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Forord
Denne rapport om ulykker med dræbte i vigepligtsulykker i perioden 2010-2013
er lavet på baggrund af materiale fra dødsulykkesstatistikken (DUS).
Formålet er at få en mere dybdegående viden om, hvorfor de alvorligste vigepligtsulykker sker. Rapporten er en opsamling af viden fra DUS, der dækker over
en længere årrække. Det giver mulighed for at få en mere nuanceret viden om
denne type af dødsulykker – en viden der kan bruges i den forebyggende indsats
for at fremme trafiksikkerheden i Danmark.
Trafiksikkerhedsarbejdet stilles hele tiden over for nye udfordringer og krav til nye
og bedre løsninger, hvis den positive udvikling med færre ulykker og personskader skal fortsætte. DUS bidrager med ny viden om trafiksikkerhed.
Data til DUS er indsamlet i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, de lokale politikredse og bilinspektørerne samt de relevante kommuner. Der udføres en stor
indsats fra alle parter for at gennemføre dette omfangsrige arbejde.
Rapporten er udarbejdet af rådgiverfirmaet Trafitec for Vejdirektoratet.
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Resumé:

Abstract:

I perioden 2010-2013 blev der registreret i alt 71
vigepligtsulykker med dræbte, svarerende til 9 % af
alle registrerede dødsulykker i Danmark. 75 personer blev dræbt og 38 kom til skade. Ulykkerne skete oftest i 3- eller 4-benede kryds, og oftere i åbent
land end i by. Det er oftest den part, som havde
vigepligt, der blev dræbt i ulykken. Knap halvdelen
af de dræbte ved vigepligtsulykkerne var cyklister,
knallertkørere eller motorcyklister, andelen er dobbelt så stor som for de øvrige dødsulykker. Ældre
trafikanter er oftere involveret i vigepligtsulykker,
ligesom de oftere omkommer som følge af ulykken
set i forhold til de øvrige dødsulykker i samme periode. I 9 af de 71 ulykker er det vurderet, at vigepligtstrafikanten har overset krydset.

In the years of 2010-2013 a total of 71 accidents
with fatalities, corresponding to 9% of all recorded
fatalities in Denmark were registered in priority
junctions. 75 people were killed and 38 were injured. The accidents mostly occurred in 3- or 4-leg
priority junctions, and more frequently in rural
than in urban areas. It was usually the party who
had the duty to give way that was killed in the
accidents. Almost half of those killed in accidents
in priority junctions were cyclists, moped riders
and motorcyclists, the percentage is twice as high
as compared to other accidents with fatalities in
the same period. Elderly drivers are more often
involved in accidents in priority junctions, just as
they often die as a result of these accidents compared to other fatal accidents. In 9 of the 71 accidents it is estimated that the driver who had to
give way failed to see the junction.

Det er vurderet, at stort set alle vigepligtsulykker
med dræbte sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle trafikanter havde kørt hensigtsmæssigt, herunder været tilstrækkeligt opmærksomme,
havde orienteret sig tilstrækkeligt og kørt med en
passende hastighed. Ligeledes vurderes, at omkring
en tredjedel af vigepligtsulykker med dræbte sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle forhold omkring veje og omgivelser havde været hensigtsmæssige.

It is assessed that virtually all accidents in priority
junctions with fatalities probably could have been
avoided if all drivers had paid sufficient attention/orientation and had driven at a suitable
speed. About one third of accidents with fatalities
in priority junctions could probably have been
avoided if all conditions around the roads and surroundings had been appropriate-related.

Rapporten kan hentes fra www.trafitec.dk.

The report can be acquired from www.trafitec.dk.
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Sammenfatning
Der er i perioden 2010-2013 registreret i alt 71 dødsulykker, som kan kategoriseres som vigepligtsulykker. Dette svarer til 9 % af alle registrerede dødsulykker i
den pågældende periode. Der blev registreret 75 dræbte trafikanter i de 71 vigepligtsulykker.
Om vigepligtsulykkerne kan følgende karakteristiske forhold opsummeres:









Det er oftest den part, som havde vigepligt, der blev dræbt i ulykken.
1/4 af vigepligtsulykkerne skete i by og 3/4 skete i åbent land.
Hovedparten af vigepligtsulykkerne skete i 3- eller 4-benede kryds, og er omtrent ligeligt fordelt på de to krydstyper
Knap halvdelen af de dræbte ved vigepligtsulykkerne var cyklister, knallertkørere eller motorcyklister. Andelen er dobbelt så stor som i de øvrige dødsulykker i samme
periode.
Ældre trafikanter er oftere involveret i vigepligtsulykker, ligesom de oftere omkommer som følge af ulykken set i forhold til de øvrige dødsulykker i samme periode.
Det vurderes, at stort set alle vigepligtsulykker med dræbte sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle trafikanter havde kørt hensigtsmæssigt, herunder været
tilstrækkeligt opmærksomme, havde orienteret sig tilstrækkeligt og kørt med en
passende hastighed.
Det vurderes, at omkring en tredjedel af vigepligtsulykker med dræbte sandsynligvis
kunne have været undgået, hvis alle forhold omkring veje og omgivelser havde været hensigtsmæssige. Det er en højere andel end for de øvrige dødsulykker.

