Opsummering af ulykkesbilledet i Bornholms politikreds i 2017
Andelen af tilskadekomne cyklister var høj på Bornholm i 2017. I Bornholms politikreds var der næsten lige
mange cyklister og bilister, der kom til skade i trafikken i 2017. Hver tredje tilskadekommen på Bornholm
kørte på cykle, mens det på landsplan var cirka hver fjerde.
En mistede livet og 25 kom til skade i trafikken
På Bornholm mistede en person livet i trafikken i 2017 og 25 kom til skade. Det er på niveau med de to
foregående år og et fald på 33 % for dræbte og tilskadekomne siden 2013.
10 af de 26 dræbte og tilskadekomne i Bornholms politikreds i 2017 var bilister, og 9 var var cyklister.
Bornholm og København er dermed de eneste politikredse, hvor antallet af dræbte og tilskadekomne i bil
ikke er langt større end dræbte og tilskadekomne på cykel.
Der var desuden en overvægt at mænd, idet 16 af de 26 dræbte og tilskadekomne var mænd.
Bornholms politikreds er Danmarks mindste politikreds og omfatter mindre end 1 % af landets befolkning.
Derfor er der tale om meget små ulykkestal på Bornholm. Når man fortolker tallene, er vigtigt at være
opmærksom på, at små udsving i tallene, giver store procentvise udsving. Vi kan dog se, at cyklister udgør
en relativ stor andel af de tilskadekomne. I løbet af de seneste 5 år har næsten hver tredje dræbte eller
tilskadekommen på Bornholm været en cyklist.
Andelen af spiritusulykker var høj i forhold til landsgennemsnittet i 2017
Bornholm er en af de politikredse, der ligger højest, når det kommer til spiritusulykker i 2017. Spiritusulykker
udgjorde 23 % af personskadeulykkerne i Bornholms politikreds i 2017, hvor det på landsplan var 11 %. Der
skete samlet set 22 ulykker med personskade på Bornholm i 2017, og ud af disse var 5 spiritusulykker.
Antallet ligger på niveau med tidligere år.
Ser man på det samlede antal personskader kom 8 personer til skade og 1 mistede livet i spiritusulykker på
Bornholm i 2017. Det vil sige, at en tredjedel af dem, der kom til skade i trafikken på Bornholm, kom til skade
i en spiritusulykke i 2017.
Flere kom til skade på landet end i byen
På landsplan kom flest til skade eller mistede livet i en ulykke inden for byzonen, men i Bornholms politikreds
var det omvendt. Her skete 58 % af personskadeulykkerne på landet i 2017. Det var også i landzonen, at
flest af de alvorlige ulykker skete. 14 personer kom til skade og 1 person mistede livet i landzonen på
Bornholm, mens der var 11 tilskadekomne og ingen dræbte inden for byzonen i 2017.

