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Anvendte	metoder,	analyser	og	fremgangsmåde	
 
Afgrænsning	af	ulykker	til	temaet	
Inden HVU sætter en undersøgelse i gang indgås der en aftale med en række politikredse om indberetning 
til HVU af relevante ulykker.  Perioden med indberetning af ulykker strækker sig typisk over seks måneder.  
HVU tilstræber at afgrænse temaet på en sådan måde, at der over de seks måneder vil blive indberettet ca. 
30 ulykker. Afgrænsningen foretages med udgangspunkt i uheldsstatistikken og foretages eksempelvis på 
geografi, uheldstype og involverede parter. 
På grund af de mange ulykker på landevejene var der i dette tilfælde brug for en betydelig yderligere 
afgrænsning. Da HVU samtidig ønsker, at der kan identificeres fælles træk blandt grupper af de undersøgte 
ulykker, blev det besluttet at afgrænse undersøgelsen til udvalgte strækninger på det overordnede 
rutenummererede vejnet, uden for byområde.  Det er landeveje med et eller tocifret rutenummer som 
eksempelvis rute 11 ned gennem Vestjylland. Dermed er det ulykker på de mest trafikerede landeveje, men 
også de landeveje, der generelt må antages at have den højeste standard bl.a. mht. trafiksikker 
udformning. Som yderligere afgrænsning blev fastsat, at der skulle være mindst en bil involveret (person‐, 
vare‐, lastbil eller bus). Endvidere skulle der være mindst en alvorligt tilskadekommen. Det sidste defineres 
af praktiske årsager som en hospitalsindlæggelse. 
 
De	undersøgte	ulykker	
HVU undersøgte og analyserede 30 ulykker, der indtraf i løbet af ca. et halvt år henover vinteren 
2009/2010. Der var i alt 60 førere og 44 passagerer involveret. Og de kørte overvejende i person‐ eller 
varebil. 7 førere og 1 passager blev dræbt, 18 kom alvorligt til skade og 45 kom ”moderat” eller let til skade. 
Ulykkerne fordeler sig med 12 frontalkollisioner, 10 krydsningsulykker og 6 eneulykker. To ulykker indtraf 
under specielle omstændigheder. 
 
HVU’s	undersøgelser	–	indsamling	af	data	
Ulykkerne blev undersøgt og analyseret i overensstemmelse med HVU’s sædvanlige fremgangsmåde og 
analysemetode. HVU’s indsamling af materiale omfatter: 
• Grundige undersøgelser på og dokumentation af uheldsstedet. I forbindelse med politiets arbejde på 

ulykkesstedet tilkaldes den vagthavende bilinspektør, som udover sit sædvanlige arbejde foretager en 
særlig registrering og dokumentation for HVU. 

• HVU besigtiger senere ulykkesstedet med politimand, bilinspektør og vejingeniør. Der foretages bl.a. en 
målfast fotoregistrering (PC Recht), registrering af vej og omgivelser samt en minutiøs registrering af 
spor efter ulykken. Udover registreringerne laves der en simpel rekonstruktion, hvor parternes 
formodede bevægelser frem mod ulykkesstedet genskabes og registreres på video. 

• De involverede køretøjer undersøges grundigt. Formålet er bl.a. at opmåle skaderne, hvilket er 
væsentligt for fastsættelsen af sammenstødshastigheden. Køretøjernes stand og sikkerhedsudstyret 
undersøges ligeledes. 

• HVU kontakter implicerede parter og vidner for at gennemføre et interview. Hvis en part er 
omkommet, afgør en konkret vurdering, om pårørende skal kontaktes. Parter interviewes personligt og 
oftest i deres eget hjem eller evt. på sygehuset. Vidner interviewes pr. telefon. Interviewene har bl.a. til 
formål at få en grundig og detaljeret partsbeskrivelse af hændelsesforløbet samt at give HVU mulighed 
for at danne sig et indtryk af personen. Deltagelse i et HVU interview er frivilligt, men de fleste siger ja 
til at deltage. I landevejstemaet accepterede 82 % af de adspurgte at deltage hvilket resulterede i 90 
interviews. 

