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Som cyklist kan man reducere sin risiko for at blive involveret i en trafikulykke, hvis man er synlig 

for andre trafikanter. Anvendelse af reflekser og cykellygter har længe været i fokus, men i de se-

neste år har fokus også været rettet mod brug af iøjnefaldende farver på tøj, tilbehør og cykler. 

Her er der særligt tale om de gule, limegrønne, orange, og pink farver - også kendt som pangfarver. 

Brugen af pangfarver kan gøre cyklister mere synlige i trafikken - særligt i dagslys og tusmørke - og 

dermed mindske risikoen for at blive påkørt. Et stort felteksperiment fra Aalborg Universitet har 

dokumenteret en høj ulykkesreducerende effekt ved at bruge en pangfarvet jakke som cyklist 

(Lahrmann et al., 2014). 

Rådet for Sikker Trafik har siden 2016 gennemført årlige tællinger af cyklisters brug af pangfarver.  

Tællingerne har været mulige grundet finansiering fra TrygFonden. Rådet for Sikker Trafik har i 

2021 indgået en ny samarbejdsaftale med TrygFonden for perioden 2021-2023. Denne aftale inde-

bærer imidlertid et reduceret beløb i forhold til opgavevaretagelsen med at gennemføre pangtæl-

lingerne. Pangtællingen i 2020 blev derfor – som det ser ud til nu – den sidste pangtælling, som 

Rådet for Sikker Trafik har fået gennemført.  

Pangfarvetællingerne blev i 2020 - ligesom i 2016-19 - udført i forlængelse af cykelhjelmstællingen 

det pågældende år i samarbejde med flere af landets kommuner og lokale aktører. Der er foretaget 

tællinger i byer af forskellig størrelse og i forskellige dele af landet. Medarbejdere i kommunerne 

og lokale aktører har sørget for observatører i felten og har således bidraget med data til denne 

rapport. 

Josephine Skadegaard Kiær, studentermedhjælper i Rådet for Sikker Trafik, har stået for analyserne 

og udfærdigelsen af nærværende rapport. Bjørn Olsson, dokumentationskonsulent i Rådet for Sik-

ker Trafik, har stået for undersøgelsesdesignet og bidraget til analyserne og rapportskrivningen. 

Gitte Larsen, servicekoordinator i Rådet for Sikker Trafik, har bidraget til det administrative forar-

bejde og dataindtastning. Rapporten har desuden været igennem ekstern kvalitetskontrol. 

Tak til alle, som har bidraget til pangfarvetællingerne og dermed denne rapport! 

Mogens Kjærgaard Møller 
Administrerende direktør 
Rådet for Sikker Trafik  
September 2021 
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45 % af danskerne cykler en gang om måneden eller oftere (Kantar Gallup for Rådet for 

Sikker Trafik, 2021). Det er positivt, da cyklisme bl.a. bidrager positivt til folkesundheden 

(COWI, 2020), ligesom det er en miljø- og klimavenlig transportform, der kun i begrænset 

omfang medfører trængsel på vejene. Desværre går det også nogle gange galt. I perioden 

2016-2020 blev 117 cyklister dræbt i trafikulykker, hvor andre trafikanter var involveret. 

Det svarer til ca. 13 % af de dræbte i alle trafikulykker i Danmark i perioden 2016-2020 

(Vejdirektoratet, 2021). 

Flere af Havarikommissionens temarapporter om cyklistulykker har fremhævet, at øget 

synlighed blandt cyklister kan medvirke til at reducere antallet af tilskadekomne cyklister 

i flerpartsulykker (Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, 2008; Havarikommissionen 

for Vejtrafikulykker, 2019).  

En måde at øge sin synlighed på som cyklist er at benytte sig af pangfarver. Et stort dansk 

forskningsprojekt har således dokumenteret, at brug af en pangfarvet cykeljakke reduce-

rer risikoen for trafikulykker markant (Lahrmann et al, 2014). 

Formålet med pangfarvetællingerne, som denne rapport dokumenterer, er at undersøge 

omfanget af cyklisters brug af pangfarver og analysere data i relation til forskellige bag-

grundsvariable. Dette gør det muligt at afdække en række spørgsmål, så som: 

• Hvad er udviklingstendensen for cyklisters brug af pangfarver? 

• Hvor stor er cyklisters brug af forskellige typer af pangfarvede effekter i trafikken? 

• Hvilke aldersgrupper bruger hvilke pangfarvede effekter? 

• Hvornår på dagen benyttes pangfarverne? 

Rapportens opbygning er som følger:  

• Kapitel 2: En kort sammenfatning af rapportens vigtigste konklusioner  

• Kapitel 3: En engelsk version af rapportens konklusioner 

• Kapitel 4: Undersøgelsens datagrundlag og tællemetode 

• Kapitel 5: Analyse af brugen af pangfarver i bytrafik 

• Kapitel 6: Analyse af brugen af pangfarver i skoletrafik 

• Kapitel 7: Referencer 

• Rapportens bilag: Beskrivelse af rapportens metoder og dataindsamling. Derud-

over findes der i bilagene data til rapportens figurer, samt tælleskemaer og vej-

ledninger anvendt under dataindsamlingen  
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Denne rapport er baseret på Rådet for Sikker Trafiks nationale tællinger af cyklisters 

brug af panfarver. Hovedkonklusionerne er som følger: 

 

 

Datagrundlag: Ovenstående konklusioner bygger på to grupper af cyklister, der separat 

blev observeret i nationale pangfarvetællinger. Tællingerne blev foretaget i slutningen af 

august til midten af september forskellige steder i landet. I 2020 blev der i Danmark ob-

serveret 10.192 cyklister i almindelig bytrafik (dvs. ikke skoletrafik) på forskellige tids-

punkter af hverdage, mens 8.012 cyklende børn blev observeret ved særskilte pangfarve-

tællinger, som blev foretaget om morgenen ved indgangen til deres skole (skoletrafik). 

Disse to adskilte grupper af cyklister behandles hver for sig i denne rapport – førstnævnte 

omtales som ”bytrafik”, mens sidstnævnte omtales som ”skoletrafik”. 

• Generelt: I 2020 anvendte 13 % af de observerede cyklister mindst én 
pangfarvet effekt. Dette er en klar statistisk signifikant stigning fra 2016, 
hvor 11 % af cyklisterne anvendte pangfarver. 

• Pangfarvede effekter: I 2020 var der en jævn fordeling af forskellige typer 
af pangfarvede effekter: Lidt under 4 % brugte pangfarvede hjelme, lidt 
under 4 % brugte pangfarvede jakker/veste, lidt over 2 % kørte på pang-
farvede cykler og lidt under 4 % brugte andre pangfarvede effekter. 

• Alder: De yngste cyklister under 11 år anvendte i højere grad pangfarvede 
effekter (34 %) end de 11-15-årige (18 %), 16-25-årige (9 %), 26-60-årige 
(13 %), og cyklisterne over 60 år (19 %). Fra 2016 til 2020 er brugen af 
pangfarver særligt steget blandt cyklisterne over 60 år (fra 9 % til 19 %) 

• Køn: Der var ingen statistisk signifikant forskel mellem mænd og kvinders 
pangfarvebrug. 

• Generelt: I 2020 anvendte 23 % af de cyklende skolebørn mindst én pang-
farvet effekt. Dette er en markant og klart statistisk signifikant stigning i 
forhold til 2016, hvor 15 % af de observerede cyklende skolebørn anvendte 
pangfarver. 

• Pangfarvede effekter: Pangfarvede hjelme var den mest anvendte pang-
farvede effekt i skoletrafikken i 2020 (10 % brugte en pangfarvet hjelm).  

• Alder: I skoletrafikken anvendte den yngste aldersgruppe oftest pangfar-
vede effekter. De 6-9-årige havde en brugsrate på 27 % og for 10-12-årige 
var brugsraten 25 %. Blandt børn over 12 år brugte 16 % en pangfarvet 
effekt. 

• Køn: Der var en statistisk signifikant forskel i pangfarvebrugen mellem 
kønnene, idet flere drenge (25 %) end piger (20 %) brugte pangfarvede 
effekter. Den kønsmæssige forskel var særlig stor blandt de 10-12-årige og 
+12-årige. 
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This report is based on the Danish Road Safety Council’s nationwide observation of the 

use of bright/fluorescent colours among cyclists in Denmark. The main conclusions from 

the report are as follows: 

 

 

Data: The conclusions are based on the analysis of two groups of observed cyclists across 

the country. The observations were carried out in late August to mid-September. There 

were 10.192 observations of cyclists in 2020 in regular urban traffic on weekdays at dif-

ferent times of the day (morning, noon, and afternoon). In addition, there were 8.012 

observations of cycling children in school traffic in 2020. Observations at schools were 

conducted in the morning, at the entrance of a selection of schools in Denmark. These 

two separate groups of cyclists are treated separately in this report - the former is referred 

to as "urban traffic", while the latter is referred to as "school traffic".  

