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Trafiknetværk Nordsjælland - trafiksikkerheden øges i bredt samarbejde 
 

Et inspirerende og konkret eksempel på, hvordan et tæt samarbejde kan være med til at øge 

trafiksikkerheden. 

 

Et fælles oplæg ved: 

Christina Levring Jakobsen, Helsingør Kommune 

Jacob Hansen Wrisberg, Fredensborg Kommune 

Johanne Leth Nielsen, Hørsholm Kommune 

Poul Erik Lehmann Thomsen, Nordsjællands Politi  

 

Trafiknetværk Nordsjælland 

I Nordsjælland har trafiksikkerhed i mange år stået højt på dagsordenen. Frederiksborg Amt gik 

i sin tid på mange måder foran på trafiksikkerhedsområdet, blandt andet ved at sikre et bredt 

samarbejde med og på tværs af de nordsjællandske kommuner. Nordsjællands Politi var også 

en vigtig part i samarbejdet. Da amtet blev nedlagt, besluttede kommunerne og politiet i 

fællesskab, at samarbejdet skulle leve videre til gavn for trafiksikkerheden.  

 

I dag, 8 år efter nedlæggelsen af amtet, er netværket stadig levende og i fuldt vigør. Udover at 

mødes fast to gange om året til heldagsseminarer bruger vi løbende hinanden som 

sparringspartnere og til erfaringsudveksling. Vi bliver flere og flere på møderne, og vi har 

mange idéer i støbeskeen.  

 

VSP 

Skal målene i Færdselsikkerhedskommisionens nuværende nationale handlingsplan - og også 

fremtidige mål - nås, er det vigtigt at sikre et bredt samarbejde på tværs af sektorer. Gennem 

et bredt samarbejde kan vi lære af hinanden, koordinere indsatsen og udnytte hinandens 

erfaringer og viden bedst muligt. Dette netværk favner både V (vejforvaltninger), S (skolerne) 

og P (politiet). 

 

I takt med øget fokus på at den gode trafikale adfærd skal læres fra barns ben, og ønsket om at 

påvirke børn og forældre via dagtilbud og skoler, er der i mange af de nordsjællandske 

kommuner blevet oprettet formelle VSP-netværk. I Trafiknetværket stræber vi efter, at 

halvdelen af programmet på seminarerne skal omhandle vejtekniske udforinger og den anden 

halvdel skal omhandle emner, der vedrører skolerne. Men vi vil gerne afsløre, at det er her en 

af vores største udfordringer ligger. 

 

Et frugtbart samarbejde 

Den høje grad af videndelingen og det frugtbare samarbejde på tværs er med til at understøtte 

trafiksikkerhedsarbejdet. Mange af de nordsjællandske kommuner er geografisk små, så vores 

individuelle projekter får let betydning for nabokommunen. Gennem dette netværk kan vi 

koordinere indsatsen, benytte os af hinandens tilbud og lære af hinandens erfaringer.  

 



2 
 

Et kig i krystalkuglen  

Ud fra et ønske om mere fokus på S’et i VSP samarbejdet arbejder vi på en højere grad af 

inddragelse af skolerne og skoleforvaltningerne. I fremtiden vil dette fokus sandsynligvis skulle 

udvides til også at omfatte sundheds- og klimaforvaltningerne, da sundhed, klima og transport 

er nært forbundne og internt afhængige. Vi vil også gerne udbygge samarbejdet med 

yderligere studieture, og vi vil gerne facilitere et samarbejde også på det politiske niveau.  

 

Vi mener, at vores netværk er af særdeles stor betydning for trafiksikkerheden i 

Nordsjælland. Men udfylder vi som ildsjæle måske et missing link? Kan vi være til inspiration 

for andre? Kan vores koncept overhovedet kopieres af andre landsdele? Hvordan får vi 

engageret det politiske niveau på både skole- og vejområdet? Og hvordan kan vi få 

skoleforvaltningen til i højere grad at føle ejerskab? 

 

 
 
  
 

   

 

https://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/servicemenu/forside/