Vigepligtsulykker er pr. definition ulykker, hvor mindst én trafikant ikke overholder sin vigepligt. Analysen tyder på, at manglende overholdelse af vigepligt kan
relateres til:








Manglende eller utilstrækkelig orientering og/eller opmærksomhed fra sekundærtrafikanterne, evt. i kombination med for høj hastighed i forhold til manøvre eller
forhold.
Uklare vigepligtsforhold som ikke kan ses, eller som kan misforstås pga. slidte skilte,
slidt afmærkning eller vejens linjeføring.
Sekundærtrafikanters dynamiske kørsel frem til og ind i krydset og dermed manglende tid til at orientere sig.
Dårlige oversigtsforhold i kryds som gør, at det kan være svært at erkende primærtrafikanter eller krydset i sig selv.
Skæve oversigtsforhold ved vigelinje som medfører, at sekundærtrafikanter ikke
orienterer sig ligeligt i de to retninger, og derfor overser primærtrafikanter der
kommer fra retningen med de bedste oversigtsforhold.
Primærtrafikanters høje hastighed i åbent land.
Primærtrafikanters fejlvurdering af sekundærtrafikanters hensigt.
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I 9 af de 71 vigepligtsulykker er det vurderet, at sekundærtrafikanterne ikke havde
erkendt, at der var et kryds. Disse ulykker er karakteriseret ved:






Sekundærtrafikanterne kørte ind i krydset med uændrede hastigheder, eller nedsatte først hastigheden så tæt på krydset, at føreren ikke kunne nå at stoppe og/eller
orientere sig ved vigelinjen.
Ulykkerne er oftest sket i 4-benede kryds.
I mange af ulykkerne er vejens forløb vurderet som en medvirkende ulykkesfaktor –
typisk fordi vejens visuelle sigtlinje ikke er brudt, hvilket kan bidrage til, at trafikanterne ikke erkender krydset i tide.
I alle ulykkerne er der tilknyttet en ulykkesfaktor, som kan relateres til veje og omgivelser på vejen med vigepligt.
I alle ulykkerne er der tilknyttet mindst en ulykkesfaktor, der kan relateres til den
trafikant, der har haft vigepligt.

Alt andet lige beregninger, hvor alle forhold på nær primærtrafikantens hastighed
bibeholdes, viser at:



13 af de 71 vigepligtsulykker i åbent land formentligt ikke ville være sket, hvis primærtrafikanten havde kørt med den tilladte hastighed.
19 af de 71 vigepligtsulykker i åbent land kunne forebygges, hvis den tilladte hastighed blev reduceret til 70 km/t (under forudsætning af at primærtrafikanterne
overholdt denne hastighedsgrænse).
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Indledning
Denne temaanalyse omfatter analyse af alle vigepligtsulykker med dræbte i vejtrafikken i perioden 2010-2013. Temaanalysen er en del af pilotprojektet ”Udvidet
dødsulykkestatistik”, i det følgende forkortet DUS. Projektet er finansieret via
”Aftale om en grøn transportpolitik”.
Ved vigepligtsulykker forstås i denne sammenhæng:




Ulykker hvor der var mindst to parter involveret i ulykken, og hvor ingen
af disse var fodgængere.
I alle ulykker havde en af parterne vigepligt, og parterne er kommet fra
hver deres krydsende vej.
Alle ulykkerne er sket i ikke-signalregulerede kryds eller rundkørsler,
herunder ulykker i ud- og indkørsler

Trafikanter med vigepligt vil i det efterfølgende blive kaldt vigepligts- eller sekundærtrafikanter, og trafikanter uden vigepligt for primærtrafikanter.
I Vejdirektoratets ”Årsrapport Dødsulykker 2011” indgik en overordnet analyse af
vigepligtsulykkerne over en 2-årig periode 2010-2011. Nærværende temanalyse er
en videreførelse af denne analyse. Det er en mere kvalitativ analyse med baggrund
i de udarbejdede ulykkesrapporter i DUS, som bl.a. beskriver ulykkernes hændelsesforløb, ligesom den dækker de vigepligtsulykker der er sket i den 4-årige periode 2010-2013. For nærmere metodebeskrivelse i projektet henvises til ”Årsrapport Dødsulykker 2013”.
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Detaljerede analyser
Krydstype og type af vigepligt
Der er i perioden 2010-2013 registreret i alt 71 vigepligtsulykker med 75 dræbte. I
alt 33 af de 71 ulykker er sket i 3-benede kryds, mens 30 ulykker er sket i 4benede kryds. 2 ulykker er sket i stikryds, 3 ulykker er sket i private udkørsler, 2
ulykker er sket i en rundkørsel og én ulykke er sket i et rampekryds. I tabel 1 ses
en opgørelse over de 71 vigepligtsulykker fordelt på krydstype samt type af vigepligt i krydset.
Krydstype
4-benet

