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Sammendrag 

Statens vegvesen Region sør har i 2010 etter avtale med Vegdirektoratet gjennomført en 
temaanalyse av 23 dødsulykker med tilknytning til vegarbeid eller anleggsarbeid nær vegen. 
Datamaterialet har vært dybdeanalysene av dødsulykker utført av Vegvesenets regionale 
ulykkesanalysegrupper 2005-2009 og underlagsmaterialet disse bygger på. Det er altså 
trafikkulykker som er studert og ikke arbeidsulykker.  

Arbeidsgruppen har forsøkt å spore samtlige ”vegarbeidsulykker” blant de 1060 
dybdeanalysene som er gjennomført i femårsperioden, men er ikke sikre på at vi har funnet 
alle. ”Vegarbeidsulykker” er ikke en ulykkeskategori verken i dybdeanalysearbeidet eller i 
ulykkesregisteret STRAKS, så de er lite synlige.  

Denne temaanalysen er den første analysen av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid i 
Norge, så vidt vi kjenner til. Den bidrar til å danne et bilde både av omfanget av slike 
trafikkulykker og hvilke sikkerhetsproblemer som er knyttet til dem.  

Hovedfunn 

Særtrekk ved vegarbeidsulykkene 
 Halvparten av de drepte var myke trafikanter. Det var 12 gående eller syklende blant de 

23 drepte i utvalget. 8 av disse 12 ble påkjørt av tunge kjøretøy. Ulykkesanalysene 
avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende fordi anleggsområder, farlige 
kryssingspunkter mellom anleggsavkjørsel og gang- og sykkelveg og anleggskjøretøy med 
svært redusert sikt mot myke trafikanter.  

 
 15 tunge kjøretøy var involvert i de 23 dødsulykkene. Det er en andel på 65 % mot 17 % i 

dødsulykker i trafikken for øvrig. Det er stor trafikk av tunge kjøretøy knyttet til veg- og 
anleggsarbeid og grensesnittet mot vanlig trafikk med lette kjøretøy og myke trafikanter 
virker ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

 
 5 av de drepte var barn under 16 år. Det utgjør 20 % av de drepte i vegarbeidsulykker, 

mens samme aldergruppe utgjør 4 % av de drepte i alle trafikkulykker.  
 
 Det er liten grad av ”ekstrematferd” eller grove trafikantfeil (regelbrudd) i 

vegarbeidsulykker. Bare i tre tilfeller ble dette registret (en ruspåvirket fører og to som 
kjørte godt over fartsgrensen).  

 
Identifiserte sikkerhetsproblemer 
 
Lokale forhold: 
 I 2/3 av ulykkene mener arbeidsgruppa at det var mangelfull arbeidsvarsling, optisk leding 

(oppmerking, markering) og sikring på ulykkesstedet. Blant annet manglet tung sikring 
mot vann og bruk av bakgrunnsmarkering og markører i vegbanen ved trafikkomlegging. 
På flere ulykkessteder burde det vært varslet og sikret da det var mangler og farer ved 
vegen som trafikantene ikke så, selv om det ikke pågikk aktivt vegarbeid på stedet (skader 
i vegbanen, manglende oppmerking og rekkverk).  

 
 I minst to av dødsulykkene var vegbelysningen fjernet i vegarbeidsområdet og dette antas 

å ha medvirket til ulykkene.  
 
 



 I fem av ulykkene var avkjørslene til anleggsområdet uheldig utformet. De var utflytende 
og tillot tunge kjøretøy å plassere seg på skrå, slik at blindsonene ble enda større. Særlig 
ved kryssing av gang- og sykkelveg og fortau var dette kritisk. Ett anleggsområde hadde 
ikke snumulighet og forutsatte rygging inn eller ut av området.  

 
Organisatoriske forhold:  
 Flere av ulykkene viser etter arbeidsgruppens oppfatning et manglende trafikantperspektiv 

både ved omlegging av kjøremønsteret og ved varsling og sikring. Nytt kjøremønster var 
utydelig varslet og merket og ble misforstått av trafikantene. Arbeidsvarsling og sikring 
bar noen steder preg av å være gjort for å sikre arbeiderne på anlegget og ikke 
trafikantene. Flere steder mener vi at fartsgrensen var for høy i forhold til vegens 
midlertidige sikkerhetsnivå (”skjulte farer” burde ha ført til nedsatt fartsgrense).   

 
 Noen ulykker peker på manglende samspill mellom byggherre, entreprenører og 

skiltmyndighet både ved planlegging og oppfølging av vegarbeidet. Særlig byggherrens 
rolle er uklar når ansvaret for varsling og sikring nå formelt er overlatt til skiltmyndighet 
og entreprenør. Denne ordningen drar ikke nytte av byggherrens tilstedeværelse på 
vegarbeidsstedene og trafikksikkerhetskompetansen denne ofte innehar. Dette kan 
motvirkes av rutiner som sikrer dialog og aktiv involvering av byggherren i oppfølging av 
den faktiske arbeidsvarslingen og sikringen på stedet.   

