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Denne session omhandler resultater af forskellige analyse af ulykker og 
adfærd relateret med brug af små elektriske køretøjer
1. Via Trafik kommer med rapport om forsøgsordning med el-løbehjul 

(Michael Sørensen)

2. Odenses Universitets hospital præsenterer undersøgelse om skader ved 
brug af el-løbehjul (Jens Lauritsen)

3. Region Hovedstads Akutberedskabet præsenterer et ulykke & skade 
studie i forbindelse med brug af el-løbehjul (Stig Nikolaj Fasmer 
Blomberg)
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Meget medieomtale – især i 2019…



Tre samtidige forsøgsordninger
1. juli 2018 og 17. januar 2019

3 samtidige forsøgsordninger
• Speed pedelecs (BEK 878 af 25/06/2018)

• Motoriserede løbehjul (BEK 40 af 14/01/2019)

• Selvbalancerende køretøjer & skateboards (BEK 41 af 14/01/2019)

Varighed af forsøg afhænger af brug og udbredelse

Løbende evaluering af Færdselsstyrelsen i samarbejde med bl.a.
• Via Trafik: Undersøgelser af sikkerhed, adfærd og holdninger

• Politi/Vejdirektoratet: Politiregistrering og analyse af trafikulykker

• Første evaluering er offentliggjort februar 2020

Andre undersøgelser
• Odense Universitetshospital: Skadestueregistrering og analyser af ulykker

• Region Hovedstads Akutberedskab: Skadestueregistrering og analyser af ulykker



Regler for brug af el-løbehjul
Elektrisk drevet to-akslet køretøj med styr, 
som ikke er udstyret med en siddeplads og pedaler

15 år (børn med ledsagelse)

Skal bruge cykelsti/bane, kan bruges på (lande)vej
Skal følge cykelistsignaler og skiltning

20 km/t ved egen kraft

For- og baglys monteret på køretøj, som er tændt hele 
Døgnet. Reflekser foran, bagpå og på siden

Promillegrænse på 0,5
Nulgrænse for ulovlige stoffer

Ingen passagerer

Ingen krav til personlig sikkerhedsudstyr



El-løbehjul kan bruges i hele landet, men er især 
udbredt i byer hvor  der findes udlejningsordninger

By Start Antal 
firmaer

Antal el-løbehjul Firmaer

København 17. januar 2019 6-7 200 (indre by) 
3000 (brokvartererne)

Voi, Tier, Lime, 
Circ, Wind, Bird...

Aarhus 25. april 2019 1 150 Voi

Odense 21. juni / 31. juli 2019 2 900 Voi, Tier

Aalborg 11. november 2019 1 100 Voi

Vejle 6. juli 2019 1 100 Voi

Herning 15. november 2019 1 150 Donkey Republic

Oslo Sommer 2019 Mange 13.000 Mange



Evaluering af forsøgsordningerne



Evaluering af forsøgsordningerne
• Via Trafik har evalueret sikkerhed, adfærd og holdninger 

(men ikke uheldsdata)

• 4 delundersøgelser i primært København og Aarhus

1. Registrering af adfærd og kendetegn ved 2.335 el-
løbehjul og andre små elektriske køretøjer

2. Videoobservation af adfærd i fire kryds af 369 el-
løbehjul og andre små elektriske køretøjer

3. Vejkantsundersøgelse blandt 211 brugere af el-løbehjul

4. Webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.465 
brugere og ikke-brugere (568 har prøvet el-løbehjul)

+ Egen spørgeundersøgelse blandt 83 fagfolk på Vejforum

+ Egen medie- og litteraturstudie



Hvem: Unge mænd i fritiden 

• 75% mænd og 25% kvinder

• Flest brugere er unge voksne
• 70% er 18-30 år

• 1% er over 55 år

• 3% er under 15 år (=ulovligt) 

…men 5-10% var ifølge med voksen

• Gennemsnitlige turlængde: 3-4 km

• Benyttes mest i fritid/til sightseeing
• 50% af turene er fritid/sightseeing

• 20-30% af turene er pendling/i arbejdstid



El-løbehjul udgør en lille andel ift. til cykel, 
men stor andel ift. de andre forsøgskøretøjer 