3-benet

Stikryds

Udkørsel
Rundkørsel
Øvrige kryds
(Rampekryds)
I alt

Type af vigepligt
Antal ulykker
Ubetinget vigepligt med afmærkning
23
Stoptavle
5
Højrevigepligt
1
Signalreguleret kryds som er ude af
drift. Uden vigepligtsafmærkning
1
Ubetinget vigepligt med afmærkning
32
Ubetinget vigepligt som ikke er afmærket (udkørsel fra privat fællesvej)
1
Højrevigepligt (mellem sti og vej)
1
Ubetinget vigepligt med afmærkning
(mellem to stier)
1
Ubetinget vigepligt uden afmærkning
3
Ubetinget vigepligt med afmærkning
2
Ubetinget vigepligt med afmærkning

1
71

Tabel 1. Fordeling af vigepligtsulykker med dræbte i perioden 2010-2013 på
krydstype og type af vigepligt. Kilde DUS og vejman.dk.
Det fremgår af tabel 1, at langt størstedelen af ulykkerne er sket i kryds, hvor der
har været afmærket ubetinget vigepligt. Det vil typisk være hajtænder. Der er 2
tilfælde af kryds med højrevigepligt, herunder et stikryds.
I tabel 2 er dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne fordelt på krydstype.
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Alvorligt tilskadekomne

Dræbte
4 benet kryds
3-benet kryds
Andre kryds
Alle kryds

33
34
8
75

5
9
2
16

Trafitec

Lettere tilAlle personskadekomne skader
13
51
7
50
2
12
22
113

Tabel 2. Antal dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i vigepligtsulykker med
dræbte i 2010-2013 fordelt på krydstype. ”Andre kryds” omfatter her 2 stikryds, 3
udkørsler, 2 rundkørsler og ét rampekryds. Kilde: DUS og vejman.dk.
I opgørelsen i tabel 2 indgår data for alle involverede køretøjer. I 3 af de 71 ulykker var der involveret et tredje køretøj, hvor en fører kom alvorligt til skade. I 4 af
de 71 dødsulykker var der 2 dræbte. Der blev altså dræbt 75 personer i de 71 vigepligtsulykker. I figur 1 nedenfor er vist personskadernes procentvise fordeling
inden for hver krydstype.
Andel af dræbte og tilskadekomne delt på krydstype
100%
90%
80%

Andel i %

70%

7

2

9

2

13
5

60%

Lettere tilskadekomne

50%

Alvorligt tilskadekomne

40%
30%

33

34

8

4-benet kryds

3-benet kryds

Andre kryds

Dræbte

20%
10%
0%

Figur 1. Andel og antal af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i vigepligtsulykker med dræbte i 2010-2013 fordelt på krydstype. ”Andre kryds” omfatter 2
stikryds, 3 udkørsler, 2 rundkørsler og ét rampekryds. Tal i søjler angiver de faktiske tal. Kilde: DUS og vejman.dk.
Ulykkessituationer
30 vigepligtsulykker er registreret som tværkollisioner (hovedsituation 5). Heraf
er 4 ulykker sket i 3-benede kryds og 1 ulykke er sket i en rundkørsel. Disse 5
ulykker er usædvanlige, da det i princippet ikke er muligt som vigepligtstrafikant,
at køre ligeud i hverken 3-benede kryds eller rundkørsler. I en af disse 5 ulykker
er det vurderet, at sekundærtrafikanten har overset en rundkørsel og i én ulykke
har sekundærtrafikanten fået et ildebefindende. De sidste 3 ulykker er karakterise-
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ret ved sekundærtrafikantens manglende/utilstrækkelige orientering/opmærksomhed, og hvor primærtrafikanten ikke havde nogen mulighed for at
foretage en undvigemanøvre.
I figur 2 ses antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne fordelt på ulykkessituation og vigepligt. For beskrivelse af ulykkessituationer se figur 3. Af figuren fremgår, at det oftest er trafikanter der har vigepligt, som omkommer i ulykkerne.
Antal tilskadekomne delt på ulykkessituation og vigepligtsforhold
30

Antal tilskadekomne

25

3
3
1

7
9

20
7

15
10
5

3
23

5
20
13
10
5

0
510 og 520 510 og 520 610 Uden
Med
Uden

1

1

650 Med

650 Uden

660 Med

660 Uden

1

1

670 Med

670 Uden

Ulykkessituation
Dræbte

Alvorlig tilskadekomne

Lettere tilskadekomne

Figur 2. Antal dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i vigepligtsulykker med
dræbte i 2010-2013 fordelt på ulykkessituation og om trafikanten har haft vigepligt (Med) eller ej (Uden). Kilde: DUS og vejman.dk.
Generelt er der en højere andel af dræbte trafikanter i køretøjet med vigepligt. 45
ud af de 75 dræbte er vigepligtstrafikanter. Der er til gengæld flest lettere tilskadekomne blandt primærtrafikanterne.
Hvem der kommer til skade i en vigepligtsulykke afhænger i høj grad af, hvilke
køretøjsarter der er involveret, og hvordan køretøjerne rammer hinanden. I ulykker udelukkende mellem biler afhænger skadesgraden ofte af kollisionspunkt og
placering i bilen. I vigepligtsulykker med cykel, knallert og motorcykel involveret, er det derimod altid 2-hjuleren, der omkommer, uanset hvem der har vigepligt.
62 af de dræbte var førere, heraf 38 med vigepligt og 24 uden vigepligt. De øvrige
13 dræbte var alle passagerer.
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Andelen af ældre trafikanter på 70 år eller ældre, der omkommer som følge af
vigepligtsulykker, er med 39 % i vigepligtsulykkerne markant højere end for de
øvrige dødsulykker, hvor andelen er 22 %. Der var 33 førere på 70 år eller ældre
involveret i de 71 vigepligtsulykker. I 25 af de 71 ulykker havde en ældre trafikant vigepligt. Ældre førere er oftere involveret i vigepligtsulykker end i de øvrige
dødsulykker, det kan forklares ved, at ældre måske har sværere ved at overskue
komplicerede trafiksituationer.

