel 2.0.5 (Dette er
sket ved at fastholde aldersfordelingen i udgangsåret 1984 og derefter gange med den obser-
verede risiko for hver aldersgruppe i hvert af de følgende år.

7DEHO������'HQ�IRUYHQWHGH�XGYLNOLQJ� L�DQWDOOHW�GU EWH�RJ�DOYRUOLJH�SHUVRQVNDGHU� L�E\RPUnGHU� IRUGHOW�Sn
DOGHU�

cU

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 'LII����

8RSO\VW �� � �� � � � � � � � � � � ���

�����nU 674 692 593 587 537 574 491 441 387 330 318 326 278 -396

������nU 1942 1868 1770 1542 1471 1451 1305 1159 1191 1047 1086 1087 1023 -919

������nU 2174 2229 2046 1826 1751 1830 1574 1642 1579 1466 1505 1455 1463 -711

2YHU����nU 779 843 843 740 731 716 648 632 580 570 519 527 456 -323

,�DOW 5595 5642 5273 4714 4512 4577 4018 3868 3714 3385 3385 3338 3161 -2413

'LII���� 47 -368 -560 -202 65 -559 -150 -155 -329 0 -47 -176

1RWH��.RORQQH�³'LII����´�YLVHU�IRUVNHOOHQ�PHOOHP�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJH�SHUVRQVNDGHU� L�SHULRGHQ
IUD������WLO������RJ�U NNHQ�³'LII����´�YLVHU�IRUVNHOOHQ�PHOOHP�GH�HQNHOWH�nU�

En sammenligning af tabel 1 og tabel 2 viser at den samlede udvikling for alle aldersgrupper
er næsten lig med den forventede udvikling i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne.
Der er tale om en ændring på 65 dræbte og alvorligt tilskadekomne eller ca. 1% af det samle-
de fald på 42%. Ændringerne i befolkningens demografiske sammensætning bidrager således
ikke væsentligt til at forklare faldet i antallet af dræbte og alvorlige personskader opgjort efter
denne beregningsmetode. Tabel 2.0 viser imidlertid også at aldersgruppen de 0-14 årige og
aldersgruppen de 15-24 årige reelt har en mere positiv udvikling end forventet (færre person-

                                                                                                                                                                                    
litisk handlingsplan vedtages), (1990 - Fra 1.10.1990 skal alle bagsædepassagerer ned til 3 år fastspændes) og
(1993 - Fra 1.1.1993 skal alle børn på forsædet være fastspændt).
5 Befolkningen i byområderne i Danmark udgør mellem 84,2% (1984) og 85,1% (1996) af den samlede befolk-
ning i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.



skader end forventet) mens aldersgruppen de 25-64 årige og de over 64 årige har en lidt mere
negativ udvikling end forventet (flere personskader end forventet). Figur 1.0 viser den samle-
de observerede udvikling i antallet af dræbte og alvorlige personskader pr. 100.000 indb. Fi-
guren viser igen at det er de 15-24 årige der har den bedste udvikling i ”helse risiko”. Derefter
følger de over 64 årige og de 0-14 årige der også har en faldende udvikling i ”helse risiko”.
Endelig viser figuren også at det er den store gruppe af 25-64 årige der har det mindste fald i
perioden i ”helse risiko”. I de 2 efterfølgende afsnit 3.0 og 4.0 er disse 4 aldersgruppers ud-
viklinger beskrevet med udgangspunkt i de 2 variable elementarter og uheldssituationer.

��� 8GYLNOLQJHQ� L� DQWDOOHW� DI� GU EWH� RJ� DOYRUOLJH� SHUVRQVNDGHU� IRUGHOW� Sn
HOHPHQWDUWHU�

I denne gennemgang er udviklingen i ”helse risiko” fordelt på alder og elementarter vist. Der
er her foretaget en afgrænsning af elementarterne til at omfatte pbil, mc/45, knallert, cykel og
fodgænger. Disse typer af elementarter dækker uheld hvorfra mellem 96% (1984) og 98%
(1990) af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne stammer.