• Total prevalence: In 2020, 13 % of the observed cyclists used at least one 
brightly coloured or fluorescent garment. This is a statistically significant 
increase from 2016 where 11 % used a brightly coloured or fluorescent gar-
ment. 

• Types of brightly coloured or fluorescent garments: The different types of 
brightly coloured or fluorescent garments were evenly distributed in 2020: 
close to 4 % were bicycle helmets, almost 4 % were jackets, 2 % were the 
bicycles themselves, and just under 4 % were other types of garments. 

• Age: In 2020, the use of brightly colored or fluorescent garments was at 34 
% for children under 11, while the use was at 18 % for children aged 11 to 
15, 9 % for cyclists between 16 and 25 years, 13 % for those between 26 
and 60, and 19 % for those over 60. From 2016 to 2020, the usage rate es-
pecially increased among cyclists over the age of 60 (from 9 % to 19 %) 

• Sex: There was no statistically significant difference in the user-rate be-
tween the two sexes. 

• Total prevalence: In 2020, 23 % of the cycling school children used at least 
one brightly colored or fluorescent garment. This is a statistically significant 
increase from 2016 where 15 % of the cycling school children used brightly 
colored or fluorescent garments. 

• Types of brightly coloured or fluorescent garments: In 2020, bicycle hel-
mets were the most often used fluorescent item in school traffic (10 %). 

• Age: The youngest children had the highest usage rate. The usage rate was 
at 27 % for the 6-9-year old’s, 25 % for the 10-12-year old’s, and 16 % for 
children older than 12. 

• Sex: There was a statistically significant difference in the user-rate between 
boys (26 %) and girls (21 %). Girls aged 10 or older used fluorescent gar-
ments less often than boys of the same age.  
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Denne rapport beskriver danske cyklisters brug af pangfarver i trafikken i 2020. Tællin-

gerne blev foretaget på tværs af landsdele og i 33 byer af forskellig størrelse. Antallet af 

observationer i 2020 (18.204 i alt) var en smule højere end i tællingen i 2019 (17.125 i alt) 

og tællingerne i 2018, 2017 og 2016. 

I tællingerne er det kun pangbrug for føreren af cyklen, der er talt. Det vil sige, at passa-

gerer på cykel (børn i cykelstol, anhænger eller i ladcykel samt voksne i fx ladet på ladcy-

kel) er udeladt af tællingen. Hvis der har været en halvcykel bag på en almindelig cykel, er 

pangbrug for begge cyklister talt med. 

Yderligere information om metode: Uddybende information om tællemetode, beskri-

velse af rapportens udregninger af statistisk signifikans, robusthedstest m.v. findes i rap-

portens bilag 1 (Metode og dataindsamling). I den forbindelse skal det understreges, at 

der er usikkerhed forbundet med tællinger som denne. Usikkerheden kan være relativt 

stor på den enkelte tælleposition, mens usikkerheden for det samlede resultat er betyde-

ligt mindre, da usikkerhederne for de enkelte tællepositioner vil have en tendens til at 

”udligne” hinanden.  

Tællerne har fået tilsendt en vejledning (Bilag 4) med det formål at gøre tællingerne så 

ensartede og konsistente som muligt. Til trods for vejledningen kan det dog tænkes, at 

forskellige tællere har forskellige vurderinger af, hvornår noget er synligt nok til at skulle 

registreres som en pangfarve. Der kan ydermere være usikkerhed forbundet ved vurde-

ringerne af cyklisternes alder, men dette bør ikke have nogen betydning for udviklings-

tendenserne, da disse usikkerheder har været til stede alle år. 

Derudover skal det nævnes, at der er foretaget ændringer i undersøgelsesdesignet i den 

femårige undersøgelsesperiode. I 2016 blev der udelukkende benyttet fysiske tælleske-

maer, mens der i 2017-2018 både blev anvendt fysiske og digitale tælleskemaer. I 2019-

2020 benyttedes der udelukkende fysiske tælleskemaer. Se bilag 2 for nærmere beskri-

velser og analyser af ændringerne. Samlet set vurderes det dog, at tællingernes estimater 

for den overordnede tendens fra 2016-2020 i brugen af pangfarver er retvisende. 

I rapporten benyttes signifikansberegninger, der tester, om forskelle i brug af pangfarver 

er udtryk for tilfældige variationer eller sandsynlige faktiske forskelle. Signifikansniveauet 

i rapporten er 95% (p≤0,05). Det betyder, at signifikante forskelle med mindst 95% sikker-

hed afspejler faktiske forhold og ikke tilfældige variationer. Dette niveau er i overensstem-

melse med god skik for behandling og præsentation af denne type data. Signifikans samt 

p-værdier noteres ved tilhørende tekst i rapporten. Eksempelvis betyder ”p<0,05”, at p-

værdien er under 0,05 og at en given forskel derfor er statistisk signifikant. Se bilag 1 for 

yderligere informationer om signifikansberegninger. 
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Følgende kapitel belyser brugen af pangfarver blandt cyklister i byer (bytrafik) eksklusiv 

skoletrafik. Opgørelser for skoletrafik er samlet i kapitel 6. 

Figur 1 nedenfor viser hvor mange cyklister, der anvendte pangfarver i bytrafikken i hvert 

af de fem år, hvor der blev gennemført pangfarvetællinger. 

 

Figur 1. Antal observationer: n(2016) = 5.583, n(2017) = 6.475, n(2018) = 5.192, n(2019) = 9.900, n(2020) = 

10.192. 

Andelen af cyklister, som anvendte mindst én pangfarvet genstand var ca. 11 % i både 

2016 og 2017. I 2018 blev der observeret en lille stigning i brugen af pangfarver på ca. 1 

procentpoint til 12,1 %. I 2019 faldt brugen af pangfarver en anelse tilbage til 11,7 %. I 

2020 steg pangfarvebrugen til 13,4 %, hvilket er en statistisk signifikant stigning (p < 0,001) 

på 1,7 procentpoint jævnført med 2019. Set over den femårige periode kan der således 

spores en let opadgående tendens i brugen af pangfarver. 
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I tællingerne blev det observeret, om cyklisterne anvendte en pangfarvet hjelm, 

jakke/vest eller cykel. Derudover var det muligt at notere ”andet” i tilfælde af, at en cyklist 

brugte en anden pangfarvede genstand (f.eks. handsker, overtræk på tasken, tørklæde 

mv.). Fordeling af pangfarvede effekter vises i figur 2 herunder. 

 

Figur 2. Antal observationer: n(2016) = 5.583, n(2017) = 6.475, n(2018) = 5.192, n(2019) = 9.900, n(2020) = 

10.192. 

Der er nogenlunde lige stor brug af alle typer pangfarvede effekter. For pangfarvede 

hjelme er der en opadgående tendens. I 2020 var brugen af pangfarvede hjelme steget til 

3,7 %, hvilket er statistisk signifikant højere end de foregående år (p < 0,01). Andelen af 

cyklister, der anvendte pangfarvede jakker og veste var på næsten 4 % i 2020. Denne an-

del har været nogenlunde konstant i årene 2016-20.1 Udbredelsen af pangfarvede cykler 

var på 2,3 % i 2020, hvilket er en anelse lavere end i 2019 (p = 0,01). Slutteligt er brugen 

af ”andet” pangfarvet overordnet set steget med omkring 1 procentpoint fra 2016 til 

2020.   

 
1 Fra 2018-2019 var der et mindre fald i brugen af pangfarvede veste og jakker, men i 2020 steg 
brugen af denne type pangfarvede effekt igen til niveauet fra 2018. En potentiel forklaring på dette 
udsving i 2019 kan være, at gennemsnitstemperaturen i tælleperioden i 2019 var højere end i tæl-
leperioderne i 2020 og 2018 (DMI Vejrarkiv). Nogle dage kom temperaturen op på 28-31 grader i 
2019-tælleperioden, hvilket muligvis kan forklare den lavere brug af pangfarvede jakker og veste. 
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Som det fremgår af figur 3 nedenfor, varierede brugen af pangfarvede effekter i bytrafik 

på tværs af aldersgrupper. Pangfarver var klart mest udbredt blandt de yngste cyklister. 

34 % af børn under 11 år brugte mindst én pangfarvet genstand i 2020. De andre alders-

grupper havde alle en markant og statistisk signifikant (p < 0,001) lavere brug af pangfar-

ver end den yngste aldersgruppe. Det er dog værd at bemærke, at antallet af observatio-

ner for børn under 11 år er relativt lavt, hvilket kan forklare udsvingene af observeret 

pangfarvebrug mellem årene for denne aldersgruppe. 

De 11-15-årige trafikanter havde i 2020 en observeret pangfarvebrug på 18 %, mens der i 

aldersgruppen 16-25 år var 9 %, der brugte pangfarvede effekter og 13 % i aldersgruppen 

26-60 år. For personer over 60 år kan der ses en klar opadgående tendens for brugen af 

pangfarver fra 2016 til 2020. Brugen steg støt fra 9 % i 2016 til 12 % i 2019 og i 2020 var 

brugen af pangfarver i denne aldersgruppe steget til 19 %. Stigningen fra 2019 til 2020 er 

klart statistisk signifikant (p < 0,001). 