Figur 3. Tegning og beskrivelse af de 6 ulykkessituationer som indgår i vigepligtsulykkerne.
Land/By
17 af vigepligtsulykkerne er sket i byzone, og 54 ulykker er sket i åbent land. Set i
forhold til øvrige dødsulykker sker vigepligtsulykker lidt oftere på landet.
Andelen af dræbte cyklister, knallertkørere og motorcyklister i byzone er 88 % i
vigepligtsulykkerne mod 40 % for de øvrige dødsulykker. Tilsvarende er andelen
af dræbte cyklister, knallertkørere og motorcyklister i landzone 36 % i vigepligtsulykkerne mod 17 % i de øvrige dødsulykker. Både i by- og landområde er der
altså en højere andel dræbte 2-hjulere ved vigepligtsulykker i sammenligning med
øvrige dødsulykker.
Oversigtsforhold
I 7 af de 17 vigepligtsulykker i byzone og i 10 af de 54 vigepligtsulykker i landzone har oversigtsforholdene været utilstrækkelige. I 5 kryds var oversigtsforholdene utilstrækkelige på både primær- og sekundærvejen, heraf 3 i byzone og 2 i
landzone. Det peger i retning af, at der oftere er problemer med dårlige oversigtsforhold i byzone end i åbent land.
I byområde skyldtes de dårlige oversigtsforhold høj beplantning i form af hæk,
opstammede træer på sekundærvej, støttemur og tæt beplantning langs vej frem
mod kryds og i ét tilfælde sne. I åbent land skyldtes de dårlige oversigtsforhold
plankeværk, bakketoppe, skilte samt bebyggelse og beplantning tæt på krydset.
I en mindre del af ulykkerne var der skæve oversigtsforhold ved vigelinjen. Det
kan betyde, at sekundærtrafikanten orienterer sig mere mod den retning, hvor der
er mindre gode oversigtsforhold og dermed overser trafikanten fra den retning,
hvor der er gode oversigtsforhold. Ligeledes er det i en række ulykker angivet, at
sidevejstrafikanten ved dynamisk udkørsel fra sekundærvej havde reduceret sigt
til primærvejen.
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I 9 af de 17 vigepligtsulykker med dårlige oversigtsforhold var en cykel, knallert
eller motorcykel involveret. Problemet var oftest, at en bilist overså en 2-hjuler
pga. utilstrækkelige oversigtsforhold fra sekundærvejen.
Trafikantart
Fordeling af de 75 dræbte og de 38 tilskadekomne på køretøj fremgår af tabel 3.
Alle cyklister, knallertførere og motorcyklister i vigepligtsulykkerne blev dræbt,
mens ingen af personerne i lastbil eller bus blev dræbt, og kun én kom alvorligt til
skade. Andelen af dræbte 2-hjulere er 48 % i vigepligtsulykkerne mod 24 % i de
øvrige dødsulykker.
Elementart
Cykel
Knallert 30 (6 af de 12
knallerter er ændret)
MC
Personbil
Varebil
Bus
Lastbil/Sæt/Motorredskab
I alt

Dræbte
16

Alvorligt tilskadekomne
0

Lettere tilskadekomne
0

12

0

0

8
38
1
0
0

0
15
0
1
0

0
21
1
0
0

75

16

22

Tabel 3. Antal dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i vigepligtsulykker med
dræbte i 2010-2013 fordelt på køretøjsart. I 4 af de 71 ulykker var der et tredje
køretøj involveret, hvoraf én trafikant er kommet alvorligt til skade. Kilde: DUS
og vejman.dk.

11

Temaanalyse af dødsulykker. Vigepligtsulykker med dræbte i perioden 2010-2013

Trafitec

Partskombinationen i de 71 ulykker fremgår af tabel 4.
Partskombination
Personbil – Personbil
Personbil – Varebil
Personbil – Lastbil/Bus/Sættevogn
Personbil – Motorredskab (rendegraver)
Personbil – Motorcykel
Personbil – Knallert 30
Personbil – Cykel
Varebil – Motorcykel
Lastbil/bus/Sættevogn – Cykel
Cykel – Cykel
Varebil – Cykel
Varebil – Bus
Varebil – Knallert
I alt

