Opsummering af ulykkesbilledet i Fyns politikreds i 2017
I 2017 steg antallet af dræbte og tilskadekomne i Fyns politikreds i forhold til året før, men det ligger stadig
lavere end landsgennemsnittet, når man sammenligner med indbyggertallet.
15 personer mistede livet på de fynske veje i 2017 og 249 kom til skade. Antallet af personskader er dermed
højere end i 2016, hvor 13 mistede livet og 219 personer kom til skade i Fyns politikreds.
Til trods for stigningen i 2017 følger politikredsen landsudviklingen set over en længere periode, da
ulykkestallene er lavere end for fem år siden. Antallet af tilskadekomne er faldet med 8 % siden 2013, mens
antallet af dræbte i trafikken er næsten halveret i forhold til 2013, men har ligget på nogenlunde samme
niveau siden 2014.
Antallet af dræbte og tilskadekomne pr. indbygger i Fyns politikreds ligger også under landsgennemsnittet. I
2017 var der 4,47 ulykker med dræbte eller tilskadekomne pr. 10.000 indbygger i Fyns politikreds, mens
tallet på nationalt plan var 4,84.
Fyns politikreds har en blanding af land og by, og ulykkesbilledet ligner på mange punkter ulykkesbilledet på
landsplan. Politikredsen er præget af, at Odense, som er Danmarks tredje største by, ligger her. Cirka
halvdelen af ulykkerne i politikredsen skete i Odense Kommune i 2017, og det er derfor ikke uventet, at der
er en overvægt af ulykker inden for byzonen på Fyn.
Størstedelen af trafikanterne kommer til skade i byerne, men der er flest dræbte på landet
Der var en overvægt af ulykker med dræbte eller tilskadekomne inden for byzonen i Fyn politikreds i 2017.
Her skete 57 % af personskaderne inden for bygrænsen, mens det samme tal var 54 % på landsplan. Med 6
dræbte i byzone og 9 dræbte i landzone, skete der dog flest dødsulykker uden for byerne på Fyn i 2017.
Spiritusulykker udgør en større andel på Fyn end på landsplan
Fyn er samtidig en af de politikredse, der ligger højest, når det kommer til andelen af personskadeulykker
med spiritus. Antallet af spiritusrelaterede personskadeulykker i Fyn politikreds i 2017 udgjorde 16 % af alle
personskadeulykker, hvor det på landsplan var 11 %. I alt kom 41 personer til skade og 6 mistede livet i
spiritusulykker på Fyn i 2017.
Større andel af dræbte og tilskadekomne knallertførere på Fyn end på landsplan
Andelen af tilskadekomne bilister var lavere i Fyns politikreds end på landsplan, selvom bilister dog også på
Fyn udgør den største gruppe dræbte og tilskadekomne trafikanter.
Andelen af dræbte og tilskadekomne knallertførere i politikredsen er højere end landsgennemsnittet. 15 % af
de dræbte eller tilskadekomne i Fyns politikreds var knallertkørere, mens tallet på landsplan var 9 %.
Størstedelen af de dræbte og tilskadekomne var mænd
11 ud af de 15 dræbte i trafikken i Fyns politikreds i 2017 var mænd. For antallet af tilskadekomne var der
også en overvægt af mænd. 155 mænd og 92 kvinder kom til skade i trafikken på Fyn i 2017.