7DEHO������'HQ�REVHUYHUHGH�XGYLNOLQJHQ�L�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJH�SHUVRQVNDGHU�L�E\RPUnGHU�IRUGHOW
Sn�HOHPHQWDUWHU�

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 'LII�

Pbil 1373 1587 1528 1298 1138 1163 904 877 786 773 711 852 815 -558

Vbil mm. 216 241 225 226 160 174 95 123 113 85 117 96 134 -82

Mc/45 504 384 372 326 290 278 266 218 200 204 200 191 215 -289

Knallert 808 806 651 517 572 628 529 537 529 405 442 389 348 -460

Cykel 1629 1535 1416 1314 1401 1477 1376 1294 1358 1234 1250 1169 1142 -487

Fodg 1060 1084 1078 1038 963 873 861 837 760 728 714 705 591 -469

Hest 5 4 6 6 3 0 5 8 4 1 6 2 2 -3

Uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Sum 5595 5641 5276 4725 4527 4593 4036 3894 3750 3430 3440 3405 3247 -2348

' NQLQJV�

JUDG

96% 96% 96% 95% 97% 96% 98% 97% 97% 98% 96% 97% 96%

1RWH�$��' NQLQJVJUDGHQ�YLVHU�KYRU�VWRU�HQ�GHO�DI�DOOH�GU EWH�RJ�DOYRUOLJW�WLOVNDGHNRPQH�GHU�HU�LQGGUDJHW
L�GDWDPDWHULDOH��YELO��OELO��EXV��KHVWH�RJ�XRSO\VW�HU�LNNH�PHG��
1RWH�%��8GYLNOLQJHQ�L�9ELO�PP��G NNHU�XGYLNOLQJHU��9ELO�OELO�EXV�WUDNWRU

)LJXU�����8GYLNOLQJHQ�L�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJW�
WLOVNDGHNRPQH�L�E\RPUnGHU�SU����������LQGE�
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Af udviklingen for de enkelte elementarter ses det umiddelbart at gruppen ”bil personskader”
har haft de største numeriske fald efterfulgt af en større gruppe ”cyklist-, knallert-, fodgænger-
personskader”. En dybere analyse viser imidlertid at det er forskellige aldersgrupper der bærer
disse udviklinger frem. Dette kan vises ved at gennemgå udviklingerne fordelt på bestemte
elementarter og udviklingen i de dertil hørende aldersgrupper pr. 100.000 indb.

Figur 2.0 viser en meget gunstig udvikling blandt ”personbil personskader” i ”helse risiko”
for aldersgruppen de 15-24 årige men en knap så gunstig udvikling for de andre aldersgrup-
per. Aldersgruppen de 25-64 årige og aldersgruppen de over 64 årige har en meget ens udvik-
ling i ”helse risiko”. Den dårligste udvikling har aldersgruppen de 0-14 årige. I denne alders-
grupper er der tale om ”små tal” under 50 dræbte og alvorlige personskader f.eks. årene i
1992 (20 personskader) og i 1984 (18 personskader).6

                                                          
6 Det er via Rigspolitiets registre alternativt forsøgt belyst, bilejerskab fordelt på alder og indehavelsen af køre-
kort fordelt på alder. Pga. registerproblemer hos Rigspolitiets har det ikke været muligt at få fat i relevante data.
Antallet af biler i hele landet er steget fra 1.439.993 (1984) til 1.744.337 (1996) Antallet af mia. vognkm er ste-
get fra 13.5 (1984) til 14.8 (1996) i byområder, her dækker vogn km. biler, lastbiler busser mm. ”Rapport nr.
156, 1998”