• 1,5% el-løbehjul på cykelstierne i 4 udvalgte kryds

• 94% el-løbehjul, 5% el-skateboards, 1% 
selvbalancerende køretøjer
• Aarhus: 9o% el-løbehjul, 9% el-skateboards

• København: 97% el-løbehjul, 2% el-skateboards

• 69% leje el-løbehjul og 31% private el-løbehjul 
• Aahus: 56% leje, 44% private

• København: 81% leje, 19% private



Større regelefterlevelse end forventet

• 93% kører lovligt på cykelstier, -baner og veje
• 5% kører ulovligt på gangarealer
• 2% kører ulovligt i forkerte side eller på kørebanen

• 97% efterlever reglen om ikke at have passager med
• Andel er 96% for leje og 99% for private

• 97% leje el-løbehjul har tændt lys - også om dagen
• 46% private el-løbehjul har tændt lys

• Påvirkning af alkohol/stoffer er ikke undersøgt
• Politiet i Kbh. har stoppet mange i sommeren 2019
• Uvist om andel er stor / større end for cyklister



Sikker adfærd
• 0,55% bruger mobil, mens de kører 

• Andel er 0,60% for leje og 0,44% for private

• 1,5% cyklister bruger mobil på tilsvarende strækninger

• 10% har musik i ørerne, mens de kører
• Andel er 8% for leje og 13% for private

• 25% cyklister har musik i ørerne (formentlig)

• 33% private el-løbehjulsbruger i Aarhus bruger hjelm
• 16% private el-løbehjulsbrugere i Kbh. bruger hjelm

• 2% leje el-løbehjulsbrugere bruger hjelm

• 42% cyklister bruger hjelm



Lav regelefterlevelse i kryds
• 3% kører overfor rødt lys ved højresving

• 2,2% af cyklisterne overfor rødt lys ved højresving

• 33% af de højresvingende kører overfor rødt lys ved højresving 
(25% for de cyklende) 

• 41% kører overfor rødt når man frasortere grønkørsler

• 2,7% kører overfor rødt ved ligeudkørsel
• 0,5% af cyklisterne overfor rødt lys ved ligeudkørsel

• 5,7% kører overfor rødt når man frasortere grønkørsler

• Kun 5% af løbehjulsbrugere giver tegn før svingning
• 39% af de svingende cyklister giver tegn i samme kryds



Høj ulykkesrisiko som forventet
• Uheldsrisiko for el-løbehjul: 0,5-1 uheld/ 10.000 km

• Baseret på selvrapporterede uheld og eksponering

• Nærved-uheldsrisiko: 220 nærved-uheld/10.000 km

• Ca. 60 % af uheldene eneuheld
• Hyppigste uheldstype er, at vælte pga. hullet/ujævn vej

• Cyklist er hyppigst modpart i flerpartsuheld

• Fodgænger er næst-hyppigst modpart 

• 60% af uheldene er sket på en cykelsti eller –bane

• Brugerne angiver, at cyklister er mest udfordrende



De første danske ulykkestal registreret 
på akutmodtagelse i 2019

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

≈ 283 skader fra medio januar – ultimo dec.

≈ 25 skader/måned

Odense Universitetshospital

40 skader fra primo juli – ultimo nov.

≈ 8 skader/måned

Universitetshospitalet i Skejby (Aarhus)

2 skader fra primo sep. – ultimo okt.

≈ 1 skade/måned Skader registreret på akutmodtagelse
Eksponering er ukendt!

2 på 2 mdr.

40 på 5 mdr.

≈ 283 på 11,5 mdr.



Sammenligning: Antal skader i 
København og Oslo
København 2019

≈ 283 skader på 11 ½ måneder

≈ 25 skader/måned

Oslo 2019

≈ 653 skader på 7 måneder (april-okt.)

