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GERONTOLOGI og samfund

Der vil blive flere og flere ældre bilister i tra-
fikken fremover, fordi ældregruppen udgør 
en større del af befolkningen. Hvad vil det 
betyde for trafiksikkerheden? Der er mange 
myter om ældre bilisters formåen i trafikken, 
men muligheden for at være »selvkørende« 
er et vigtigt element i en moderne identitet, 
både af hensyn til at føle sig uafhængig, fri 
og værdifuld. 
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FLERE ÆLDRE BILISTER
Flere og flere ældre kører bil, og denne ud-
vikling vil forsætte i de næste mange år. Vej-
direktoratet1 har fundet, at flere ældre har 
kørekort, og der er især en stigning i antallet 
af ældre kvindelige kørekortsholdere. Op-
bygningen af dagens og fremtidens samfund 
tilgodeser i høj grad privatbilismen. Mange 
af de mindre butikker og specialforretninger 
er blevet fortrængt fra de små samfund og 
placeret i større shoppingscentre uden for 
bykernerne. Det er ikke længere forbeholdt 
de rige at have bil, og bilejerskabet fasthol-
des også efter pensionstidspunktet. Disse 
forhold gør blandt andet, at kørekortet og 
bilen repræsenterer en stor værdi for mange 
ældre mennesker. 
 Det er endvidere vigtigt, at ældre tilskyn-
des til at være aktive og mobile, fordi mangel 
på mobilitet kan resultere i en negativ so-
cioøkonomisk spiral, hvor den ældre bliver 
afhængig af offentlig hjælp til alt, som igen 
kan resultere i dårligere livskvalitet, ensom-
hed og isolation med højere sundhedsudgif-
ter til følge2 . Bilejerskab og kørekortshold 
har derfor en stor betydning for de ældre, da 
det signalerer, at man er et gyldigt, rask og 
værdifuldt medlem af samfundet, der ikke 
ligger nogen til last.

ER ÆLDRE BILISTER FARLIGE?
Der har tidligere været talt meget om, at 
ældre bilister har højere risiko i trafikken. 
Dette er i de seneste år blevet tilbagebevist af 
flere undersøgelser3. Ældre bilister er blevet 
forvekslet med ældre bilister, der lider af syg-

ÆLDRE BILISTERS TRAFIKSIKKERHED
Marlene Rishøj Kjær

domme, som kan gøre dem til trafikfarlige 
bilister. Udenlandske undersøgelser viser, at 
det kan være farligt at køre bil, hvis man li-
der af sygdomme som demens, Parkinsons, 
hjertekarsygdomme eller diabetes4. De ældre 
bilisters problem er, at de kommer alvorligere 
til skade end alle andre aldersgrupper, da de-
res krop er mere skrøbelig. Dette forhold gør, 
at hvis ældre personer er involveret i et uheld, 
kommer de oftest meget alvorligt til skade, 
og de dør oftere af deres pådragne skader fra 
trafikuheldet end bilister generelt.

ÆLDRE BILISTER I TRAFIKKEN
Ældre bilister kører mere regelret end yngre 
bilister. Danske uheldsanalyser viser, at æl-
dre bilister i højere grad følger reglerne og 
de kører derfor sjældent for hurtigt, kører 
sjældent spirituspåvirket eller uden sele. Når 
ældre bilister er involveret i trafikuheld, sker 
det fortrinsvis i forbindelse med komplekse 
situationer som venstresving, vurdering af 
åbninger i trafikstrømme, i firbenede trafik-
kryds og på motorvejsramper5.
 De ældre kan have fået rygtet som far-
lige bilister på grund af to forhold: Dels som 
spøgelsesbilister og dels på grund af deres 
»langsommere« adfærd i trafikken. Man ved 
ikke meget om spøgelsesbilister, da man ikke 
registrerer disse særligt nøje, både fordi man 
ikke altid fanger dem, og fordi der ikke er så 
mange. En forklaring på, hvorfor ældre bili-
ster kan havne som spøgelsesbilister på mo-
torvejene eller i uheld på motorvejsramperne 
er, at ældre mennesker har sværere ved at læse 
vejmarkeringerne og skiltene i trafikken6,7. 
Læseproblemer skyldes, at kontrasterne ofte 
er for ringe, og tegnstørrelserne for små. Æn-
dringer som en bedre skiltning og markering 
af vejene kommer ikke kun de ældre bilister 
til gode, men også alle os andre.
 De ældre bilister kan køre langsommere 
og mere forsigtigt i trafikken. Dette kan 
skyldes deres regelefterlevelse eller usikker-
hed på trafikale forhold som nye regler eller 
skiltning. Hjælp hertil kan fås ved at læse op 
på køreteorien eller følge et kursus for ældre 
bilister. Ældre mennesker får med alderen en 
nedsat reaktionsevne, men dette forhold be-
tyder ikke nødvendigvis, at det er farligt for 
dem at køre bil. Tværtimod er det de unge 
bilister med den hurtige reaktion, der står for 
størstedelen af trafikuheldene. Mange ældre 
bilister tager forskellige forbehold, når de 
kører bil. De benytter sig af kompensations-
strategier som at køre mere forsigtigt, undgå 
bilkørsel i dårligt vejr, i mørke, i myldretid 

eller bare skære ned på antallet af ture og 
længderne af disse8,9,10.
 Ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt per-
spektiv er det bedre for ældre mennesker at 
transportere sig i bil end fx at gå. Dette skyl-
des dels deres forøgede skrøbelighed, som 
gør, at de har større risiko for at komme til 
skade, når de går eller cykler, end hvis de 
transporterer sig i bil. Dels er det lettere og 
mindre ressourcekrævende at køre bil end at 
balancere på en cykel eller bestige et fortov.

TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIGE 
TILTAG
I 2002 blev der igangsat et projekt på Dan-
marks TransportForskning (DTF), som 
skulle undersøge, hvilke tiltag der sker i de 
danske amter og kommuner for at øge de 
ældre bilisters trafiksikkerhed. Projektet er 
en del af et Ph.d-projekt om ældre bilisters 
mobilitet og risici. Undersøgelsen vil blive 
publiceret fra DTF i 2004.
 Undersøgelsen blev foretaget som en 
spørgeskemaundersøgelse, hvor 10 ud af 14 
amter og 162 ud af 275 kommuner deltog. 
Alle amter var repræsenteret med minimum 
3 kommuner. Analyseresultaterne viser, at 
ældre bilisters sikkerhed ikke er et område, 
som mange kommuner eller amter beskæfti-
ger sig med eller har planlagt at fokusere på. 
Hovedparten af kommunerne og amterne 
arbejder for at øge sikkerheden for alle bor-
gere, og de sidestiller derfor de ældre med 
andre interessegrupper. De få eksisterende 
tiltag, der sker, er ofte dårligt koordineret 
– internt og eksternt. Flere kommuner bes-
varer spørgeskemaet med henvisninger til 
andre afdelinger eller kommunale udvalg 
eller »ved ikke«. Endvidere viser analysen 
klart, at mange kommuner ikke er klar over, 
hvorvidt deres amt giver økonomisk tilskud 
til eksempelvis bilistkurserne.
 De to mest benyttede tiltag er høring af 
ældreråd/grupper og undervisning af ældre 
bilister. Hver fjerde respondent hører et 
ældreråd eller en ældregruppe i forbindelse 
med planlægningsspørgsmål eller ombyg-
ninger af infrastruktur. Enkelte kommuner 
har en ældregruppe til at udpege de steder i 
byen, som ældre oplever som farlige. Næsten 
lige så mange nævner, at de benytter sig af 
en eller anden form for undervisning af de 
ældre bilister. Det mest almindelige er at give 
et økonomisk tilskud til et bilistkursus. Et 
fåtal nævner, at de tidligere har givet tilskud 
til et bilistkursus, men nu har stoppet deres 
engagement.
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 Et tredje tiltag, der benyttes af kommu-
nerne og amterne, er information om ældres 
trafiksikkerhed. En mindre del af amterne 
og kommunerne afholder eller deltager i tra-
fikdebatter og informationsmøder i eksem-
pelvis pensionistklubber. Et par stykker har 
endvidere udgivet foldere med gode råd til 
ældre trafikanter om, hvad de skal passe på i 
trafikken.

ER DET GODT NOK?
I dagens Danmark udgør de ældre bilister ik-
ke et problem, men man må stille sig spørgs-
målet: »Hvad sker der, når både andelen og 
antallet af ældre bilister stiger radikalt? Vi 
må holde os for øje, hvilken udvikling vi er i 
gang med, og hvordan dagens planlægning 
påvirker forholdene for fremtidens ældre bi-
lister.
 I dag sker der kun få tiltag i amterne og 
kommunerne, som specifikt kan øge de æl-
dre bilisters trafiksikkerhed. Det er let at 
forestille sig, at der i fremtiden vil sker flere 
tiltag, især fordi flere kommuner og amter er 
begyndt at høre og inddrage ældre i planlæg-
ningsprocessen. Det er derfor vigtigt at man 
løbende diskuterer og tænker igennem, hvil-
ken by man vil have i fremtiden, og hvorledes 
de infrastrukturelle forhold spiller ind.
 Der ligger et stort trafiksikkerhedsmæs-
sigt potentiale i at få tilpasset vejsystemet, 
således at det i højere grad tilgodeser ældre 
bilisters behov. Særligt de lette tekniske løs-
ninger som opgradering og bedre vedligehol-
delse af trafikskilte og vejmarkeringer kan 
give en stor effekt. En sidegevinst er, at disse 

ændringer også har positiv trafiksikkerheds-
mæssig effekt for de andre trafikanter. 
 Ikke alle ændringer af infrastukturen er 
kun til gavn for ældre. Med nedsat hastighed 
i byerne og ombyggede vejkryds ville man 
gøre det lettere og sikrere for mange andre 
trafikanter end  de ældre, men sådanne tiltag 
kan også reducere vejnettets kapacitet og give 
længere køretider og flere trafikkøer. Dette 
kræver balancering og prioritering. 
 Et tredje eksempel på infrastrukturens 
betydning er forskønnelsen af bykernerne. 
Mange steder benyttes brostensbelægninger 
– nok er de smukke, men er man dårligt 
gående, kan brosten være farlige, dels fordi 
faldulykker er hyppige hos ældre, og dels 
fordi eksistensen af en brostensbelagt gade 
kan få ældre til at vælge en alternativ og må-
ske mindre trafiksikker rute eller et andet 
trafikmiddel.
 Der eksisterer allerede meget viden om, 
hvorledes man kan forbedre og optimere vil-
kårerne for de fremtidige ældre. Der er dog 
fortsat behov for en yderligere vidensind-
samling, især inden for områderne;
1 information, uddannelse, træning 

(effekten af bilistkurserne)
2 trafiktekniske løsninger (skilte, 

rundkørsler, hastigheder, adgangsruter 
m.m.)

3 transportsystemmæssige løsninger 
(kollektiv trafik samt bilist, cyklist, 
fodgængermuligheder samt koblingen 
mellem dem) ■
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