)LJXU�����3HUVRQELOHU���8GYLNOLQJHQ�L�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJW�
WLOVNDGHNRPQH�L�E\RPUnGHU�SU����������LQGE�
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)LJXU�����0F������8GYLNOLQJHQ�L�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJW�
WLOVNDGHNRPQH�L�E\RPUnGHU�SU����������LQGE�
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Figur 3.0 viser 2 meget forskellige udviklinger ”helse risiko” blandt ”Mc/45 personskader”
fordelt på aldersgrupper. De 15-24 årige har en meget markant reduktion ”helse risiko” mens
udviklingen i ”helse risiko” blandt de 25-64 årige er næsten uændret i perioden (NB. Meget
dårlige R-square). Hvilken betydning introduktionen af 45/knallerteren i 1994 har for udvik-
lingerne har det ikke været muligt at kortlægge. ”Helse risiko” for aldersgruppen de 0-14
årige samt aldersgruppen de over 64 årige er ikke medtaget pga. datamaterialets størrelse.7

Figur 4.0 viser et generelt fald blandt ”knallert personskader”. Faldet i ”helse risiko” er størst
og mest markant blandt aldersgruppen de 0-14 årige. Aldersgruppen de 25-64 årige og de
over 64 årige har den dårligste udvikling i ”helse risiko”. Aldersgruppen de 0-14 årige er ikke
medtaget pga. datamaterialets størrelse.8

Figur 5.0 viser en positiv udvikling i ”helse risiko” blandt ”cykel personskader” for alders-
gruppen de 0-14 årige og en mere ensartet udvikling i de øvrige aldersgrupper. De 15-24 årige
har den næstbedste udvikling i ”helse risiko”. Aldersgruppen de 25-64 årige (NB. Meget dår-
lige R-square) og de over 64 årige har næsten samme konstante forløb og udvikling i ”helse
risiko”.9

                                                          
7Det har via kontakt til forsikringsselskaber og Motorcykelbranchens Fælles Råd været forsøgt fremskaffet data
til belysning af ændringer i ejerskab af motorcykler. Dette har ikke været muligt. Der er imidlertid enighed om,
at der markant forskel på dem der ejer og køber motorcykler i dag ikke og for 10 år siden. Dette skyldes, stadig
ifølge forsikringsselskaber og Motorcykelbranchens Fælles Råd: Kartoffelkur og en generel omlægning af pris-
struktur på forsikringspolicer der har gjort det dyrere for unge at eje motorcykel i perioden. Antallet af motor-
cykler i Danmark er samtidig steget fra 40.238 (1984) til 55.562 (1996) i den gennemgåde periode, kilde: Cen-
tralregistret for Motorkøretøjer. Tal fra Vejdirektoratet i ”Rapport nr. 156, 1998” anslår en udvikling fra 0.26
(1984) til 0.33 (1996) mia. vogn km. for hele landet.
8Det har ikke været muligt at dokumentere den reelle udvikling i ejerskabet af knallert fordelt på alder. Antallet
af knallertpolicer er imidlertid i perioden faldet fra 178.120 (1984) til 108.228 (1996). Da et ukendt antal knal-
lerter kører rundt uden at være forsikret giver disse tal heller ikke det korrekte billede af udviklingen i knallert
ejerskabet selvom det indikerer en trend.
9Det har ikke været muligt at dokumentere Cykelejerskabet fordelt på aldersgrupper. Antallet af kørte km med
cykel/knallert i hele landet har nærmest været konstant i perioden. Tal fra Vejdirektoratet i ”Rapport nr. 156,
1998” anslår en udvikling fra 5.1 (1984) til 4.8 (1996) mia. vogn km. for hele landet.

)LJXU�����.QDOOHUW���8GYLNOLQJHQ�L�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJW�
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Figur 6.0 viser 2 markante udviklinger i ”helse risiko” blandt ”fodgænger personskader”.
Blandt aldersgruppen de 0-14 årige og aldersgruppen de over 64 årige sker der forholdsvis
store ændringer i udviklingen. Det går imidlertid knap så godt for aldersgruppen de 25-64
årige og aldersgruppen de 15-24 årige.10

��� 8GYLNOLQJHQ� L� DQWDOOHW� DI� GU EWH� RJ� DOYRUOLJH� SHUVRQVNDGHU� IRUGHOW� Sn
XKHOGVVLWXDWLRQHU�

Hensigten med at gennemgå udviklingen i antallet af dræbte og alvorlige personskader fordelt
på uheldssituationer og fordelt på alder er at se om specielle aldersgrupper har haft en mere