Antal ulykker
22
3
9
1
5
10
7
3
6
1
2
1
1
71

Tabel 4. Partskombination ved vigepligtsulykker med dræbte i 2010-2013 (kun
element 1 og element 2). Der er ikke skelnet mellem element 1 og element 2. Kilde: vejman.dk
I 35 af de 71 ulykker var der en cykel, knallert eller motorcykel impliceret. Ca.
halvdelen af vigepligtsulykkerne involverede altså mindst én 2-hjuler. Knap en
tredjedel af vigepligtsulykkerne er mellem 2 personbiler.
Manglende erkendelse af kryds
I 9 ud af de 71 vigepligtsulykker er det vurderet, at vigepligtstrafikanten formentligt ikke havde erkendt, at der var et kryds. I disse ulykker kørte sekundærtrafikanten ofte ind i krydset med uændret hastighed eller nedsatte først hastigheden så
tæt på krydset, at det ikke var muligt at stoppe og orientere sig ved vigelinjen.
Karakteristisk for disse ulykker er, at 7 af dem er sket i et 4-benet kryds, heraf 2 i
byzone og 5 i landzone. Det kan skyldes, at det kan være lettere at overse 4benede kryds, fordi sekundærvejen fortsætter på den anden side af krydset.
I alle de 9 ulykker er der tilknyttet mindst én ulykkesfaktor, som kan relateres til
vej og omgivelser på sekundærvejen, samt mindst én ulykkesfaktor, der kan relateres til den vigepligtige trafikant. Ulykkesfaktorer som kan relateres til vej og
omgivelser er:




Uklare vigepligtsforhold pga. slidt afmærkning og slidte eller delvist skjulte vigepligtstavler
Dårlige oversigtsforhold i form af hæk, beplantning langs vej, støttemur
Vejens forløb, hvor den visuelle sigtelinje ikke er brudt.
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I henholdsvis 5 og 7 af de 9 ulykker er vejens synlighed henholdsvis vejens forløb
vurderet som en ulykkesfaktor. 6 af de syv ulykker med vejforløbet som en medvirkende faktor er sket i et 4-benet kryds, mens den sidste ulykke er sket i et kryds
mellem to stier. Typisk er der tale om et vejforløb, hvor den visuelle sigtlinje ikke
er brudt, hvilket gør, at krydsene ikke fremstår tydelige. I 3 af ulykkerne var der
involveret en cykel eller en knallert, mens de sidste 6 ulykker skete mellem 2 biler.
I én af de 9 ulykker er en kombination af for høj hastighed og nedsat sigtbarhed
angivet som ulykkesfaktor, og den manglende erkendelse kan tilsyneladende ikke
relateres til vejens design eller tilstand.
I én af de 9 ulykker er det angivet, at gadebelysning på sekundærvej på tværs af
krydset har gjort det svært at erkende krydset i mørke, fordi det giver visuelt indtryk af at fortsætte ligeud. De øvrige 8 ulykker er sket i dagslys. Det synes således
ikke at være et generelt problem, at krydsene overses pga. mørke.
Ulykker med motorcykler
Det er karakteristisk for de 8 vigepligtsulykker, hvor der er motorcykler involveret, at motorcyklisten i 7 ud af 8 tilfælde var primærtrafikant. Ulykkerne med motorcyklister skete oftest i landzone.
De 7 motorcyklister der var primærtrafikanter kørte alle hurtigere end den tilladte
hastighed. Det kan have medført, at vigepligtstrafikanten enten ikke nåede at se
motorcyklisten eller fejlvurderede motorcyklistens hastighed, og derfor kørte de
ind i krydset i forventning om at have ”fri bane”, eller i forventning om at kunne
nå at komme forbi konfliktpunktet, inden motorcyklen nåede frem.
Hastighed er angivet som ulykkesfaktor i 6 af de 8 ulykker, og er i alle tilfælde på
nær ét, knyttet til motorcyklisten. I de sidste to ulykker er hastighed vurderet som
en skadesfaktor, der relateres til hhv. en motorcyklist (primærtrafikant) og en indkørende sekundærbilist.
Ulykker med knallert
Der er registreret 11 vigepligtsulykker med en knallert involveret, og på 6 af de
11 knallerter er der konstateret konstruktive ændringer.
I de 7 ulykker hvor knallerten havde vigeligt skete de 6 i åbent land. I ulykken,
der sker i byområde, er knallertførerens manglende/utilstrækkelige orientering ved
kørsel ind i krydset angivet som eneste ulykkesfaktor.
De 6 ulykker i åbent land er karakteriseret ved, at knallertføreren i 5 ulykker kørte
ind i krydset uden tilstrækkelig orientering. I 3 af de 6 ulykker kørte knallertføreren chancebetonet på en knallert med konstruktive ændringer. I 3 ulykker er hastighed tilknyttet som en ulykkes- eller skadesfaktor, i 2 ulykker har knallertføre-
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ren måske været blændet af solen. I 2 ulykker er dårlige oversigtsforhold i form af
høj hæk, bebyggelse samt beplantning langs vejen angivet som ulykkesfaktor.
I én ulykke er det vurderet, at knallertføreren ikke har erkendt krydset.
De 4 ulykker hvor knallerten ikke havde vigepligt skete alle i byområde, i 3 ulykker er dårlige oversigtsforhold i form af høj hæk/beplantning angivet som ulykkesfaktor, og i 3 ulykker er hastighed angivet som enten ulykkes- eller skadesfaktor. 3 af ulykkerne har manglende/utilstrækkelig orientering og/eller opmærksomhed tilknyttet som ulykkesfaktor. I 2 ulykker kører knallertføreren på en knallert
med konstruktive ændringer, og i begge tilfælde med en hastighed der er højere
end 30 km/t. I én af de 4 ulykker er begge førere spirituspåvirket, og alle ulykkesog skadesfaktorer er udelukkende knyttet til trafikanterne. I alle 4 ulykker kørte
knallerten på en cykelsti, i én af ulykkerne kørte knallerten mod færdselsretningen
på en dobbeltrettet cykelsti.
Ulykker med cyklister
I 16 vigepligtsulykker er der en cyklist involveret. I 8 ud af 16 ulykker var cyklisten primærtrafikant uden vigepligt. I 6 ud af de 8 ulykker, hvor cyklisten var
primærtrafikant, var vigepligtstrafikanten en lastbil- eller sættevognschauffør,
som ved kørsel ind i krydset overså cyklisten. I 3 af ulykkerne er dårligt udsyn fra
en forrude i et tungt køretøj angivet som ulykkesfaktor.
De ulykker hvor cyklisten havde vigepligt, er karakteriseret ved, at cyklisten kørte
ind i krydset uden tilstrækkelig orientering eller opmærksomhed. I én af disse
ulykker er det vurderet, at cyklisten pga. dårlige oversigtsforhold i form af støttemur og høj beplantning frem til krydset samt uklare vigepligtsforhold overså en
stikrydsning.
I 9 af de 16 ulykker med cyklister er hastighed tilknyttet som enten en ulykkeseller skadesfaktor. Faktorerne er oftest knyttet til motorkøretøjet, men i 2 tilfælde
knyttes faktoren til en cyklist.
Ulykker mellem to bilister
Der er sket i alt 36 vigepligtsulykker mellem 2 bilister. Disse ulykker skete - ligesom vigepligtsulykker generelt - oftest i landzone. I 6 af ulykkerne vurderes vigepligtstrafikantens manglende erkendelse af krydset at være en ulykkesfaktor. I 18
af ulykkerne er hastigheden vurderet som ulykkes- eller skadesfaktor, og i 30
ulykker er manglende eller utilstrækkelig orientering og/eller opmærksomhed en
ulykkesfaktor.
Ofte er det vurderet, at vigepligtstrafikanten ved kørsel frem til og ind i krydset
helt overså primærtrafikanten. Det kan eksempelvis skyldes skæve oversigtsforhold, fejlvurdering af primærtrafikanters høje hastighed i mørke, eller at vigepligtstrafikanten overså krydset og derfor ikke havde tilstrækkelig tid til at orientere sig mod trafik på primærvejen. I flere ulykker er det nævnt, at primærtrafi-
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kanten havde set og erkendt vigepligtstrafikanten, men at de enten så denne så
sent, at de ikke kunne nå at undvige, eller at de fejlagtigt vurderede, at sekundærtrafikanten overholdt sin vigepligt og derfor fortsatte med uændret hastighed.
Mørkeulykker
Der sker i alt 14 ulykker i mørke svarende til 20 % af vigepligtsulykkerne. Dette
er en mindre andel set i forhold til de øvrige dødsulykker, hvor andelen er 36 %.
Den lave andel skyldes formentligt den lave trafikintensitet på de tidspunkter af
døgnet, hvor det er mørkt. Desuden kan lys på køretøjerne i mørke gøre det lettere
at erkende, at der er trafikanter på primærvejen, end det er tilfældet i dagslys.
Omvendt kan mørke gøre det sværere at afstandsbedømme andre trafikanter og
erkende selve krydset.
5 af ulykkerne i mørke er sket i byzone med tændt vejbelysning, og 9 af ulykkerne
skete i åbent land, heraf 7 i kryds uden vejbelysning. I ét kryds i åbent land var
der tændt gadebelysning på sekundærvej, men ikke på primærvej.
Kun i ét tilfælde er det registreret, at en trafikant ikke havde haft tændt lygte (baglygte på knallert). Dette vurderes dog ikke at have haft betydning for ulykkens
opståen eller omfang.
Det er vurderet, at manglende vejbelysning ikke har været afgørende for nogle af
ulykkerne i mørke, men at det er andre forhold såsom f.eks. manglende orientering.
Hastighed før og ved kollision
I figurerne 4a og 4b ses primærtrafikanternes hhv. sekundærtrafikanternes hastighed i forhold til den gældende hastighedsgrænse. Der er tale om trafikanternes
beregnede hastighed umiddelbart inden kollisionen, eller umiddelbart før der
eventuelt foretages en reaktion i form af nedbremsning eller undvigemanøvre., set
i forhold til den gældende hastighedsgrænse.
Hastighederne er beregnet i programmet PC-Crash, som er et program til rekonstruktion af trafikulykker. Ud fra kollisionspunktet og køretøjernes slutpositioner,
sammenstødsvinkler og skader kan energien i kollisionsøjeblikket bestemmes med
rimelig sikkerhed. Dermed kan også hastigheden umiddelbart inden kollision beregnes.
Trafikanter på primærvejen kørte, naturligt nok, oftest hurtigere end trafikanter på
sekundærvejen, hvilket fremgår ved sammenligning af figur 4a og 4b. Dette gælder både før og under selve kollisionen. Ud af 67 primærtrafikanter med kendte
hastigheder, kørte 44 af primærtrafikanterne inden kollisionen hurtigere end den
tilladte hastighed. Primærtrafikanterne kørte altså for hurtigt i knap 2/3 af vigepligtsulykkerne. Til sammenligning kørte kun 3 sekundærtrafikanter for hurtigt.
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Primærtrafikantens hastighed før en evt. reaktion ved kollision
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Sekundærtrafikantens hastighed før en evt. reaktion ved kollision
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Figur 4a og 4b. Primærtrafikanternes hhv. sekundærtrafikanternes hastighed før
en evt. reaktion ved kollision set i forhold til den tilladte hastighed ved vigepligtsulykker med dræbte i perioden 2010-2013. Den røde linje angiver den tilladte
hastighed. Kilde: DUS og vejman.dk.
I 25 af vigepligtsulykkerne bremsede primærtrafikanten ikke inden kollisionen.
Det kan tyde på, at primærtrafikanten enten ikke havde set sekundærtrafikanten
eller, evt. havde fejlvurderet modpartens hensigter og/eller hastighed.