	
	
HVU’s	analyse	af	ulykkerne	
HVU’s analyser har til formål at afdække hvorfor ulykken skete. Der er således fokus på at kortlægge og 
forstå de forhold, der ledte frem til ulykken mens der ikke lægges vægt på ”skyld”. En ulykkesanalyse 
munder således ud i, at HVU udpeger de ulykkesfaktorer, der optræder i ulykken. En ulykkesfaktor er 
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defineret ved, at hvis man forestiller sig, at forholdet ikke havde været til stede ved ulykken – og alt andet i 
øvrigt var uændret – så ville ulykken være undgået. Det er i den forbindelse vigtigt at forstå, at det 
omvendte ikke er tilfældet – en ulykkesfaktor (fx manglende orientering) er ikke nødvendigvis i sig selv 
tilstrækkeligt til, at der sker en ulykke. Der er ofte tale om et uheldigt sammentræf af flere forhold, og ofte 
optræder der mere end en ulykkesfaktor i en ulykke. Det er heller ikke usædvanligt, at to parter i en ulykke 
begge har en ulykkesfaktor. 
 
Ulykkesfaktorerne findes efter en gennemgang af trafikanternes informationsbearbejdning i tiden 
umiddelbart inden ulykken samt en gennemgang af de enkelte elementers (trafikanter, køretøjer, veje og 
omgivelser) rolle i ulykken. Gennemgangen af informationsbearbejdningen er det primære i analysen, idet 
det antages, at langt de fleste ulykker kan forstås som udløst af et bortfald af information. Der kan være 
tale om nødvendig information som ikke kan opfattes (fx pga. dårlig oversigt), tilgængelig information der 
ikke indhentes (fx pga. mangelfuld orientering), misforståelse af indhentet information (fx fejlbedømmelse 
af en modparts hastighed) eller en forkert beslutning.  
 
Når ulykkesfaktorerne er fastlagt for ulykken udpeger HVU de foranstaltninger, der vurderes som realistiske 
forebyggelsestiltag for den konkrete ulykke.  Disse konkrete tiltag ligger til grund for de anbefalinger, som 
HVU stiller i forbindelse med den sammenfattende temarapport. 
 
 
Resultater	
I det følgende beskrives nogle af de væsentligste resultater fra undersøgelsen. 
	
Ulykkesfaktorer	og	andre	forhold	af	betydning	
 
Ulykkesfaktorer	
I analysen af de 30 ulykker blev der fundet ulykkesfaktorer knyttet 
til mindst én af trafikanterne i samtlige tilfælde. I 9 af ulykkerne 
var der yderligere mindst én ulykkesfaktor knyttet til vejen og i 4 
ulykker også til et køretøj. Der var et sammenfald, således at i de 
fire ulykker med en køretøjsfaktor var der også mindst en vej‐ og 
en trafikantfaktor. Der var typisk tale om ulykker på sneglat vej 
med hvor bilen havde forkert dækmontering. 
 
	
	
	
	
	
Trafikanterne	
I de undersøgte ulykker var der en stor aldersspredning hos førerne og mange forskellige erhverv er 
repræsenteret. 21 af de 60 involverede førere var tidligere straffet for færdselslovsovertrædelser eller 
andre forhold.  
 
Der er i øvrigt en tendens til, at de unge førere i alderen 16‐24 år hyppigere end andre bidrager til, at 
ulykkerne sker. 
 
Der er kun fundet få eksempler på førere, som er optaget af andre ting end at køre bil. Det har dog ikke 
været muligt at undersøge brug af mobiltelefon ud over hvad der er blevet oplyst ved interviews. Skaderne 
i 4 ulykker kunne have været væsentligt mindre, hvis selerne i bilen havde været anvendt. I 5 ulykker var en 
fører så påvirket af alkohol eller narkotika, at det har afgørende betydning for, at ulykken sker. 
 

Fordelingen af ulykkesfaktorer i de 30 ulykker
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Efter	ulykken	er	sket		
	
Flere	og	bedre	screeninger	af	blodprøver		
HVU anbefaler, at der systematisk bliver taget blodprøver i alle alvorlige ulykker til undersøgelse for 
alkohol, narko og medicin. 
 
Bedre	vejledning	til	ulykkesofre		
Usikkerheden efter en ulykke bør mindskes med en bedre opfølgning over for de implicerede førere. HVU 
anbefaler, at der arbejdes med processerne hos politi, kommune og forsikringsselskab, samt udarbejdes en 
vejledning til ulykkesofre om mulighed for hjælp til at komme igennem den svære tid.  
 
 