                                                          
10 Antallet af ”potentielle fodgængere” i byområderne udviser i perioden en svag stigning fra 4.317.263 (1984)
4.317.260 til 4.498.720 (1996), imidlertid anslår Vejdirektoratet i ”Rapport nr. 130, 1998” at antallet af mia.
personkm/år i hele landet i perioden 1981 til 1995 udført til fods er faldet med 20%.

)LJXU�����)RGJ QJHU���8GYLNOLQJHQ�L�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJW�
WLOVNDGHNRPQH�L�E\RPUnGHU�SU����������LQGE�
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eller mindre gunstig udvikling i ”helserisiko”. Indledningsvis er udviklingen for alle uhelds-
situationer vist i tabel 1.0

7DEHO����� 'HQ�REVHUYHUHGH�XGYLNOLQJ�L�DQWDOOHW�DI�GU EWH�RJ�DOYRUOLJH�SHUVRQVNDGHU�L�E\RPUnGHU
IRUGHOW�Sn�XKHOGVVLWXDWLRQHU�
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Diff. 1.

� 1089 1022 883 805 735 729 606 591 571 532 486 466 439 -650

�
453 425 386 357 326 355 308 306 271 255 262 296 290 -163

�
334 397 370 294 290 307 249 211 210 166 176 199 211 -123

� 494 491 420 435 347 422 367 346 349 323 322 296 301 -193

� 513 480 492 403 467 412 397 364 356 332 348 336 366 -147

� 586 657 657 555 554 626 471 463 467 413 459 457 434 -152

� 619 623 592 510 524 500 448 484 474 413 403 395 333 -286

�
275 290 262 208 202 237 215 171 168 156 174 162 166 -109

�
1114 1128 1102 1075 1000 917 893 879 810 763 745 740 641 -473

�
118 128 112 83 82 88 82 79 74 77 65 58 66 -52

6XP 5595 5641 5276 4725 4527 4593 4036 3894 3750 3430 3440 3405 3247 -2348

' NQLQJV�

JUDG

59% 58% 58% 57% 58% 59% 57% 58% 59% 59% 59% 57% 58%

1RWH��' NQLQJVJUDGHQ�YLVHU�KYRU�VWRU�HQ�GHO�DI�DOOH�GU EWH�RJ�DOYRUOLJW�WLOVNDGHNRPQH�GHU�HU�LQGUDJHW�L
GDWDPDWHULDOHW��XKHOGVVLWXDWLRQHUQH������������RJ���HU�LNNH�PHG�.

 Af tabel 1.0 fremgår det at der er store numeriske fald i antallet af dræbte og alvorligt tilska-
dekomne i 2 uheldssituationer, nemlig 0 (eneuheld) (et fald på 650 personskader og uheldssi-
tuation 8 (fodgængeruheld) (et fald på 473 personskader). Der hvor der er sket en knap så
gunstig udvikling er ved uheldssituationer 4 og 5. I den følgende gennemgang er datamateri-
alet afgrænset til at omfatte uheldssituationerne 0, 3, 4, 5 og 6. Uheldssituation 8 (fodgænger)
er gennemgået i forrige afsnit under fodgænger og uheldssituationerne samlet under 1, 2, 7 og
9 er for at sikre en hvis overskuelighed ikke medtaget her. Fratrækker man disse nævnte typer
af uheldssituationer fra resten af uheldssituationerne fås et datamateriale der dækker mellem
57% og 59% af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne i de viste år.