16

Temaanalyse af dødsulykker. Vigepligtsulykker med dræbte i perioden 2010-2013

Trafitec

I 13 af ulykkerne var der ingen af parterne, der ændrede hastighed inden kollisionen. Disse ulykker er kendetegnet ved at der ofte er 2-hjulere involveret og ved
sekundærtrafikantens manglende erkendelse af krydset.
I 22 af ulykkerne var sekundærtrafikanternes hastighed før ulykken 0 km/t, dvs. at
de har holdt stille ved vigelinjen, inden de kørte ind i krydset.
For at vurdere hastighedens betydning i de vigepligtsulykker, hvor en primærtrafikant kørte hurtigere end den tilladte hastighed, er der foretaget en alt andet lige
beregning, hvor alle andre forhold end den tilladte hastighed bibeholdes. Der er
beregnet kollisionshastigheder for primærtrafikanter i 51 af de 54 ulykker i åbent
land, hvor 41 kørte hurtigere end den tilladte hastighed. Hvis alle trafikanter havde overholdt den tilladte hastighed, er det ud fra alt andet lige beregninger vurderet, at 13 ulykker kunne have været undgået. På samme måde er det vurderet, at
19 af de 41 ulykker kunne være forebygget, hvis den tilladte hastighed blev reduceret fra hhv. 90 og 80 km/t til 70 km/t under forudsætning af, at alle trafikanter
overholdt den reducerede hastighedsgrænse på 70 km/t.
Ulykkes- og skadesfaktorer
Fastlæggelse af ulykkes- og skadesfaktorer bygger på en faglig diskussion og vurdering i samarbejde mellem politi og vejingeniør og er ikke baseret på en lægefaglig vurdering af skaderne. I DUS registreres højst 3 ulykkesfaktorer og 3 skadesfaktorer til den enkelte ulykke.
Ulykkesfaktor

Ulykkesfaktorer er forhold, der vurderes med stor sandsynlighed at have
haft betydning for ulykkens opståen. Hvis en ulykkesfaktor ikke havde været til stede under en ulykke, er det vurderet, at ulykken sandsynligvis ikke
ville være sket.
Skadesfaktor

