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Frederiksberg Kommune gennemførte i 2009 og 2010 med bistand fra Moe & 
Brødsgaard en trafiksikkerhedskampagne med fokus på opmærksomhed i trafikken 
under temaet ”Trafikken kræver alle dine sanser”. Frederiksberg Kommune har med 
denne kampagne vist, at det er muligt for kommuner selv at gennemføre en 
trafikkampagne for et relativt beskedent beløb. 
 
Lette trafikanter overrepræsenteret blandt tilskadekomne 
I 2009 var der 169 uheld i Frederiksberg Kommune heraf 47 med personskade. Bilister er 
involveret i ca. 75 % af ulykkerne, med kun ca. 20 % kommer til skade, mens lette trafikanter 
(fodgængere, cyklister og knallertførere) er impliceret i ca. 20 % af ulykkerne, men udgør ca. 
75 % af de tilskadekomne. 
 
 

 

 
 
 
Flere egne kampagner i Frederiksberg Kommune 
Frederiksberg Kommune har gennem en årrække, sideløbende med kommunens deltagelse 
i Byens Trafikråd/ Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd, gennemført trafiksikkerheds-
kampagner med primær fokus på cyklister. Kampagnerne gennemført i det tidligere 
Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd har haft mindre fokus på cyklister, og kommunens 
politikere har ønsket at profilere kommunen ved at gennemføre egne 
trafiksikkerhedskampagner. Desuden fik kommunen støtte fra Trygfonden til de første 
kampagner, som f.eks. ”Fang cyklisten med øjnene – ikke med døren” og ”Line håber du 
stopper for rødt”. 
 
Rådgiveren har som tidligere ansat i kommunen og sekretariatsleder for Storkøbenhavns 
Trafiksikkerhedsråd guidet kommunen gennem processen med gennemførelse af egne 
kampagner i 2009 og 2010. 
 
Kampagnens fokus og formål 
Med kampagnen ønskede kommunen at have fokus på trafikkultur og uopmærksomhed, og 
der blev i fastsættelsen af fokusområdet skelet til HVU’s undersøgelse om ulykker mellem 
højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, hvor uopmærksomhed indgår som en 
ulykkesfaktor. 
 
Formålet med kampagnen har været at gøre så mange som muligt opmærksomme på, hvor 
farligt det kan være, når man ikke er opmærksom i trafikken. Kampagnen tager 
udgangspunkt i to enkle slogans: 

• Hun tjekkede sms’en, men døde i processen 

Tilskadekomne Implicerede 



• Han lyttede til musikken og døde i trafikken 
 

  
Billedtekst: Kampagnens to plakater med slogans. 
 
Aftale med reklamebureau om betingelser for betaling 
Frederiksberg Kommune har en god kontakt med et reklamebureau, der ud fra en problem-
beskrivelse og fokusområde fra kommunen udarbejdede to forskellige forslag. Reklame-
bureauer tager ofte penge for idéudvikling, men her blev det aftalt, at reklamebureauet kun 
modtog betaling såfremt kampagnen blev gennemført. Det er vigtigt, at dette bliver afklaret 
ved den indledende kontakt til reklamebureauet. 
 
Fra idé til endelig godkendelse i BY- og Miljøudvalget  
Reklamebureauet præsenterede på et møde sine to forslag for kommunens projektleder, der 
herefter drøftede forslagene med udvalgsformanden. Frederiksberg Kommune havde et 
driftsbudget på 200.000 kr. til gennemførelse af kampagnen, så reklamebureauet deltog 
efterfølgende i en afklaring af, hvilke kampagneelementer budgettet gav mulighed for. 
Udvalget godkendte til slut selve kampagnen. 
 
Mange muligheder med begrænset budget 
Formålet med kampagnen var at formidle budskabet til så mange som muligt, så derfor var 
synlighed i gadebilledet afgørende. Selv med et begrænset budget var det muligt at opnå 
ganske stor synlighed. Kampagnen løb over 2 uger og gjorde brug af disse kampagne-
elementer: 

• Vejbannere 
• Plakater til skoler, biblioteker og rådhus 
• Plakatsøjler 
• Postkort 
• Vejkantplakater 
• Eksponering på Metrostationer 
• Frederiksberg.dk 
• Web-banner til brug på frederiksberg.dk 
• Pressemeddelelse 

 



  
Vejbannere            Plakatsøjler  

  
Info-skærm på metrostation          Vejkantplakater  
 
Aftaler om tryk og ophængning af plakater m.m. 
Der skal gennemføres aftaler med trykkeri om tryk af vejkantplakater, bannere og plakater. 
Frederiksberg kommune valgte, at vejkantplakaterne skulle trykkes på plastik (PE) for at øge 
holdbarheden. Der er gennemført aftaler med Free-Card om tryk og levering af postkort på 
caféer. Aftaler om eksponeringer på metrostationer er sket hos Clear Channel. Sideløbende 
med, at materialerne bliver fremstillet skal der aftales med en entreprenør eller f.eks. 
kommunens driftsafdeling om ophængning af plakater og opstilling af plakatsøjler. Bannerne 
er hængt op af DONG, som har en lift. 
 
Evaluering af kampagnen 
Kampagnen blev gentaget i 2010, og med delvis genbrug af kampagnematerialer blev der 
luft i budgettet, så Frederiksberg Kommune valgte at følge kampagnen op med en 
evaluering. Der blev således i ugen efter kampagnen gennemført 226 interviews på gaderne 
i kommunen. Samtidig evaluerede kommunen selv processen. 
 
Resultatet af evalueringerne på gaden 
Kampagnen ”Trafikken kræver alle dine sanser” var blevet set af over 70 %. 59 % lyttede 
selv til musik og/eller talte i mobiltelefon, mens de færdedes i trafikken. Af disse oplyste 38 
%, at kampagnen har fået dem til at overveje at lade være. 
 
64 % synte kampagnen var god og 27% mente, at den var tankevækkende, gav stof til 
eftertanke, var slagkraftig eller positiv anderledes. Meget få havde et negativt indtryk af 
kampagnen. 
 
De adspurgte var generelt positive overfor trafikkampagner. 34 % mente, at de er vigtige for 
trafiksikkerheden, og 47 % mente, at det er en god måde at give information til borgerne på. 
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Resultatet af kommunens egen evaluering 
Frederiksberg Kommune er overordnet tilfreds med kampagnen, der var en succes med stor 
synlighed i gadebilledet. Det er vigtigt at planlægge denne slags kampagner i god tid, så der 
er flere muligheder for kampagneelementer, der ellers kan være udsolgte. Det er desuden 
vigtigt at præcisere, hvordan og hvor man ønsker plakaterne ophængt, så de skaber bedst 
mulig synlighed. 