 

Figur 3. Antal observationer i 2016: n(Under 11 år) = 161, n(11-15) = 403, n(16-25) = 1.229, n(26-60) = 3.175, 

n(Over 60 år) = 615; Antal observationer i 2017: n(Under 11 år) = 123, n(11-15) = 391, n(16-25) = 1.776, n(26-

60) = 3.331, n(Over 60 år) = 854; Antal observationer i 2018: n(Under 11 år) = 64, n(11-15) = 297, n(16-25) = 

1.175, n(26-60) = 3056, n(Over 60 år) = 600; Antal observationer i 2019: n(Under 11 år) = 206, n(11-15) = 544, 

n(16-25) = 2.126, n(26-60) = 5.914, n(Over 60 år) = 1.110; Antal observationer i 2020: n(Under 11 år) = 192, 

n(11-15) = 407, n(16-25) = 2.399, n(26-60) = 6.147, n(Over 60 år) = 1.047. 

Tendensen til, at de yngste cyklister i højere grad end andre aldersgrupper bruger sikker-

hedsudstyr ses også i Rådet for Sikker Trafiks årlige cykelhjelmstællinger, hvor de yngste 

cyklister i højere grad end andre aldersgrupper benytter cykelhjelm (Olsson, 2021). Det er 

derfor interessant at undersøge, om de yngste cyklisters hjelmbrug er med til at drive 
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brugen af pangfarver op ved brug af pangfarvede hjelme. Dette er belyst i figur 4 neden-

for, der viser andelen af cyklisterne, som anvendte en pangfarvet cykelhjelm på tværs af 

aldersgrupperne. 

 

Figur 4. Antal observationer i 2016: n(Under 11 år) = 161, n(11-15) = 403, n(16-25) = 1.229, n(26-60) = 3.175, 

n(Over 60 år) = 615; Antal observationer i 2017: n(Under 11 år) = 123, n(11-15) = 391, n(16-25) = 1.776, n(26-

60) = 3.331, n(Over 60 år) = 854; Antal observationer i 2018: n(Under 11 år) = 64, n(11-15) = 297, n(16-25) = 

1.175, n(26-60) = 3056, n(Over 60 år) = 600; Antal observationer i 2019: n(Under 11 år) = 206, n(11-15) = 544, 

n(16-25) = 2.126, n(26-60) = 5.914, n(Over 60 år) = 1.110; Antal observationer i 2020: n(Under 11 år) = 192, 

n(11-15) = 407, n(16-25) = 2.399, n(26-60) = 6.147, n(Over 60 år) = 1.047. 

Af figuren fremgår det, at i alle observerede år har cyklisterne under 11 år en markant 

højere brugsrate af pangfarvede cykelhjelme end de resterende aldersgrupper. Det tyder 

dermed på, at de yngste cyklisters høje brugsrate af pangfarver til dels er drevet af deres 

højere hjelmbrug. Dog skal det igen bemærkes, at der er et meget lavt antal observerede 

i den yngste gruppe i bytrafikken, hvilket også kan forklare de store udsving mellem årene. 

Derudover viser figur 4, at andelen af personer over 60, der anvendte pangfarvede hjelme 

steg til 5 % i 2020, hvilket er en statistisk signifikant (p < 0,001) stigning på 3 procentpoint 

fra 2019. 
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Som det fremgår af nedenstående figur 5, var der ikke stor forskel på brugen af pangfarver 

i bytrafik blandt mænd og kvinder. Hverken i 2016, 2017, 2018, 2019 eller 2020 var der 

nogen statistisk signifikant forskel mellem kønnene. Brugen af pangfarver er for begge 

køn steget fra 2019 til 2020. I 2020 brugte 13,7 % af de mandlige cyklister og 13,3 % af de 

kvindelige cyklister pangfarver. 

 

Figur 5. Antal observationer i 2016: n(Kvinder) = 3.019, n(Mænd) = 2.564; Antal observationer i 2017: n(Kvin-

der) = 3.427, n(Mænd) = 3.048; Antal observationer i 2018: n(Kvinder) = 2.769, n(Mænd) = 2.423; Antal obser-

vationer i 2019: n(Kvinder) = 5.188, n(Mænd) = 4.712; Antal observationer i 2020: n(Kvinder) = 5.441, n(Mænd) 

= 4.751  
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I cykelhjelmstællingerne ses det, at brugen af hjelm er højest om morgenen og lavest midt 

på dagen (Olsson, 2021). Dette kan måske skyldes, at cykelpendlerne udgør en større an-

del af de observerede trafikanter om morgenen, og at cykelpendlerne i højere grad cykler 

med hjelm. På samme vis kunne man have en hypotese om, at brugen af pangfarver også 

ville variere på tværs af forskellige tidspunkter på dagen. Derfor opdeler figur 6 brugen af 

pangfarvede effekter i forhold til, hvornår på dagen de enkelte cyklister er blevet obser-

veret. 

Figur 6. Antal observationer i 2016: n(Morgen) = 1.696, n(Middag) = 1.330, n(Eftermiddag) = 2.557; Antal 

observationer i 2017: n(Morgen) = 2.076, n(Middag) = 1.607, n(Eftermiddag) = 2.792; Antal observationer i 

2018: n(Morgen) = 1.652, n(Middag) = 1.262, n(Eftermiddag) = 2.293; Antal observationer i 2019: n(Morgen) 

= 3.318, n(Middag) = 2.279, n(Eftermiddag) = 4.303; Antal observationer i 2020: n(Morgen) = 3.506, n(Middag) 

= 2.356, n(Eftermiddag) = 4.330; Note: morgen: kl. 08.00-09.00, middag: kl. 11.30-13.00, eftermiddag: kl. 

15.30-17.00. 

Den observerede brug af pangfarver var ikke identisk på alle tider af dagen i 2020. Her var 

der en højere brugsrate midt på dagen, som var klart statistisk signifikant forskellig (p < 

0,01) fra eftermiddag, mens forskellen mellem pangbrugen midt på dagen og om morge-

nen ikke var statistisk signifikant (p = 0,09). Forskellen mellem tidspunkter er dog ikke 

konsistent over årene. Det indikerer, at forskellen i brug af pangfarver mellem tidspunk-

terne kan skyldes tilfældigheder. 

En vigtig ting at have in mente er, at pangfarvetællingen løber fra omkring uge 35 til og 

med uge 37, det vil sige, mens det stadig er lyst om morgenen og om eftermiddagen (sol 
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kl. 6.00 til 20.00). Hvis tællingerne blev foretaget senere på året, ville man måske obser-

vere en større forskel mellem brugen af pangfarver på forskellige tidspunkter af dagen 

grundet de ændrede lysforhold. Det er dog ikke noget, som har været genstand for ana-

lyse i denne rapport. 

Man kan desuden have en hypotese om, at personer, der bruger pangfarver om somme-

ren (i tælleperioden), højst sandsynligt også bruger pangfarver om vinteren. Derudover 

har en spørgeskemaundersøgelse fra 2016 dokumenteret, at nogle cyklister kun anvender 

pangfarver i vinterhalvåret – særligt jakker/veste og mindre pangfarvede effekter som 

handsker og refleksbånd (Epinion, 2016). Udbredelsen af pangfarver i tællingerne kan der-

for ses som et minimumsestimat for brugen af pangfarver på tværs af året. Hvis tællingen 

blev udført i vinterhalvåret, kunne man med andre ord sandsynligvis forvente, at brugen 

af pangfarver ville være højere. 

I rapportens næste kapitel gennemgås resultaterne af tællingerne i skoletrafikken. 
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I dette kapitel belyses brugen af pangfarver i skoletrafikken, hvor cyklende børn blev 

observeret foran deres skoler om morgenen. 

Figur 7 nedenfor viser brugsraten af pangfarver i skoletrafikken i hvert af de fem år, hvor 

der er blevet gennemført pangfarvetællinger. Fra 2016-2018 var brugen af pangfarver sti-

gende og nåede sit højeste niveau i 2018, hvor 24,3 % af skolebørnene blev observeret 

med pangfarver. Tendensen blev dog brudt i 2019, hvor pangbrugen faldt med ca. 3 pro-

centpoint. I 2020 steg brugen af pangfarver til 22,6 %, og var dermed omtrent tilbage på 

samme niveau som i 2017. Brugen af pangfarver i 2020 lå dog stadig en anelse under bru-

gen i 2018 (p=0,02).  

Det skal dog bemærkes, at tællemetoderne har gennemgået ændringer som beskrevet i 

bilag 2. I 2017 og 2018 blev der for en del af tællingernes vedkommende anvendt digitale 

tælleskemaer. Dette kan muligvis have betydet, at brugen af pangfarver kan være en 

smule overestimeret i disse to år i skoletrafikken. Se afsnittene ”Robusthedstests og ind-

flydelsesrige outliers” og ”Digitale og fysiske tælleskemaer og bias i 2017-18” i bilag 2 for 

en uddybning af dette. Der skal derfor tages et mindre forbehold for sammenligningen af 

tallene for 2017-2018 med tallene for 2016, 2019 og 2020. 