≈ 93 skader/måned

≈ 4 gange flere end i København

Oslo 2020

≈ 300 skader på 3 måneder (april-juni)

≈ 100 skader/måned



Sammenligning af risikoberegninger for 
DK og USA og fra forskellige datakilder

El-løbehjul Cykel Bil/MC Forhold

Politiregistreret uheld (Færdselsstyrelsen) 0,07 0,01 - 7:1

Skadestueregisteret uheld (OUH) 0,7 0,07-0,09 - 8-10:1

Selvrapporterede uheld (Via Trafik) 0,5-1 - - -

Skadestueregisteret uheld (Austin) 0,8 - 0,005 150:1

Skadestueregisteret uheld (Portland) 1,4 - 0,035-0,070 20-40:1



Ulykkesanalyser fra danske, norske og 
amerikanske akutmodtag (2019)

København Odense Oslo Californien Austin Portland San Diego

Skader 283 40 815 249 258 176 42

Løbehjul -
skadet part ≈ 94 % ≈ 100% 96% 92% - - -

Køn
Flest kvinder

Mange 
mænd

63% 
mænd

58% mænd - - -

Alder Mange
26-40 år

Mange 18-
25 år

Media:
28 år

11%: under 18 år
61%: 18-40 år

- 48%: 18-29 år -

Hovedskader Flere 65% 34% 40% 48% - -

Hjembrug 3% ≈ 8% 2% 4% 1% 10% 2%

Eneulykker 87% 90% 93% 91% 90% 84% -

Påvirket 34% ≈ 0% 41% 5% (29%) 16% 48%

Alvorligt 22% ≈ cykel 8% 6% - - -



Katalog med 16 grupper af løsningsforslag

Forslag til tiltag / justering af forsøgsordningerne

Føreren • Lovpligtig personligt sikkerhedsudstyr, især hjelm

• Lovlig hjelm med kørelys

• Uddannelse/oplæring

• Information- og kontrolvirksomhed (på forskellige sprog)

• Belønning for god opførelse mht. fart, parkering, hjelmbrug mm

Køretøjet • Internationale retningslinjer/standarder for godkendelse af køretøjerne

• Indretning af køretøj – Intuitiv håndbremse og gas; 4 hjul; blinklys, alkolås

• Intelligent fartstilpasning og makshastighed

• Restriktioner på brug (tid og sted) og antal køretøjer

Infrastruktur • Større bredde på cykelstier (mere plads til alle bløde trafikanter)

• Re-tænkning af brug af gaderom

• Bedre drift og vedligeholdelse af cykelstier

• Supplerende skiltning og opmærkning for de små motoriserede køretøjer

• Regler for parkering og områder hvor man må stille køretøjerne

• Anden udformning af kantsten mm.

Samspil / data • Skadestuedata fra flere skadestuer (mere kundskab om ulykkerne)



Mange hovedskader/vanskelig at se baglygte
→Cykelhjelm med lys
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Regel om at man skal række hånden ud/op skal stadig gælde

Der skal fortsat være en hastighedsgrænse på 20 km/t

Det skal fortsat være forbudt at køre på fortovet

Der skal fortsat være en promillegrænse på 0,5

Der skal fortsat ikke være krav om nummerplade

Forsøgsordningen skal videreføres i sin nuværende form

Der skal indføres hjelmpåbud for brugere af el-løbehjul

Der skal fortsat være en aldersgrænse på 15 år

Der skal fortsat være kørelys (hele døgnet)

Det skal fortsat være forbudt at have en passager med



Mange ulykker på de første turer
→Uddannelse og oplæring



Mange eneulykker pga. ustabilt løbehjul 
og kontraintuitiv bremse → Indretning af løbehjulet



To andre store problemstillinger
2) Uudnyttet/begrænset positiv 
miljø- og klimaeffekt

1) Fylder, flyde og roder i bybilledet



Konklusion: Risikoen kan og skal minimeres

• Meget høj uheldsrisiko, men relativ god adfærd

• De største sikkerhedsproblemer er:

• Eneulykker

• Hoved-/ansigtsskader

• Rus

• Derudover:

• Fylder, flyde og roder i bybilledet

• Uudnyttet positiv miljø- og klimaeffekt

• Men meget kan og bliver gjort for at reducere 
uheldsrisikoen, rydde op og udnytte miljøeffekten

Indledende lidt dårligt ”venskab” som kan udvikle sig til 
et godt venskab



Evaluering af forsøgsordning 
med elektriske løbehjul

…Spørgsmål og 
kommentarer


