Opsummering af ulykkesbilledet i det sydlige Jylland i 2017
Både i Syd- og Sønderjyllands og i Sydøstjyllands politikreds er antallet af tilskadekomne i trafikken faldet
mere end på landsplan i perioden fra 2013-2017.
Antallet af tilskadekomne er faldet med næsten en tredjedel i begge politikredse siden 2013. Alligevel er
antallet af ulykker med tilskadekomne eller dræbte pr. indbygger fortsat højere i Syd- og Sønderjylland end
på landsplan, mens det er lavere i Sydøstjylland i 2017. På landsplan var der 4,84 personskadeulykker pr.
10.000 indbyggere i 2017. I Syd- og Sønderjylland var tallet 5,13, og det var 4,02 i Sydøstjyllands politikreds.
I Syd- og Sønderjylland kom 245 personer til skade og 15 mistede livet i trafikken i 2017. I Sydøstjylland var
der 203 tilskadekomne og 19 dræbte.
Større andele af dræbte og tilskadekomne knallertkørere og fodgængere i forhold til på landsplan
I begge politikredse kom flest til skade eller mistede livet i en bilulykke. Det gjaldt for lidt under halvdelen af
alle dræbte og tilskadekomne. Det svarer til på landsplan, hvor 44 % kom til skade eller mistede livet i en
ulykke med personbil.
I Syd- og Sønderjyllands politikreds var der samtidig en væsentligt større andel af personskader på knallert
end på landsplan i 2017, da 18 % af de dræbte eller tilskadekomne kørte på knallert. Det gør Syd- og
Sønderjylland til den politikreds, der har den højeste andel af dræbte og tilskadekomne knallertførere. På
landsplan var tallet 9 %.
Syd- og Sønderjylland har landets højeste andel af dræbte og tilskadekomne knallertkørere. Politikredsen er
præget af mindre byer og landsbyer, der ligger relativt tæt. Det kan muligvis gøre knallerten attraktiv som
transportmiddel.
I Sydøstjyllands politikreds var der derimod en større andel personskader med fodgængere end på
landsplan. 16 % af de dræbte og tilskadekomne var fodgængere i Sydøstjyllands politikreds, mens det var
13 % på landsplan i 2017.
Sydøstjyllands politikreds har flere større byer, hvilket kan være en del af forklaringen på, at fodgængere
udgør en større del af de tilskadekomne.
Andelen af spiritusulykker følger den nationale tendens
Når det kommer til spiritusulykker ligger begge politikredse på niveau med landsgennemsnittet, hvor 11 % af
personskadeulykkerne involverede spiritus. I Syd- og Sønderjyllands politikreds mistede 1 person livet, og 27
personer kom til skade i en spiritusulykke i 2017. I Sydøstjyllands politikreds blev 2 dræbt, og 17 kom til
skade i en spiritusulykke i 2017.
Flest mistede livet eller kom til skade i landzonen
På landsplan kom flest til skade eller mistede livet i en ulykke inden for byzonen, men både i Syd- og
Sønderjyllands og i Sydøstjyllands politikreds var det omvendt. Her skete henholdsvis 56 % og 52 % af
personskaderne på landet i 2017. Det var også i landzonen, at flest af de alvorlige ulykker skete, da
hovedparten af dødsulykkerne i 2017 skete på landet i de to politikredse.
Der var en overvægt af mænd bland de dræbte og tilskadekomne i trafikken i begge politikredse. I Syd- og
Sønderjyllands politikreds udgjorde mænd 60 % af de dræbte og 69 % af de tilskadekomne i trafikken i 2017.
I Sydøstjyllands politikreds var 84 % af de dræbte og 64 % af de tilskadekomne mænd.