 

Figur 7. Antal observationer: n(2016) = 5.806, n(2017) = 5.081, n(2018) = 5.274, n(2019) = 7.225, n(2020) = 

8.012.  

 



Rådet for Sikker Trafik  Side 15 af 36 
Synlige cyklister: Brug af pangfarver 2020   

 

Som det fremgik af figur 7, brugte over en uf af fem af de cyklende skolebørn mindst én 

pangfarvet genstand i 2017-2020. I figur 8 nedenfor belyses det, hvilke forskellige pang-

farvede effekter, som de anvendte. Ligesom i bytrafikken er der blevet sondret mellem 

pangfarvet hjelm, jakke/vest, cykel og andet. Gennem årene er pangfarvede hjelme den 

klart hyppigst observerede pangfarvede effekt i skoletrafikken. I 2020 brugte ca. 10 % af 

skolebørnene en pangfarvet hjelm. Fra 2016 til 2020 steg brugen af pangfarvede hjelm, 

pangfarvede cykler og andre typer af pangfarvede effekter (alle: p<0,001), mens brugen 

af pangfarvede jakker/veste faldt en anelse (p=0,02). 

 

 
Figur 8. Antal observationer: n(2016) = 5.806, n(2017) = 5.081, n(2018) = 5.274, n(2019) = 7.225, n(2020) = 
8.012. 
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Figur 9 viser brugen af pangfarvede effekter på tværs af de aldersgrupper, som indgår i 

skoletællingen. I alle de observerede år brugte de 6-9-årige i højere grad pangfarvede ef-

fekter sammenlignet med de 10-12-årige og børn over 12 år. I 2020 brugte ca. 27 % af de 

6-9-årige pangfarver, mens det var ca. 25 % af de 10-12-årige og ca. 16 % af børnene over 

12 år. Forskellene mellem aldersgrupperne er signifikante (p<0,02). Det er dermed klart, 

at de yngste skolebørn bruger pangfarver i højere grad end de ældre skolebørn. Den al-

dersmæssige variation kan også ses i bytrafikken, hvor børn under 11 år brugte pangfarver 

i højere grad end de ældre trafikanter.2 

Fra 2019-2020 steg pangbrugen for alle aldersgrupper i tællingen. Stigningen i pangbru-

gen for de 6-9-årige og de 10-12-årige er ikke statistisk signifikant (p > 0,05), mens stig-

ningerne for aldersgruppen over 12 år er statistisk signifikant (p < 0,05). For alle alders-

gruppen ses derimod en markant stigning fra 2016 til 2020. 

 
Figur 9. Antal observationer i 2016: n(6-9 år) = 1.909, n(10-12 år) = 2.097, n(Over 12 år) = 1.800; Antal obser-
vationer i 2017: n(6-9 år) = 1.529, n(10-12 år) = 1.917, n(Over 12 år) = 1.635; Antal observationer i 2018: n(6-
9 år) = 1.679, n(10-12 år) = 2.025, n(Over 12 år) = 1.570; Antal observationer i 2019: n(6-9 år) = 2.400, n(10-
12 år) = 2.608, n(Over 12 år) = 2.217; Antal observationer i 2020: n(6-9 år) = 2.524, n(10-12 år) = 2.837, n(Over 

12 år) = 2.651. 

 
2 I cykelhjelmstællingerne ses det også, at de yngste skolebørn i markant højere grad bruger cy-
kelhjelm end de ældre børn (Olsson, 2021). 
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Figur 10 nedenfor illustrerer omfanget af pangfarver i skoletrafikken gennem de seneste 

fem år fordelt på køn. Her fremgår det, at pigerne i 2016 og 2017 lidt oftere brugte pang-

farver end drengene, mens drengene i 2018, 2019 og 2020 oftere blev observeret med 

pangfarver. I 2020 var kønsforskellen på 5 procentpoint, en klart statistisk signifikant for-

skel (p < 0,001). 

 

Figur 10. Antal observationer I 2016: n(Piger) = 2.846, n(Drenge) = 2.960; Antal observationer I 2017: n(Piger) 

= 2.454, n(Drenge) = 2.627; Antal observationer i 2018: n(Piger) = 2.498, n(Drenge) = 2.776; Antal observatio-

ner I 2019: n(Piger) = 3.404, n(Drenge) =3.821; Antal observationer I 2020: n(Piger) = 3.777, n(Drenge) = 4.235. 

Det er relevant at undersøge nærmere, hvad der ligger bag den kønsmæssige forskel. Man 

kunne have en hypotese om, at pigerne i en tidligere alder end drengene bliver opmærk-

somme på det tøj de går i, hvorfor de aktivt fravælger pangfarverne tidligere. Denne hy-

potese kan dog ikke forklare, hvorfor pangfarvebrugen i 2016 og 2017 var højere blandt 

piger end blandt drenge. 

Figur 11 nedenfor illustrerer kønsforskellene fordelt på aldersgrupper i 2020. I den yngste 

aldersgruppe er der ikke statistisk signifikant forskel mellem drenge og pigers pangbrug. 

Der er til gengæld en markant og statistisk signifikant forskel på hhv. 5 og 6 procentpoint 

for de 10-12-årige og dem over 12 år (p ≤ 0,001). Det kunne dermed tyde på, at pigerne i 

2020 i højere grad end drengene fravælger pangfarver allerede fra 10-12-års alderen. 

Drenge Piger
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Figur 11. Antal observationer drenge; n(6-9 år) = 1.374, n(10-12 år) = 1.521, n(Over 12 år) = 1.340; Antal ob-

servationer piger; n(6-9 år) = 1.150, n(10-12 år) = 1.316, n(Over 12 år) = 1.311. 
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Observationerne til 2020-tællingerne blev foretaget i perioden 24. august til 7. september 

2020. Der blev i alt talt i 93 timer. De 93 tælletimer består af 186 enkeltstående tællinger 

á ca. ½ times varighed.  

I hver by blev der for bytrafik talt 3 x ½ time, på samme position, inden for følgende tids-

punkter: 

½ time mellem kl. 08.00-09.00 (morgen)  

½ time mellem kl. 11.30-13.00 (middag) 

½ time mellem kl. 15.30-17.00 (eftermiddag) 

I skoletrafik-tællingerne blev der talt ca. ½ time ved hver skole. Tællingerne blev udført 

omkring de pågældende skolers mødetid om morgenen. 

 

I både bytrafikken og skoletrafikken er tællingerne blevet foretaget på tværs af landsdele 

og bystørrelser. I 2016-2018 blev tællingerne foretaget i 28 forskellige byer fordelt på 27 

kommuner. De 28 byer blev udvalgt til den første store nationale cykelhjelmstælling i 2004 

med henblik på at sikre størst mulig repræsentativitet. I 2018 var det dog ikke muligt at 

tælle pangfarver i alle byer.  

Som udbygning af de tidligere års tællinger blev der fra og med 2019-tællingen etableret 

ekstra tællepositioner. De nye tællepositioner blev udvalgt ud fra hensyn til repræsenta-

tivitet, bystørrelse, socioøkonomi og i henhold til cykeludviklingen siden 2004. Derudover 

har der på nogle tællepositioner historisk været svære at tælle alle cyklister på grund af 

et højt antal trafikanter. Derfor er der siden 2019 foretaget udvidede kønsadskilte tællin-

ger på nogle tællepositioner, således at drenge/mænd og piger/kvinder blev talt hver for 

sig. Derved imødekommes det potentielle bias, der kan forekomme ved, at tællerne ikke 

kan nå at tælle alle cyklister. Datamaterialet har som følge heraf også vokset sig væsentligt 

større i 2019 og 2020. Dette giver yderligere mulighed for at fortolke på de mindre grup-

per i datamaterialet, og dermed mulighed for at opnå mere indsigt i pangfarvebrugen i 

Danmark. Se rapporten for hjelmtællingen 2019 for uddybende information om kriterier 

og rationale for udvidelsen af tællingerne (Olsson, 2020).  

Nedenfor ses en liste over de byer, hvor der blev foretaget tællinger i 2020. 