Figur 7.0 viser udviklingen i ”helserisiko” i uheldssituation 0 (Eneuheld). Der er her tale om 2
forskellige typer af udviklinger. Aldersgruppen de 0-14 årige og de over 64 årige har næsten
samme udvikling. Aldersgruppen de 25-64 åriges udvikling er en bedre udvikling men alders-
gruppen de 15-24 årige har klart den bedste udvikling.
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Figur 8.0 viser udviklingen i uheldssituation 3 (Uheld mellem kørende på samme vej med
samme kurs og med sving). Traditionelt består uheldssituation 3 af et meget stor del af 312
uheld hvor cyklister/knallerter bliver påkørt f.eks. af højresvingende bilister. (49% af alle per-
sonskader fra uheldssituation 3 med dræbte og alvorligt tilskadekomne kommer fra uheldssi-
tuation 312 og 31% fra 322 (1996)). De vigtigste udviklinger i ”helserisiko” findes blandt
aldersgruppen de 25-64 årige som nærmest er uændret i perioden og udviklingen i
”helserisikoen” blandt de 15-24 årige som falder mere end de andre aldersgrupper.

Figur 9.0 viser udviklingen i uheldssituation 4 (Uheld mellem kørende på samme vej med
modsat kurs og med sving). Denne uheldssituation består af mange såkaldte 410 uheld hvor
en ligeudkørende bliver påkørt f.eks. af en venstresvingende (96% af alle personskader fra
uheldssituation 4 med dræbte og alvorligt tilskadekomne kommer fra uheldssituation 410 –
(1996)). Her findes 2 meget markante udviklinger. De 15-24 årige har klart den bedste udvik-
ling ”i helserisiko” . Den dårligste udvikling i ”helserisiko” har de 25-64 årige der igen nær-
mest er konstant (NB. Meget dårlige R-square).
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Figur 10.0 viser udviklingen i uheldssituation 5 (Uheld mellem ligeud kørende i kryds), reelt
uheldssituation 510 (1996). Der tale om en række ensartede udviklinger for alle aldersgrupper
undtaget de 25-64 årige der igen har den ringeste udvikling i ”helserisiko”.

Endelig viser figur 11.0 udviklingen i uheldssituation 6 (Uheld mellem kørende på hver sin
vej med svingning. (T kryds, Y kryds, korsvej, indkørsel m.v.) (55% af alle personskader fra
uheldssituation 6 med dræbte og alvorligt tilskadekomne kommer fra uheldssituation 660
(1996)). Her er det igen aldersgruppen de 15 til 24 årige der har den bedste udvikling og al-
dersgruppen de 25-64 årige der har den ringeste udvikling.
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$SSHQGLNV

5HVXPH� $IJU QVQLQJ�

)RUPnO� Kan faldet i antallet af person-
skader i vejtrafikken i Danmark i
byområder henføres til markante
fald i antallet af personskader
hos enkelte aldersgrupper.

Personskader (dræbte og alvorlige personskader) i byområder i Danmark i perioden
1984 til 1996

'HVLJQ�
PHWRGH�

Den officielle danske færdsels
uhelds statistik, leveret af Dan-
marks Statistik.

Personskader - Dræbte og alvorligt tilskadekomne, er herefter defineret som per-
sonskader. ́'U EWH��G¡GH�LQGHQ����GDJH´

��
�RJ�´$OYRUOLJW�WLOVNDGHNRPQH��SHUVRQHU

PHG�VNDGHW\SHU�����´
��

Det skal bemærkes, at land/bydefinitionen er 1996-områdeopdelingen, der også er
anvendt for de øvrige år. Det medfører pga. småændringer i gader og veje, at der er
et beskedent antal personer i de øvrige år, der ikke bliver placeret i henholdsvis by-
og landområderne. Til belysning kan nævnes at antallet, der går udenom i 1995
udgjorde ca. 3.000 af alle landets 5.215.000 indbyggere. Det tilsvarende tal for
1987 var ca. 10.000 på landsplan mod 5.125.000, altså 0,2 procent.13

6WDWLVWLVN
SURJUDP�

SAS 1998 Med udgangspunkt i de observerede data er der lavet en regressionsanalyse og i
paperet er anvendt parametrene Par. est. Og R-square som indikator for data vali-
ditet.

3HULRGH� Der ønskes dækket den længste
sammenhængene periode.

