
Knallertulykker

v. Anne Eriksson 
Vejdirektoratet

1



Afgrænsning

 Ulykker med lille knallert (knallert 30)
 Alvorlig tilskadekomst
 Undersøgelsesområde: Hele landet
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Perspektivering

 Fald i knallerttrafik - stadig 11 % af 
alvorlige ulykker i 2017

 Knap 10 dræbte årligt i knallertulykker
 Markant højere risiko for at komme til  

skade/blive dræbt ved kørsel på knallert
 For de 15-17-årige: Den transportform, 

der betyder flest tilskadekomne
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4.

24 knallertulykker

12 ulykker med unge på 20 år og derunder 12 ulykker med voksne på over 20 år

22 af de 24 knallertkørere var mænd



Modparterne
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Samt 6 soloulykker



Personskader
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5 ud af de 7 dræbte var voksne
8 ud af de 12 alvorligt tilskadekomne var unge



Hvor og hvornår?
 15 ulykker hverdage
 9 ulykker skete lørdag eller søndag
 Kun få skete sent om natten og om 

formiddagen
 Ellers jævnt fordelt
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Konstruktivt ændrede knallerter
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83 % konstruktivt ændrede i vores undersøgelse og 15 % i statistikken

Hastigheder konstruktivt ændrede knallerter:
 10 kunne køre over 60 km/t
 9 kunne køre mellem 43-59 km/t
 1 kunne køre omkring 40 km/t
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Typiske ulykker – de unge

Ulykkesfaktorer:
 For høj hastighed (knallertkører)
 Risikobetonet kørsel (knallertkører)
 Utilstrækkelig orientering (modpart)
 Travlhed/sving med for høj hastighed (modpart)

Ulykkesfaktorer:
 For høj hastighed (knallertkører)
 Risikobetonet kørsel (knallertkører)

Svingende/krydsende bilist påkører knallert, der 
kører for stærkt (6 ulykker)

Knallertkører påkører genstand eller parkeret bil 
(5 ulykker)



Facts om de unge 
knallertkørere
 Størstedelen hjemmeboende
 Bopæl: mindre byer, landsbyer, på landet
 Folkeskole, ungdomsuddannelser eller 

var i lære
 Knallert det primære transportmiddel
 De fleste kørte i fritidsøjemed
 8 af de 12 unge havde knallertkørekort
 Ingen havde kørekort til bil eller stor 

knallert
 Unge mænd er risikovillige (også på 

knallert)
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Alle de unges knallerter 
konstruktivt ændret

”30 km/t er simpelt hen for langsomt”
”Tager for lang tid , når man skal køre langt”

 Købt knallert konstruktivt ændret
 Selv lavet konstruktiv ændring
 Lånt konstruktivt ændret knallert

Flere forældre kendte til det. 
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12.

Typiske ulykker – de voksne

Ulykkesfaktorer:
 Utilstrækkelig orientering (modpart)
 Distraktion (modpart)
 Risikobetonetkørsel (modpart)

Stærkt påvirket knallertkører i kollision  
(7 ulykker)

Ulykkesfaktorer:
 Nedsat bevidsthedsniveau (knallertkører)
 Alkoholpåvirkning (knallertkører)

Knallertkører påkørt bagfra eller under overhaling 
(3 ulykker)



Facts om de voksne 
knallertkørere
 Knallert primært transportmiddel 
 Kun én havde B-kørekort, men ingen bil
 Flest kørte i fritidsøjemed
 Ufaglært arbejde, arbejdsløse, pensionister
 8 kørte på konstruktivt ændret knallert, men 

kun de 3 kørte over 30 km/t
 6 var påvirkede af alkohol, 2 af narkotika 

(alle var misbrugere)
 Halvdelen mistet kørekort til bil
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Vejforhold

• 11 på strækninger
• 9 i kryds
• 3 ved ind- og udkørsel
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Vejenes betydning
I 7 ulykker var vej og omgivelser en skades- eller 
ulykkesfaktor.
 Helleanlæg med kantsten
 Oversigt/erkendelse i kryds
 Kampesten

Yderligere 12 ulykker havde vejen en ”vis” betydning

Veje ikke udformet med fokus på  knallertkørsel:
 Genstande på/ved vejen ufarlige for bilister – men ikke 

for knallertkørere (f.eks. Træer, stolper, sten)
 Ikke tydeligt afmærket, hvor knallert skal færdes
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Vejenes betydning
Knallertkørerens placering:
 7 ulykker med forkert placering (f.eks. på 

fortovet, forkert retning, på kørebane i 
stedet for cykelsti).

 Var afgørende i 3 ulykker

Vedrørende cykelsti:
 5 ulykker kunne være forebygget med 

kantbane/cykelsti 
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Øvrigt om knallerterne
 Lidt over en femtedel med andre fejl: 

Bremsefejl, lygtefejl (manglende 
vedligeholdelse eller bevidst afmonteret)

 21 af scootertypen
 Halvdelen under 5 år – enkelte over 10 år
 Kun 10 knallerter registrerede med 

nummerplade. 4 registrerede, uden 
nummerplade. 

 Kun 15 knallerter var ansvarsforsikrede!
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Hjelmbrug
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Hjelmbrug et problem for både unge og voksne



Eller: ”Glemte det ofte” 
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Hvorfor spændte de ikke hjelmen?



Centrale ulykkes- og 
skadesårsager
 Hastighed i 8 af de 12 ulykker med unge
 Påvirkning i 7 af de 12 ulykker med voksne
 Fejl ved hjelmbrug gav alvorligere skader i 

14 tilfælde
 Vejene ikke udformet med fokus på 

knallertkørsel
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Udvalgte anbefalinger
Kommunikation om vigtigheden af at benytte 
hjelm og af at spænde den - unge og forældre

Indsatser mod tuning og knallertkørsel med 
for høj hastighed - unge og forældre

Indsatser mod gentagen knallertkørsel i 
påvirket tilstand - tidligere indsats ift. misbrug, 
kommunikation værtshuse 

Kontrolindsatser ved politiet - hjelmbrug, 
knallertkørsel i påvirket tilstand og på tunet 
knallert

Vejudformning der i højere grad tilgodeser 
knallertkøreres sikkerhed - separat areal til 
knallerter/cyklister. Forbedring af 
oversigtsforhold i kryds
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Anbefalinger vej
Vejudformning, der i højere grad tilgodeser 
knallertkøreres sikkerhed:
Separat areal til knallerter/cyklister på flere 
landeveje, f.eks. cykelsti, kantbane, 2 minus 1 vej
Forbedring af oversigtsforholdene i kryds, så 
svingende bilister lettere kan få øje på knallerter –
også de hurtigkørende. F.eks. :
fjern skillerabat, fjern p-plads før kryds/indkørsel, 
fjerne skilte i oversigten
(sikre at 4-ben kryds kan erkendes) 

Tiltagene vil også gavne cyklister
Aktører: Vejmyndigheder 
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Gode råd til mindre forbedringer 
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www.havarikommission.dk
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