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Baggrund og formål 

Normalt går vi ud fra, at politiet registrerer alle trafikdræbte, mens der forekommer en underrapporte-

ring for både alvorlige og mindre alvorlige personskadeuheld; underrapporteringen er størst for cykli-

ster og lette personskader (Janstrup et al., 2016). En hollandsk undersøgelse indikerer imidlertid, at 

det måske alligevel ikke er alle trafikdræbte, der bliver registreret som trafikdræbte i politiets registre 

(Schepers et al., 2017). I undersøgelsen sammenlignede de antallet af dræbte cyklisters hos politiet 

med antallet af registrerede cyklister i det hollandske dødsårsagsregister. Resultaterne viste, at poli-

tiet kun registrerede ca. en tredjedel af det antal cyklister, som i dødsårsagsregistret var registreret 

som døde efter et eneuheld på cykel (113 hos politiet vs. 344 i dødsårsagsregistret). Antallet af tra-

fikdræbte cyklister i flerpartsuheld var til gengæld lige store i de to datakilder (hhv. 556 og 559). Det 

leder til en hypotese om, at der forekommer en stor underrapportering af selv trafikdræbte i Holland, i 

hvert fald når det kommer til cykel eneuheld. 

Da Holland og Danmark på mange områder minder om hinanden, er det derfor interessant at under-

søge, om det samme skulle være tilfældet i Danmark. I givet fald vil det betyde, at vi ikke automatisk 

kan gå ud fra, at (stort set) alle trafikdræbte fremgår af politiets uheldsdata. Formålet med denne 

undersøgelse er derfor at sammenligne antallet af trafikdræbte hos politiet med informationer fra 

dødsårsagsregistret (DAR) for at undersøge, om der forekommer underrapportering af trafikdræbte i 

Danmark. 

Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde 

Oplysninger om trafikdræbte i perioden 2002-2018 er blevet udtrukket både baggrund af politiets 

registreringer og registreringer i DAR. Når en person i Danmark dør, udfylder lægen en dødsattest, 

og det er oplysningerne fra denne, som findes i DAR. I DAR klassificeres dødsfaldene ud fra ICD-10 

koder. For trafikdræbte er det især koderne V01-V89, som er interessante, da disse dækker trans-

portulykker på land. I udtrækket fra DAR har vi kigget på de trafikdræbte, hvor trafikuheldet har været 

den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 

Klassificeringen i DAR adskiller sig fra uheldsklassifikationen i politiets database ved, at kodningen 

knytter sig til den dødes transportmiddel samt modpartens transportmiddel. Koden V10 dækker ek-
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sempelvis over dræbte cyklister, som har haft et uheld med en fodgænger eller et dyr (WHO, 2019). I 

sammenligningen af de to datakilder er de politiregistrerede trafikdræbte, udtrukket fra vejman.dk, 

blevet inddelt på baggrund af elementarten for den trafikdræbte og dennes modpart, så det svarer til 

klassifikationen i DAR. Antallet er herefter sammenlignet både på overordnet niveau, fordelt på den 

trafikdræbtes transportmiddel samt for underinddelinger fordelt på modpart (V01-V89). 

 

Resultater 

I perioden 2002-2018 har politiet registreret 4766 dræbte, mens der er registreret 4843-4882 døds-

fald i DAR, hvor et trafikuheld har været den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet (Tabel 1). Det sva-

rer til, at politiet har registreret 98% af antallet i DAR. I 91-93% af tilfældene har lægen, som udfyldte 

dødsattesten, været i kontakt med politiet. 

Resultaterne dækker dog over store forskelle mellem trafikantgrupperne; for cyklister har politiet regi-

streret 94% af de registrerede cyklister i DAR, og for varebiler har politiet registreret dobbelt så man-

ge som i dødsårsagsregistret. En hypotese kan være, at trafikanten er blevet registreret i den forkerte 

gruppe i dødsårsagsregistret, eksempelvis at en trafikdræbt varebilsfører eller -passager er blevet 

registreret med en fejlagtig trafikantkode. 

Undersøgelsens resultater tyder dermed på, at politiets opgørelse over trafikdræbte ikke umiddelbart 

er udsat for en underrapportering af betydning. Derimod er der stærke indikationer af, at lægens an-

givelse af trafikantarten ikke stemmer overens med politiets. 

Tabel 1: Trafikdræbte i dødsårsagsregistret (DAR) og hos politiet, fordelt på den dræbtes transportmiddel. 

Trafikantart dræbt DAR* Politi Andel - politi/DAR Læge i kontakt med politi  
ved udfyldelse af dødsattest 

Fodgænger 816 715 88 % 90 % 
Cyklist 646-649 610 94 % 91-92 % 
Knallert (30+45) + Mc 747-753 759 101-102 % 92-93 % 
3- eller 4-hjulet under 400 kg 44-49 11 22-26 % 78-100 % 
Personbil + taxi 2238 2326 104 % 94 % 
Varebil 122-131 260 198-213 % 88-100 % 
Lastbil + sættevognstog 43-46 37 80-86 % 78-91 % 
Bus 21-30 28 93-133 % 67-100 % 
Øvrige 167-170 20 12 % 84-87 % 

Total 4844-4882 4766 98 % 91-93 % 
* Intervallerne på tallene i DAR skyldes, at grupper med 1-4 dræbte er diskretionerede og derfor ikke opgøres 

med det præcise antal.  

 

Forslag til emneindplacering 

Indlægget kan eksempelvis indgå under emnet ”trafiksikkerhed” 
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