1984 – 1996

+\SRWHVH� Adfærdsændringer blandt få
aldersgrupper kan forklare det
meste af ændringerne i antallet
af personskader i den valgte
periode.

Ændring af adfærd ��$GI UG�JHQQHP�DOGHU

9DULDEOH���� Område (by/land) By -́(W�E\RPUnGH�DIJU QVHV�VRP�HQ�VDPPHQK QJHQGH�EHE\JJHOVH��GHU�Sn�RSJ¡�

UHOVHVWLGVSXQNWHW�KDU�PLQGVW�����LQGE\JJHUH��DW�EHE\JJHOVHQ�HU�VDPPHQK QJHQGH

YLO�VRP�KRYHGUHJHO�VLJH��DW�DIVWDQGHQ�PHOOHP�KXVHQH�LNNH�RYHUVWLJHU�����PHWHU�

PHGPLQGUH�DIEU\GHOVHQ�VN\OGHV�RIIHQWOLJH�DQO J��NLUNHJnUGH�R�O�´
��

9DULDEOH���� Alder (0-99) Alder – Der er medtaget aldersgrupperne 0 – 99 ”'HU�KDU�Y UHW�SUREOHPHU�PHG

UHJLVWUHULQJHQ�DI�GH�RYHU����nULJH´
��
�'HU�HU�YDOJW�HQ�RSGHOLQJ�DI�DOGHU�L�I¡OJHQGH

DOGHUVJUXSSHU�������nU��������nU��������nU�RJ�2YHU����nU�

9DULDEOH���� Uheldssituation (0-9) ´��(QHXKHOG�

��8KHOG�PHOOHP�OLJHXG�N¡UHQGH�Sn�VDPPH�YHM�PHG�VDPPH�NXUV�RJ�XGHQ�VYLQJ�

��8KHOG�PHOOHP�OLJHXG�N¡UHQGH�Sn�VDPPH�YHM�PHG�PRGVDW�NXUV�RJ�XGHQ�VYLQJ�

��8KHOG�PHOOHP�N¡UHQGH�Sn�VDPPH�YHM�PHG�VDPPH�NXUV�RJ�PHG�VYLQJ�

��8KHOG�PHOOHP�N¡UHQGH�Sn�VDPPH�YHM�PHG�PRGVDW�NXUV�RJ�PHG�VYLQJ�

��8KHOG�PHOOHP�OLJHXG�N¡UHQGH�L�NU\GV�

��8KHOG�PHOOHP�N¡UHQGH�Sn�KYHU�VLQ�YHM�PHG�VYLQJQLQJ�

��8KHOG�PHG�SDUNHUHW�N¡UHW¡M�

��8KHOG�PHOOHP�IRGJ QJHU�RJ�N¡UHW¡M�

��8KHOG�PHG�G\U��IDVWH�JHQVWDQGH�PY��Sn�N¡UHEDQHQ´
��

9DULDEOH���� Elementart (pbil, vbil, lbil, bus,
traktor, mc/45, knallert, cykel,
fodg., hest og uoplyst)

Elementarter - ³SHUVRQELO��YDUHELO��ODVWELO��EXV��WUDNWRU��PF�����NQDOOHUW��F\NHO�

IRGJ QJHU��KHVW�RJ�XRSO\VW´
��

                                                          
11 Danmarks Statistik, ³) UGVHOVXKHOG�����´ (1996): side 122.
12 Danmarks Statistik, ³) UGVHOVXKHOG�����´ (1996): side 122.
13 Særtræk fra Danmarks, Danmarks Statistik 1998, Tom Rishøj
14 Danmarks Statistik, ³%HIRONQLQJ�RJ�YDOJ´ (1997:11), side 1.
15 Særtræk fra Danmarks, Danmarks Statistik 1998, Keun Wang, 1997.
16 Danmarks Statistik, ³) UGVHOVXKHOG�����´ (1996): side 54
17 Danmarks Statistik, ³) UGVHOVXKHOG�����´ (1996): side 117