Store byer (over 100.000 indbyggere):  

Frederiksberg, København, Odense, Aalborg og Aarhus 

Mellemstore byer (20.000 til 100.000 indbyggere): 
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Albertslund, Ballerup, Esbjerg, Gladsaxe, Haderslev, Herning, Hillerød, Køge, 

Lyngby, Næstved, Randers, Slagelse, Skanderborg, Svendborg, Vejle og Viborg 

Mindre byer (under 20.000 indbyggere):  

Assens, Dragør, Frederikssund, Middelfart, Nyborg, Nykøbing Falster, Ribe, 

Skjern, Sorø, Sæby, Thisted og Aabenraa 

 

Kun føreren af cyklen er blevet talt. Det er blevet talt, om cyklisterne gør brug af pangfar-

vede genstande eller ej. Der er dermed talt både positive og negative observationer. De 

positive observationer består af cyklister, der gør brug af (en eller flere) pangfarvede gen-

stande under følgende kategorier; ”Hjelm”, ”Jakke/vest”, ”Cykel” og ”Andet” (f.eks. re-

fleksbånd, handsker og lignende). De negative observationer er de cyklister, som ikke be-

nytter pangfarvede genstande. Det bør bemærkes at der kan være en vis usikkerhed 

blandt tællerne om, hvad der er en pangfarve, og hvor stor den pangfarvede effekt skal 

være, før den er synlig nok til at skulle registreres som en pangfarvet effekt. Tællerne har 

fået tilsendt en vejledning, der skal mindske denne usikkerhed og gøre tællingerne så ens-

artede og konsistente som muligt (se Bilag 4 for tællevejledning). På trods af dette er tæl-

lingen af pangfarver dog forbundet med en større grad af usikkerhed og personlig vurde-

ring end f.eks. cykelhjelmstællingen, hvor der næppe kan være samme usikkerhed for-

bundet ved registreringen af cykelhjelme. Se bilag 4 for tællevejledning og tælleskema. 

I tællingerne i bytrafik og skoletrafik blev der også observeret pangbrug for lille knallert 

(knallert30), fordelt på køn (men ikke alder). I 2020 blev der desuden observeret pangbrug 

på el-løbehjul, også fordelt på køn, men ikke alder. Resultaterne for pangbrug på lille knal-

lert og el-løbehjul præsenteres ikke i denne rapport. 

De enkelte cyklister placeres i aldersgrupper på baggrund af tællerens vurdering af cykli-

stens alder. Det betyder, at der naturligvis er en vis usikkerhed omkring cyklisternes alder. 

Denne usikkerhed vurderes ikke have nogen særlig betydning for tendensudviklingerne i 

rapporten, da usikkerheden vil være konstant i alle tællinger over tid.  

I bytrafik omfattede tællingen alle cyklister med og uden pangfarver fordelt på køn og 

følgende aldersgrupper: 

Børn  Under 11 år 

Børn  11-15 år 

Unge 16-25 år 

Voksne 26-60 år 
Voksne Over 60 år 
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I skoletrafik omfattede tællingen alle cyklende skolebørn fordelt på køn og følgende al-

dersgrupper: 

Små skolebørn               6-9 år 

Mellemstore skolebørn  10-12 år 
Store skolebørn  Over 12 år 

 

Det forventes, at eventuelle fejl vedrørende tællernes skøn af baggrundsvariablene køn 

og alder fordeler sig nogenlunde tilfældigt. Dette er en kilde til usikkerhed på baggrunds-

variablene, som kan behandles som uafhængige variable i en regressionsmodel. Da bag-

grundsvariablene imidlertid kun bruges til grafiske illustrationer af store aldersgrupper, 

giver usikkerheden ikke umiddelbar grund til at forvente bias.  

Der kan dog muligvis være en systematisk skævhed for alderskategorierne 10-12 år og 

over 12 år, eftersom nogle piger fra 10-års alderen kan se ældre ud end drenge på samme 

alder. I 2020-tællingen blev der observeret flere drenge end piger i aldersgruppen 10-12 

år3, hvilket kan indikere denne systematiske bias. Det kan dog også være udtryk for, at der 

reelt var flere cyklende drenge end piger i aldersgruppen 10-12 år. I aldersgruppen 6-9-

årige blev der ligeledes talt markant flere drenge end piger4. Blandt de +12-årige blev der 

observeret ca. lige mange cyklende drenge og piger. 

Hvad angår brugen af pangfarver er der også visse potentielle fejlkilder og usikkerheds-

faktorer. Det er muligt, at brugen af pangfarver i trafikken ikke er 100% korrekt noteret. 

Risikoen for fejl forventes at være størst de steder og på de tidspunkter, hvor cykeltrafik-

ken har været tæt, for eksempel i lyskryds i store byer i myldretiden. I tilfælde af at tælle-

ren ikke kunne nå at notere pangfarver hos samtlige cyklister, var tællerne blevet bedt 

om, at de tilfældigt skulle cyklister og notere disses brug af pangfarver. Det burde sikre, 

at eventuelle fejl på variablen ”brug af pangfarver” er tilfældig, hvilket således kun ville 

påføre resultatet usikkerhed, men ikke bias. 

Til trods for denne instruktion til tællerne kan det ikke afvises, at eventuelle fejl på vari-

ablen ”brug af pangfarver” er systematisk. Det kan eksempelvis tænkes, at man i tæt tra-

fik, hvor man ikke kunne nå at tælle alle cyklister, har talt relativt flere pangfarver - netop 

fordi pangfarver per definition er iøjnefaldende. Cykelhjelmstællingen i 2017 kunne indi-

kere sådanne målefejl. Der blev således talt en højere cykelhjelmsbrug ved de tælleposi-

tioner, hvor tælleren ikke kunne nå at tælle alle (Larsen & Nielsen, 2018). Derfor blev der 

i forbindelse med Cykelhjelmsrapporten i 2017 udført et feltstudie, som viste, at der blev 

talt en højere andel hjelme, end der rent faktisk var, når tælleren ikke kun nå at tælle alle. 

Det må forventes, at denne bias også kan findes i pangfarvetællingen. Dette er dog ikke 

 
3 Ca. 55 % af cyklisterne i aldersgruppen 10-12 år var drenge mens ca. 45 % var piger. 
4 Ca. 54 % af cyklisterne i aldersgruppen 6-9 år var drenge mens ca. 46 % var piger. 
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umiddelbart et problem i forhold til at udtale sig om udviklingstendenser i tællingerne, da 

usikkerheden og eventuelle systematiske fejl må forventes at være nogenlunde ens over 

årene. Det er dog et problem, når man ser på den generelle pangfarvebrug i de enkelte 

års tællinger, som højst sandsynligt bliver overvurderet, når tællere ikke kan nå at tælle 

alle. I 2019 og 2020 må dette bias dog forventes at være minimalt, da kun ganske få tæl-

lepositioner har været for travle til, at tællerne kunne nå at observere alle cyklister. 

I rapporten er der foretaget signifikanstest, når forskelle mellem gruppers pangfarvebrug 

er udregnet. Signifikanstestene baserer sig på tosidet Z-test af forskelle i to uafhængige 

populationer. Når eksempelvis den samlede pangbrug hos børn (f.eks. 11-15 år) testes 

mod voksne (f.eks. 26-60 år), håndteres cyklisterne i de to grupper dermed som to popu-

lationer. Når der laves signifikanstests for udviklingen i pangbrugen gennem årene, hånd-

teres to år (f.eks. 2019 og 2020) ligeledes som to populationer. For alle tests anvendes der 

en nulhypotese om ingen forskel. Med andre ord antages det, at den sande forskel i brug 

af pangfarver mellem grupper i sammenligningen er 0. Disse signifikanstest returnerer en 

p-værdi. Denne p-værdi skal tolkes som sandsynligheden for at observere den fundne for-

skel, hvis nulhypotesen er sand. Signifikansgrænsen i rapporten er 95% (0,05 > p). Hvis 

den returnerede p-værdi er 0,05 (5%), betyder det altså, at sandsynligheden for at obser-

vere den fundne forskel (eller noget mere ekstremt), hvis der i virkeligheden ingen forskel 

er, er 5%. Da dette er relativt usandsynligt, forkastes nulhypotesen dermed, og det siges, 

at der er signifikant forskel. Med andre ord: Hvis p-værdien er 0,05 eller derunder, kan et 

resultat med 95% sikkerhed siges at være et udtryk for faktiske forhold og ikke blot tilfæl-

dige variationer i stikprøven. 

I rapporten er p-værdierne - som skrevet - udregnet på baggrund af tosidet Z-test af an-

dele i to uafhængige populationer. Z-værdien udregnes som (Agresti & Finlay, 2014: 189-

191): 

𝑧 =  
�̂�2−�̂�1

𝑠𝑒0
 , 

hvor �̂�1 𝑜𝑔 �̂�2 er de fundne andele i population 1 og 2. se0 er standardfejlen for forskels-

estimatet, som holder under nulhypotesen om ingen forskel. Denne udregnes som (Ibid.): 

𝑠𝑒0 = √
�̂�(1−�̂�)

𝑛1
+

�̂�(1−�̂�)

𝑛2
, 

hvor n1 og n2 er antallet af observationer i de to stikprøvepopulationer, og �̂� er den fælles 

andel på tværs af begge populationer. 

Den fundne Z-værdi slås op i en Z-tabel og ganges med 2 for at finde p-værdien for den 

tosidede Z-test.  
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Undersøgelsesdesignet for tællinger af pangfarver har ændret sig løbende siden den før-

ste pangfarvetælling i 2016. Ændringerne beskrives i det følgende. 