Skadesfaktorer er forhold, der vurderes med stor sandsynlighed at have
haft betydning for personskadernes omfang. Hvis en skadesfaktor ikke
havde været til stede under ulykken, er det vurderet, at ulykken sandsynligvis ville have været mindre alvorlig.
Kilde: Dødsulykker 2013. Årsrapport. Rapport nr. 521. Vejdirektoratet
I figur 5 ses en opgørelse over hhv. ulykkes- og skadesfaktorer for de 71 ulykker.
Det skal bemærkes, at ulykkesfaktorer kan knyttes til både primær- og sekundærtrafikanten.
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Figur 5. Ulykkesfaktorer og skadesfaktorer knyttet til vigepligtsulykker med dræbte i 2010-2013. Kilde: DUS.
I 44 ulykker er ulykkesfaktorerne udelukkende knyttet til trafikanten. I knap halvdelen af disse ulykker er ulykkesfaktorerne alene knyttet til sekundærtrafikantens
manglende eller utilstrækkelige orientering og/eller opmærksomhed. I godt en
fjerdedel af de 44 ulykker er primærtrafikantens høje hastighed vurderet som en
ulykkesfaktor.
Der er 24 ulykker, svarende til en tredjedel, hvor der er knyttet en ulykkesfaktor
til både trafikant og til vej og omgivelser. Tilsvarende andel for øvrige dødsulykker er 18 %. Andelen er altså noget højere for vigepligtsulykker, hvilket tyder på,
at de vejforhold der gør sig gældende i vigepligtsulykker er mere komplicerede og
sammensatte for trafikanterne, end det er tilfældet for de øvrige dødsulykker. Trafikanternes manglende eller utilstrækkelige orientering og/eller opmærksomhed
skal ses i sammenhæng med, at de i en tredjedel af ulykkerne samtidigt skulle
forholde sig til, at forhold ved vejen og dens omgivelser ikke var tilstrækkelige
(f.eks. dårlige oversigtsforhold), hvilket f.eks. kan vanskeliggøre trafikanternes
orientering.
Ulykkesfaktorer som relateres til veje og omgivelser kan være uhensigtsmæssig
vejudformning, utilstrækkelig eller manglende afmærkning og skiltning samt
manglende vedligehold, og disse knyttes oftest til sekundærvejen. Ulykker hvor
det er vurderet, at sekundærtrafikanten overså et kryds, har alle en ulykkesfaktor,
der kan relateres til veje og omgivelser (se evt. afsnit om manglende erkendelse af
kryds).
I 3 ulykker er ulykkesfaktoren manglende udsyn vurderet som en ulykkesfaktor,
og i én af disse 3 ulykker er manglende udsyn vurderet som den eneste ulykkesfaktor.
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Der er ingen af de 71 ulykker, hvor ulykkesfaktorerne udelukkende er knyttet til
veje og omgivelser.
For de 71 vigepligtsulykker fremgår fordelingen af ulykkesfaktorerne på primærog sekundærtrafikanter af tabel 5.

Trafikant

Veje og omg.

Køretøjet

Ulykkesfaktorer:
Hastighed i forhold til hastighedsgrænse
Hastighed i øvrigt
Manglende/Forkert manøvre/reaktion
Manglende/utilstrækkelig opmærksomhed
Manglende/utilstrækkelig orientering
Chancebetonet kørsel
Påvirket tilstand
Fysisk svækket tilstand
Uhensigtsmæssig vejudformning
Uhensigtsmæssig rabatudformning
Manglende/misvisende afmærkning/skiltning
Manglende vedligehold
Genstande på kørebanen
Vejr, føre m.m.
Lys/refleks
Udsyn

Primærtrafikant
17
3
5
3
2
0
4
1
2
0
0
0
0
2
1
0

Sekundærtrafikant
2
4
1
21
50
5
3
2
12
0
4
3
0
2
0
3

Tabel 5. Ulykkesfaktorer knyttet til hhv. primær- og sekundærtrafikant i vigepligtsulykker med dræbte i 2010-2013. Der kan knyttes op til 3 ulykkesfaktorer
per ulykke, og den enkelte ulykkesfaktor kan knyttes til både primær- og sekundærtrafikant. Kilde: DUS.
Det fremgår tydeligt af tabel 5, at mens for høj hastighed i forhold til hastighedsgrænsen primært er knyttet til primærtrafikanterne, er manglende eller utilstrækkelig opmærksomhed og/eller orientering i næsten alle tilfælde knyttet til sekundærtrafikanterne. Det er naturligt nok, fordi sekundærtrafikanten jo har vigepligten. Ligeledes fremgår at ulykkesfaktorer knyttet til veje og omgivelser, herunder
specielt uhensigtsmæssig vejudformning, langt oftere er knyttet til sekundærtrafikanterne. Forkert reaktion og/eller manøvre er derimod i 5 tilfælde en ulykkesfaktor knyttet til primærtrafikanterne, og kun i ét tilfælde knyttet til sekundærtrafikanten.
Der er knyttet en skadesfaktor til 30 af de 71 ulykker. Hyppigst forekommende er
høj hastighed efterfulgt af manglende brug af hjelm eller sele, se tabel 6. I 7 af de
27 vigepligtsulykker med cyklister og knallertførere er det vurderet, at manglende
brug af hjelm har forværret skaderne. Tilsvarende er manglende brug af sele vurderet at have forværret skaderne i yderligere 7 ulykker.
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For høj hastighed er vurderet som ulykkesfaktor i 26 ulykker og som skadesfaktor
i 15 ulykker. Hastighed kan kun være skadesfaktor, hvis hastighed ikke samtidig
er ulykkesfaktor. Hastigheden er således ulykkes- eller skadesfaktor i 41 af de 71
ulykker, mens veje og omgivelser er ulykkes- eller skadesfaktor i 26 af de 71
ulykker.

Trafikant

Veje og omgivelser
Køretøjet

Skadesfaktorer
Manglende selebrug
Manglende hjelmbrug
Høj hastighed
Faste genstande
Skråning
Belæsning

Antal ulykker
7
7
15
2
1
1

Tabel 6. Skadesfaktorer for vigepligtsulykker med dræbte i 2010-2013. Kilde
DUS.
I 4-benede kryds knyttes ulykkesfaktorer oftere til sekundærtrafikanten, end det er
tilfældet for de 3-benede kryds. Det skyldes formentligt, at 4-benede kryds er mere komplicerede for trafikanterne at overskue, og at et 4-benet kryds lettere kan
overses, når sekundærvejen fortsætter på den anden side af krydset.
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