
Trafiksikre seniorer 
- og hvordan de fortsætter med at være det 
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Hvem er de, disse ”ældre”? 
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Utryghed som fodgænger 
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• Bange for at blive ”fanget” i 
lysregulerede kryds 
 
• Kan ikke lide at gå på mørke 
stier 
 
•Utrygge over huller i veje,   
knækkede fliser og stejle ramper 
 
•Cyklisters unoder er kilde til stor 
utryghed 
 
•Dårligt gående har det svært i og 
ved busser 
 
•Ældre med dårligt syn og hørelse 
har det særligt svært 



Hjælp og gode råd til ældre fodgængere 
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Hold dig i form til at gå i trafikken 
 
Gå i lyst, farverigt tøj, brug reflekser 
 
Brug altid fodgængerfelter og lyskryds 
 
Tjek syn og hørelse jævnligt 
 
Hold øje med bakkende biler 
 
Indret kryds, stier og veje til langsomt og 
dårligt gående 
 
 
 
 
 
 
 



Sikker på cykel, også som 80 årig 

 Utryghed og farlige situationer 
     

• Mørke veje på landet 

 

• Sne og glatte veje og stier 

 

• Trængsel og vild kørsel på cykelstier 

 

• Trængt af tunge køretøjer 

 

• Bilers høje fart 

 

• Lyskryds og rødkørsel 
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Tilbud og gode råd til cyklister 
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Brug cykelhjelm 
 
Købe en cykel med lav indstigning 
 
Overvej en el-cykel 
 
Indret stier og veje til ældre 
 
Arranger cykelture og kurser 
 
Hold balance og form ved lige 
 
 



Bilisters ulykker og utryghed 
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Handlingsplanens fokuspunkter passer ikke til ældres 
ulykkesmønstre 
 
Kryds og venstresving 
 
Heller ikke deres egne bekymringer og usikkerhed 
 
Gælder nogle ældre, kvinder mere end mænd 
 
 



Kørekort, strategi og sikkerhed 
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Deles om kørslen – men ikke nok 
 
Forny kørekortet så længe det er sikkert og 
føles trygt 
 
Hvad med tiden efter kørekortet? 
 



Hvad kan I gøre? 
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• Trafikcaféer 

• Temamøder for læger 

• Tilskud til bilistkurser 

• Seminar for teknikere 

• Tilbud om motion, gå- og cykelture 

• Gennemgang af veje og stier, fortove m.m. 



Netværk og samarbejde 

• Samarbejde mellem kommunale forvaltninger     

• Forebyggende teams 

• Hjemmeplejen 

• Ældrerådet 

• Politiet 

• Cykelhandlere 

• Praktiserende læger 

• Kørelærere 

• Apoteker 

• ÆldreSagen 

• Aftenskoler 

• Ældrecentre 
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