 

2016: I den første pangfarvetælling blev der udelukkende benyttet fysiske tælleskemaer, 

som det kendes fra cykelhjelmstællingerne. Derudover var observationsenheden ikke cyk-

lister, men tilstedeværelsen af pangfarvede effekter hos cyklister. Hvis en cyklist ikke 

havde nogle pangfarvede genstande, udløste det en observation kaldet ”uden pangfar-

ver”. Hvis en cyklist havde en pangfarvet genstand, f.eks. en cykelhjelm, udløste det en 

observation kaldet ”pangfarvet hjelm”. Hvis en cyklist havde flere pangfarvede genstande, 

f.eks. en pangfarvet hjelm og en pangfarvet cykel, udløste det to observationer: ”pangfar-

vet hjelm” og ”pangfarvet cykel”. Det bemærkes dog, at ganske få af de observerede cyk-

lister i bytrafikken havde flere pangfarvede genstande (Olsson, 2017). Selvom observati-

onsenheden derfor formelt set var pangfarvede effekter og ikke cyklister, vil de to i praksis 

næsten være lig hinanden. 

2017: Observationsenheden blev ændret til cyklister og siden 2017 har observationsen-

heden været cyklister. Derudover er den mest markante ændring, at digitale pangfarve-

skemaer blev introduceret. De digitale pangfarveskemaer var opsat i SurveyXact, hvor 

tællerne brugte deres mobiltelefon til at notere forbipasserende cyklister og deres brug 

af pangfarver. Den digitale opsætning gjorde det muligt at registrere forskellige pangfar-

vede effekter, der tilhørte samme cyklist, og på samme tid bibeholde cyklister som obser-

vationsenhed. På grund af problemer med internetforbindelse og mangel på smartphones 

var det dog ikke alle tællere, som havde mulighed for at benytte det digitale tælleskema. 

Disse tællere benyttede i stedet et fysisk tælleskema. Lidt over halvdelen af cyklisterne i 

2017 blev noteret ved hjælp af digitale pangfarveskemaer. De resterende blev talt via fy-

siske tælleskemaer. I de fysiske tælleskemaer blev der kun noteret den mest synlige pang-

farvede effekt, såfremt en cyklist havde flere pangfarvede effekter (Larsen, 2019). 

2018: Pangfarvetællingen forløb som i 2017, bortset fra at kun omkring en tredjedel af de 

observerede cyklister kom fra digitale tælleskemaer, mens de resterende var fra fysiske 

tælleskemaer. Derudover var der nogle tællepositioner, der ikke kunne tælles og tællin-

gen blev forsinket et par uger (Larsen, 2019). 

2019: Tilbagevenden til udelukkende at anvende fysiske tælleskemaer. I tælleskemaerne 

blev der - som i 2017 og 2018 - kun noteret den mest synlige pangfarvede effekt, såfremt 

en cyklist havde flere pangfarvede effekter. Der var tre årsager til tilbagevenden til fysiske 

tælleskemaer. For det første tog de digitale tælleskemaer længere tid at udfylde, hvorfor 

tællekvaliteten formodentligt var lavere. For det andet var der udfordringer med at kom-

munikere klart til tællerne om den korrekte brug af de digitale tælleskemaer. For det 

tredje var det ikke muligt for alle tællere at benytte de digitale tælleskemaer (bl.a. på 
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grund af manglende internetforbindelse). En anden ændring i 2019-tællingen var, at tæl-

leskemaet blev forsimplet: ”Jakke” og ”Vest” blev slået sammen til ”Jakke/vest” og ”Re-

fleksbånd” udgik som kategori og indgik i stedet i ”Andet”. Rationalet bag forsimplingen 

var at gøre det lettere for tællerne at tælle alle cyklister og at minimere tællefejl. Slutteligt 

blev tællingen udvidet i omfang som beskrevet i bilag 1 (geografi). 

2020: I 2020 var der ikke væsentlige ændringer i pangfarvetællingen. Der blev forsat ude-

lukkende anvendt fysiske tælleskemaer. I 2020 blev der endvidere tilføjet kategorien ”El-

løbehjul” til tælleskemaet, hvilket dog ikke vurderes at have påvirket tallene for cyklister. 

 

I denne rapport er der - ligesom i pangfarverapporten 2019 - benyttet korrigerede tal for 

2017 og 2018. Korrektionerne består i flere forhold. 

For det første er nogle få cyklister i de digitale tælleskemaer i 2017 og 2018 blevet regi-

streret til at benytte flere pangfarvede effekter. Dermed er data for disse år ikke helt sam-

menlignelige med data fra 2019- og 2020-tællingen, da det med de fysiske tælleskemaer 

ikke er muligt at registrere flere pangfarvede effekter, der tilhører en enkelt cyklist. For at 

øge sammenligneligheden mellem 2017-2018 og 2019 og 2020 er data for de relativt få 

cyklister med flere pangfarvede effekter blevet omstruktureret, således at de(n) mindst 

synlige pangfarveeffekt(er) er blevet slettet blandt cyklister med flere pangfarvede effek-

ter. Konkret har proceduren været sådan, at såfremt en cyklist havde to eller flere pang-

farvede genstande i de digitale tælleskemaer i 2017 og 2018, er data blevet korrigeret, så 

kun den pangfarvegenstand med størst synlighedspotentiale er blevet bibeholdt. Hierar-

kiet for ”størst synlighedspotentiale” har været som følgende: ”Pangfarvet jakke/vest”, 

”Pangfarvet hjelm”, ”Pangfarvet cykel”, ”Pangfarvet andet”. Hvis en cyklist i et digitalt 

tælleskema fra 2017 f.eks. både benyttede en pangfarvet hjelm og en pangfarvet cykel, 

er data blevet reduceret, så kun den pangfarvede hjelm er bibeholdt. Denne korrektion 

gør det muligt at sammenligne tallene for 2017 og 2018 med 2019- og 2020-tallene, idet 

der med 2019- og 2020-tællemetoden kun tælles den mest synlige pangfarvede effekt. 

For det andet er der en korrektion for 2018, hvor data fra en enkelt tælleposition er blevet 

fjernet. 

For det tredje er der fundet data for flere tællepositioner, hvor data var indtastet som var 

de fra digitale tælleskemaer, selvom data var fra fysiske tælleskemaer. Dette er blevet 

korrigeret og har betydning for procentsatserne angivet i nedenstående afsnit om de di-

gitale og fysiske tælleskemaer. Disse procentsatser adskiller sig derfor fra rapporten, der 

analyserede 2017- og 2018-tællingerne. 

Samlet set giver korrektionerne bagudrettet kun anledning til ganske små forskydninger i 

de overordnede tal og dermed ikke anledning til, at de tidligere publicerede tal i rapporten 

for 2017 og 2018-tallene er misvisende. 
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Alle tal har gennemgået robusthedstests for at sikre, at enkelte tællinger ikke påvirker 

resultatet uforholdsmæssigt (også kendt som ”indflydelsesrige outliers”). De overordnede 

estimater for brugen af pangfarver i bytrafikken var robuste i forhold udvidelsen af tæl-

lingen i 2019 og 2020 med ekstra tællepositioner og udvidede kønsadskilte tællinger. Esti-

materne var også robuste i forhold til de tællepositioner, som ikke blev talt i 2018. 

For skoletrafikkens vedkommende var der dog nogle robusthedstests, som viste, at bru-

gen af pangfarver ville ændre sig, hvis man ekskluderede enkelte tællinger: 

• Fra og med 2019 blev der på nogle tællepositioner indført udvidede kønsadskilte 

tællinger ved skoler, hvor det historisk set havde været svært at tælle alle trafi-

kanter. I 2018 ville brugen af pangfarver i skoletrafikken have været næsten 3 

procentpoint lavere, hvis skoler, hvor der i 2019 og 2020 blev udført udvidede 

kønsadskilte tællinger, blev ekskluderet. I de andre år (2016, 2017, 2019 og 2020) 

medfører ekskludering af disse tællepositioner dog ikke samme grad markante 

ændringer. Det tyder umiddelbart på, at brugen af pangfarver i skoletrafikken kan 

have været en smule overestimeret i 2018. 

• I skoletrafikken var der en enkel by, hvor brugen af pangfarver steg fra 1,7 % i 

2019 til 56,8 % i 2020. Denne markante stigning – og i øvrigt ganske høje brug af 

pangfarver i 2020 - virker meget usandsynlig. Særligt i lyset af, at brugen af pang-

farver fra 2016-2019 svingede fra 1,7 % - 11,5 % i den pågældende by. Derfor er 

data for skoletrafiktællingerne fra denne by blevet ekskluderet for hele perioden 

2016-2020. En robusthedstest viser, at den samlede pangbrug i 2020 ville have 

været 0,8 % højere, hvis tællingerne i byen ikke blev ekskluderet. Fra 2016-2019 

ville brugen af pangfarver have været mellem 0,1 % og 0,9 % lavere, hvis byen 

ikke blev ekskluderet. Eksklusionen af byen giver dog ikke anledning til, at de tid-

ligere publicerede tal for rapporterne fra 2016-2019 er misvisende. 

