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Hvad koster et trafikuheld i Syddjurs Kommune? 
Det har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, når en 

trafikant kommer til skade. Men hvad koster det i kommunens forskellige 

forvaltninger? Og er der fortsat penge at spare ved en målrettet og vedvarende 

trafiksikkerhedsindsats? 
 

Antallet af personskader i trafikken i 2015 var det laveste nogensinde 

Syddjurs Kommune udarbejder hvert år en detaljeret uheldsanalyse fokuseret på 

uheldsudviklingen i kommunen. For første gang var antallet af dræbte det seneste år lig 0 

ved analysen i 2015. Antallet af alvorligt tilskadekomne og antallet af lette tilskadekomne 

lå samtidigt et stykke under målsætningen: En halvering i antallet af dræbte og 

tilskadekomne fra 2010 til 2020.  

 
 

Investeringer i trafiksikkerhed - gavner kommunens samlede økonomi 

I Syddjurs Kommune er antallet af personskader i trafikken faldende. Men når en trafikant 

kommer til skade, er det omkostningstungt ikke bare for den enkelte, men også for 

kommunens økonomi, hvor der afhængigt af trafikantens tilstand evt. skal sættes ind med 

hjælp fra bl.a. sundhedsområdet mv. 

 

Syddjurs Kommune har derfor for første gang i foråret 2017 gennemført en undersøgelse 

af kommunens omkostninger ved personskader i trafikken fordelt på de enkelte 

kommunale forvaltninger. Formålet er at få et billede af, hvordan trafikuheld, der sker i 

Syddjurs Kommune, direkte og indirekte belaster kommunens økonomi. 

 

Trafiksikkerhed er vigtigt for hele kommunen 

Opgaven gennemføres i et tæt samarbejde med forvaltningerne i Syddjurs Kommune, og i 

tæt samspil med de medarbejdere, der kan dele erfaringer og give oplysninger om de 

oplevede økonomiske konsekvenser for kommunen af forskellige typer af personskader. 

 

Undersøgelsen blev igangsat for at give Syddjurs Kommune et bedre grundlag for at 

prioritere indsatsen for forebyggende trafiksikkerhedsforanstaltninger. En øget viden om 

kommunens egne omkostninger vil tillige hjælpe med at målrette en indsats imod de 

uheldstyper, der koster kommunen dyrt. 
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Undersøgelsen inddrager tilgængelige statistikker og analyser vedr. trafikuheld samt data 

fra kommunale medarbejdere, der har kendskab til og erfaring med følgerne af trafikuheld 

i form af udgifter og behandlingsforløb mv.  

 

Et økonomisk overblik  

Resultatet er en samlet opgørelse af de økonomiske konsekvenser for Syddjurs Kommune 

af forskellige personskader ved trafikuheld. I forbindelse hermed ses på både de direkte og 

indirekte økonomiske konsekvenser som påvirkning af skatteprovenu, betydningen af 

statslige tilskud og den mellemkommunale udligning.  

 

Relevant – også for de andre kommuner 

Syddjurs Kommune vil selv bruge undersøgelsen som en løftestang for kommunens 

Trafiksikkerhedsstrategi, der udarbejdes i forlængelse af den økonomiske analyse.  

 

Tydeliggørelse af egne kommunale omkostninger som konsekvens af trafikulykker 

forventes tillige at kunne perspektivere andre kommuners trafiksikkerhedsindsats og 

bidrage til yderligere dialog om trafiksikkerhedens betydning internt i Syddjurs Kommune 

såvel som i andre kommuner. 

 

 