• I 2020 havde brugen af pangfarver i skoletrafikken været næsten 3 procentpoint 

højere, hvis ikke de nye tællepositioner fra 2019 var blevet medtaget. I 2019 på-

virkede de nye tællepositioner dog ikke det overordnede estimat for brugen af 

pangfarver. Det taler umiddelbart for, at de nye tællepositioner var sammenlig-

nelige med de gamle i 2019. Det vurderes derfor ikke, at de nye tællepositioner 

har påvirket estimatet for brugen af pangfarver. 
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For at undersøge sammenlignelighedsgrundlaget mellem de digitale og fysiske tælleske-

maer er der blevet lavet en analyse af, om der var forskel på pangbrugen blandt de cykli-

ster, som blev talt digitalt og dem der blev talt med fysiske tælleskemaer. 

 År 2016 2017 2018 2019 2020 

Digitalt 0 3.689 1.831 0 0 

Fysisk 5.583 2.786 3.361 9.900 10.192 

TOTAL 5.583 6.475 5.192 9.900 10.192 

Tabel B1. Antal observationer i BYTRAFIK foretaget med hhv. det digitale og fysiske tælleskema. 

I bytrafikken i 2017 blev 57 % (n = 3.689) af cyklisterne noteret med digitale tælleskemaer, 

mens 43 % (n = 2.786) blev talt med fysiske tælleskemaer. Blandt cyklisterne observeret 

med digitale tælleskemaer brugte 11,4 % mindst én pangfarvet genstand, mens dette tal 

var 10,9 % for cyklister observeret med fysiske tælleskemaer. I 2018 blev 35 % (n = 1.831) 

af cyklisterne talt ved hjælp af digitale tælleskemaer, mens 65 % (n = 3.361) blev observe-

ret med fysiske tælleskemaer. I 2018 var brugsraten af pangfarver for de digitalt observe-

rede cyklister 12,2 %, mens den for de cyklister, som blev talt ved hjælp fysisk tælleske-

maer, var på 12,0 %. Der var dermed ingen reel forskel i pangbrugen i bytrafik på tværs af 

tællemetode i hverken 2017 eller 2018. 

 

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Digitalt   2.844 1.484     

Fysisk 5.806 2.237 3.790 7.225 8.012 

TOTAL 5.806 5.081 5.274 7.225 8.012 

Tabel B2. Antal observationer i SKOLETRAFIK foretaget med hhv. det digitale og fysiske tælleskema. 

I skoletællingen i 2017 blev 56 % (n = 2.844) talt med det digitale tælleskema, mens 44 % 

(n = 2.237) blev talt med det fysiske. Her var der en i modsætning til bytrafikken en forskel 

mellem pangbrugen på tværs af tælleskemaerne. Blandt de cyklister, som blev observeret 

digitalt, brugte 24,1 % en pangfarvet genstand, mens tallet var 21,0 % for de cyklister, som 

blevet observeret med fysiske tælleskemaer. Denne forskel var markant (3,1 procentpo-

int) og statistisk signifikant (p=0,01). I 2018 blev 28 % (n = 1.484) af de cyklende skolebørn 

observeret ved hjælp af digitale tælleskemaer, mens 72 % (n = 3.790) blev observeret ved 

hjælp af fysiske tælleskemaer. Også i 2018 var brugsraten højere blandt de børn, som blev 

observeret med digitale tælleskemaer (27,0 %), end de børn, som blev observeret med 

fysiske tælleskemaer (23,3 %) og forskellen på 3,7 procentpoint var statistisk signifikant 

(p=0,01). 

Der blev altså i skoletrafikken – men ikke bytrafikken - observeret en højere brug af pang-

farver de steder, hvor der blev talt med digitale tælleskemaer i 2017 og 2018. Der er flere 

mulige forklaringer på denne forskel.  
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• Før det første kan det være tilfældigt, at der er talt med digitale tælleskemaer 

der, hvor pangbrugen reelt er højere. Den signifikante forskel i pangfarvebrugen 

registreret i henholdsvis tælleskemaer og fysiske tælleskemaer indikerer dog, at 

det ikke er tilfældigt. 

 

• En anden mulig forklaring er, at de tællere, som har benyttet de digitale tælleske-

maer, er kommet til at tælle en højere andel af pangbrug. Det tidligere nævnte 

feltstudie fra 2017 viste, at der kan være en positiv tællebias, når der er for mange 

cyklister til, at man kan tælle alle (Larsen & Nielsen, 2018). Fordi det tager længere 

tid at indtaste de enkelte observationer med det digitale tælleskema, er der såle-

des en større sandsynlighed for, at tælleren ikke har kunne nå at tælle alle og 

dermed en større sandsynlighed for et positiv tællebias (det vil sige flere brugere 

af pangfarver end hvad der egentlig er tilfældet). Det er dog uklart, hvorfor en 

sådan mulig tællebias kun skulle gælde for tællinger i skoletrafikken og ikke i by-

trafikken. Tallene for bytrafikken viser, at brugen af pangfarver på tværs af digi-

tale og fysiske tællinger var ens. 

 

Forskellen i pangfarvebrugen på tværs af tællemetoder i skoletrafikken i 2017 og 2018 

havde dog ikke en størrelse, der rykker ved den overordnede tendens i udbredelsen af 

pangfarver blandt cyklende skolebørn. Selv hvis man kun benytter data fra de fysiske tæl-

leskemaer, er den overordnede tendens for 2016-2020, at pangfarvebrugen var stigende 

i 2016-2018 og at den faldt noget tilbage i 2019 og igen steg i 2020.  

Afslutningsvis kan derfor konkluderes, at der for skoletrafikkens vedkommende muligvis 

er grund til at tage et lille forbehold for 2017-2018-resultaternes sammenlignelighed med 

de andre års resultater. Samlet set er vurderingen dog, at tællingernes estimater for den 

overordnede opadgående tendens for 2016-2020 i brugen af pangfarver for både bytra-

fikken og skoletrafikken er retvisende. 
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Total trafikanter 2020  2020 2019 2018 2017 2016 

Alder Med pang Uden pang I alt % med pang % med pang 

u. 11 år 66 126 192 34 34 36 39 25 

11-15 år 72 335 407 18 14 24 14 16 

16-25 år 213 2186 2399 9 10 10 9 9 

26-60 år 822 5325 6147 13 11 11 11 11 

o. 60 år 197 850 1047 19 12 12 11 9 

I alt 1370 8822 10192 13 12 12 11 11 

Tabel B3. Antal observationer i BYTRAFIK i forskellige aldersgrupper 

Drenge/mænd 2020  2020 2019 2018 2017 2016 

Alder Med pang Uden pang I alt % med pang % med pang 

u. 11 år 48 68 116 41 35 27 38 24 

11-15 år 40 158 198 20 15 27 13 14 

16-25 år 93 993 1086 9 10 9 7 8 

26-60 år 377 2460 2837 13 11 12 11 11 

o. 60 år 91 423 514 18 12 14 10 9 

I alt 649 4102 4751 14 12 13 11 11 

Tabel B4. Antal observationer i BYTRAFIK blandt drenge/mænd i forskellige aldersgrupper 

Piger/kvinder 2020  2020 2019 2018 2017 2016 

Alder Med pang Uden pang I alt % med pang % med pang 

u. 11 år 18 58 76 24 32 40 40 28 

11-15 år 32 177 209 15 13 22 15 17 

16-25 år 120 1193 1313 9 9 10 11 9 

26-60 år 445 2865 3310 13 11 10 10 11 

o. 60 år 106 427 533 20 12 10 12 10 

I alt 721 4720 5441 13 11 11 12 11 

Tabel B5. Antal observationer i BYTRAFIK blandt piger/kvinder i forskellige aldersgrupper 

 



Rådet for Sikker Trafik  Side 30 af 36 
Synlige cyklister: Brug af pangfarver 2020   

 

Total 2020  2020 2019 2018 2017 2016 

Alder Med pang Uden pang I alt % med pang % med pang 

6-9 år 691 1833 2524 27 27 36 30 21 

10-12 år 699 2138 2837 25 23 23 25 16 

over 12 år 418 2233 2651 16 13 12 14 8 

I alt 1808 6204 8012 23 21 24 23 15 

Tabel B6. Antal observationer i SKOLETRAFIK i forskellige aldersgrupper 

 

Drenge 2020  2020 2019 2018 2017 2016 

Alder Med pang Uden pang I alt % med pang % med pang 

6-9 år 394 980 1374 29 27 36 26 18 

10-12 år 413 1108 1521 27 25 26 23 16 

over 12 år 250 1090 1340 19 16 15 15 8 

I alt 1057 3178 4235 25 23 26 22 14 

Tabel B8. Antal observationer i SKOLETRAFIK blandt drenge i forskellige aldersgrupper 

 

Piger 2020  2020 2019 2018 2017 2016 

Alder Med pang Uden pang I alt % med pang % med pang 

6-9 år 297 853 1150 26 26 37 34 25 

10-12 år 286 1030 1316 22 20 20 26 17 

over 12 år 168 1143 1311 13 11 10 12 9 

I alt 802 3026 3777 20 19 23 24 17 

Tabel B9. Antal observationer i SKOLETRAFIK blandt piger i forskellige aldersgrupper 
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Tælling 2020 – Vejledning 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Brug af hjelm og pangfarver blandt cyklister, knallertkørere på 

lille knallert, og førere af el-løbehjul på hverdage 
 

Læs vejledningen inden du går i gang med at tælle. Hvis du aldrig har prøvet at tælle før, så lav 

gerne en lille forsøgstælling på 5-10 minutter, inden du rigtig går i gang. 
Spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.  
_______________________________________________________________________________________________________________________      

          

Hvad skal du notere? 
Der skal noteres to forskellige ting:  

• Den ene del af tællingen foregår ved, at man skal tælle cyklister, knallertkørere på lille knallert 

(knallert 30) og førere af el-løbehjul og deres hjelmbrug  

• Den anden del af tællingen består i at tælle disse trafikanters brug af pangfarver. 
 

Alle cyklister, knallertkørere på lille knallert og el-løbehjulsførere skal tælles, hvis det kan lade sig 

gøre. Cyklister, der kommer gående med cykler, skal ikke tælles. Hvis det er muligt, kan du tælle 

trafikanter i begge sider af vejen. Til tælling af hjelme skal der ikke tælles pangfarver og omvendt skal 

der ikke tælles hjelme ved pangfarvetællingen.  
 

Der er i alt 4 slags tælleskemaer til tællingerne: 

• Til tælling af hjelme i bytrafik på bygader: ”Skema til hjelmbrug i bytrafik” 

• Til tælling af hjelme i skoletrafik ved skoler: ”Skema til hjelmbrug i skoletrafik” 

• Til tælling af pangfarver i bytrafik på bygader:”Skema til pangfarver i bytrafik” 

• Til tælling af pangfarver i skoletrafik ved skoler: ”Skema til pangfarver i skoletrafik” 
________________________________________________________________________________________________________________________                  

 

Hvad skal du tælle og hvordan? 
I bytrafik skal der noteres hjelmbrug den første ½ time ud fra ca. alder og køn. Efterfølgende skal der 

i ½ time registreres brug af pangfarver på det andet tælleskema 
 

Ved skoler skal skolebørns brug af hjelm noteres ud fra ca. alder og køn. En af de efterfølgende dage 

på samme tidspunkt, skal der registreres brug af pangfarver. I tællingerne ved skoler skal der ikke 

tælles voksne - kun skolebørn, der selv cykler eller kører på lille knallert. 
 

Hvis voksne cyklister i bytrafikken har børn i cykelstol eller på ladcykel, skal der kun noteres 

hjelmbrug/pangfarver for den voksne. Hvis et barn er fastspændt med en efterløber (ethjulet cykel, der 

spændes fast til den voksnes cykel), så skal barnets hjelmbrug/pangfarvebrug også noteres. I 

bytrafikken noteres der således kun brug af hjelm og pangfarver blandt de voksne og børn, der selv 

cykler. 
 

Alle på elcykler skal tælles som almindelige cyklister. Derimod skal (el-)løbehjul, (el-)skateboards, 

uniwheels og andre lignende små (motoriserede) køretøjer ikke tælles som cyklister i hverken bytrafik 

eller skoletrafik. I bytrafikken skal førere af el-løbehjul tælles som el-løbehjul. Dette er en ny 

tællekategori i år. Se illustrationer af el-løbehjul på bagsiden af tælleskemaerne til bytrafikken. I 

skoletrafikken skal der ikke tælles el-løbehjul. I skoletrafikken tælles kun cyklister og knallert 30 - 

som altid. 
 

Det kan være svært at skelne mellem ”små” og ”store” knallerter, dvs. knallert 30 og knallert 45. Du 

kan se forskel på, at knallert 45 har en hvid nummerplade ligesom motorcykler. Knallerter med hvid 

nummerplade skal ikke tælles. Alle ”små knallerter”, dvs. knallert 30, skal have en gul nummerplade. 

Der er dog stadig nogle gamle knallerter uden nummerplade. Derfor skal alle knallerter med gul 

nummerplade eller uden nummerplade tælles. Se illustrationer på bagsiden af tælleskemaerne. 
 

I pangfarvetællingerne kan det ske, at en trafikant har flere pangfarvede genstande. I så fald skal der 

kun sættes én streg ud for den mest markante genstand. Altså den genstand, som springer mest i 

øjnene. Se også tælleskemaerne for pangfarver for nærmere instruktion. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Udfyldelse af tælleskemaer 
For hvert tællested skal du bruge et nyt tælleskema. Hvis der er flere observationer, end der kan stå på 

ét ark, så fortsæt på et nyt. Print gerne tælleskemaet til pangfarver i farve frem for sort-hvid.  

Skriv tællepositions-nr. øverst til højre på hvert skema. Når du er færdig med tællingen, skal du skrive 

adressen på tællestedet, by, tælletidspunkt, dato og dit navn + kontaktoplysninger (tlf. og mail). 
 

Afkryds også, hvor stor en del af trafikanterne, du mener, at du har talt:  

Alle/næsten alle, ca. ¾, ca. halvdelen eller under halvdelen.  
 

Se også vedhæftede fil: ”Eksempler på udfyldte tælleskemaer”. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hvor skal du stå? 
Kort: For hvert tællested får du et kort, der viser, hvor du skal stå, og hvornår du skal tælle. Hvis der 

er et sted tæt på, hvor det er lettere at tælle, må du godt flytte dig lidt. Men husk bagefter at afkrydse 

på kortet, hvor du stod og sende det til tal@sikkertrafik.dk 
________________________________________________________________________________________________________________________                                         
 

Hvor mange kan du nå at tælle?  
Det er vigtigt at få korrekte observationer om antallet med og uden hjelm/pangfarver - ikke blot flest 

muligt. På steder med moderat cykel-, knallert- og el-løbehjulstrafik kan alle tælles. På steder med 

mange trafikanter og hvor de kommer i ”klumper”, er det svært at nå alle. Tæl gerne på skift de forreste 

og bagerste i klumpen af trafikanter, så det bliver så tilfældigt udvalgt som muligt. 
 

På nogle tællepositioner har det historisk set været svært at tælle alle trafikanter. Derfor har nogle 

tællepositioner ekstra kønsadskilte tællinger. Her tælles der kun ét køn ad gangen, sådan at alle 

trafikanter kan tælles. Det fremgår af de tilsendte kort over tællepositioner, om tællepositionen har 

ekstra kønsadskilte tællinger. Hvis der ikke står noget på dit tællepositionskort, skal du tælle som 

normalt. 
________________________________________________________________________________________________________________________               
 

Tælleperiode og klokkeslæt 
Tælling af cykelhjelme skal i år foretages i perioden mandag d. 24. august til mandag d. 7. 

september (Uge 35 og 36). Tælling af pangfarver skal så vidt muligt foretages i samme periode, men 

til tælling af pangfarver må uge 37 gerne benyttes til og med d. 14. september. Tæl helst først i perioden 

og helst i tørvejr. Det er mere behageligt, og der er flere cyklister, når det ikke regner.  
 

Tælling i bytrafik: Her skal der - medmindre andet er angivet på de udsendte mails og kort - tælles i 

alt 3 gange á 1 time, (½ time hjelmtælling og ½ time pangfarver) på forskellige tidspunkter: 

 

• 1 tælling á 1 time en morgen:   07.30-09.00 

• 1 tælling á 1 time en middag:   11.00-13.00 

• 1 tælling á 1 time en eftermiddag: 15.00-17.00 
 

Ved skoler skal der som udgangspunkt tælles ½ time inden skolestart (omkring kl. 8). Dette skal 

ligeledes gøres for pangfarver en efterfølgende dag. Tidspunktet afhænger af den enkelte skoles 

mødetid. Den nøjagtige tælleperiode står på kortskitsen for hver enkelt skole. 
________________________________________________________________________________________________________________________               
 

Udfyldte tælleskemaer og evt. spørgsmål 
Mail udfyldte tælleskemaer til tal@sikkertrafik.dk efter hver tælling (helst som scan, men billede 

er også ok). Gem gerne udfyldte tælleskemaer for en sikkerheds skyld. Har du spørgsmål til 

tællested eller hvordan du skal tælle, så kontakt os på tal@sikkertrafik.dk eller 22 52 52 27 // 25 53 03 

75  
________________________________________________________________________________________________________________________               
 

Betaling 
Når alle tælleskemaer er sendt til Rådet for Sikker Trafik, sender vi et sikkert link, som skal udfyldes 

med informationer om navn, adresse, kontonummer m.v. Tællere honoreres med kr. 300,- pr. tælling. 
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