 
”Byggherrens overordnede risikovurdering” (jf SHA-planen) under planlegging av 
vegarbeidet er et viktig verktøy for effektiv oppfølgingen av vegarbeidet. 
Risikovurderingene avdekker farer og stiller krav til tiltak som kan inngå i 
konkurransegrunnlaget og kontrakten for oppdraget. Det vil lette byggherrens oppfølging 
av entreprenøren i etterkant.  
 

 Fem av dødsulykkene involverte spesielle anleggs- ellers driftskjøretøy som er lite egnet 
til å ferdes i vanlig trafikk. To av ulykkene skjedde ved forflytning mellom oppdrag i 
bygater (påkjørsel av fotgjengere i gangfelt). Det er tillatt for uregistrerte tunge anleggs- 
og driftskjøretøy med svært store blindsoner å forflytte seg i trafikken for egen maskin 
(eks hjulgående gravemaskiner og brøytetraktorer). Det bør vurderes å innføre 
restriksjoner for slik forflytting i kjøretøyforskriften (tid og sted), eventuelt påby bruk av 
følgebil.   

 
Systemfeil 
En farlig kombinasjon av forhold er etter vår vurdering en lite brukervennlig utforming av 
anleggsområder og avkjørsler, tunge anleggskjøretøy med store blindsoner og førere som 
primært skal utføre en jobb og ikke passe på trafikken. Denne kombinasjonen av forhold 
stiller svært høye krav til førere av anleggskjøretøy. Den manglende tilpasningen mellom 
vegsystem, kjøretøy og trafikant kan kalles en systemfeil. Fem dommer i kjølvannet av de 23 
dødsulykkene viser imidlertid at det er operatøren (føreren av det tunge kjøretøyet) som blir 
dømt for uaktsomhet.     
 

I rapporten foreslås det flere tiltak for å redusere trafikantenes risiko ved vegarbeid, først og 
fremst på organisatorisk nivå.   
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1 Bakgrunn for temaanalysen   

Bakgrunnen for å gjøre en analyse av trafikkulykker i tilknytning arbeid på og langs vegen er 
at dette er en ulykkestype som er lite studert til nå og som vi derfor har lite kunnskap om. 
Heller ikke omfanget av slike ulykker er kjent i Norge, siden veg- og anleggsarbeid ikke blir 
systematisk registrert av politiet ved melding om trafikkulykker, og dermed ikke lagt inn i 
STRAKS ulykkesregister over personskadeulykker i vegtrafikken.  
 
I de mer detaljerte dybdeanalysene av dødsulykker i trafikken, er det imidlertid framskaffet 
andre typer data enn de som finnes i politirapportene. Vi ønsket derfor å undersøke om dette 
materialet kunne kartlegge omfanget av slike ulykker og gi oss større innsikt i hva som 
forårsaker dem.  
 
Vegarbeidsulykker er i denne analysen definert som ”trafikkulykker som har skjedd i områder 
hvor det foregår planlagte arbeider på eller ved vegen, og hvor analysegruppa har funnet en 
sammenheng mellom dette arbeidet og ulykken. Vegarbeidet kan være direkte eller indirekte 
årsak til ulykken”.     
 
1.1 Mandat og organisering 
Vegdirektoratet ber jevnlig regionene i Statens vegvesen om å utføre en ”utviklingsoppgave 
innen trafikksikkerhet”, som skal komme hele landet til gode. Temaanalysen av dødsulykker i 
tilknytning til veg- og anleggsarbeid ble nedfelt i Region sør sin resultatavtale for 2010. Den 
skulle bygge på data fra dybdeanalysearbeidet gjennomført av alle Statens vegvesens regioner 
i perioden 2005-2009. Oppgaven var å undersøke om veg- og anleggsarbeid hadde medvirket 
til noen av dødsulykkene og på hvilken måte dette i tilfelle hadde skjedd. I tillegg skulle 
temaanalysen gi innspill til utvikling av dybdeanalysearbeidet i Statens vegvesen.  

 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av Arild Nærum, Jan Helge Egeland, Hilde 
Kommedal, Vibeke Schau og Ann Karin Midtgaard (leder), samtlige ansatt i Statens vegvesen 
Region sør. Arbeidsgruppa har samarbeidet om gjennomføring av selve analysen og 
dokumentasjon av arbeidet i form av denne rapporten. Veg- og transportavdelingen har hatt 
ansvaret for gjennomføring av utviklingsoppgaven.  
 
Som et ledd i arbeidet ble det avholdt et møte med en ”metodegruppe” bestående av Finn 
Harald Amundsen, Vegdirektoratet, Torkel Bjørnskau, TØI og Elisabeth Longva, DSB. Disse 
kom med verdifulle innspill både til bruk av datamaterialet og presentasjon av resultatene.  
 
1.2 Tidligere undersøkelser   
Vegarbeidsulykker er en ukjent ulykkeskategori i Statens vegvesen, og en type ulykker som 
ikke har vært viet særskilt oppmerksomhet i etaten tidligere. Vi er ikke kjent med at det er 
gjennomført noen former for studier av slike ulykker tidligere i Norge, med unntak av et 
prosjektarbeid som ble gjennomført av ansatte i Statens vegvesen og SHT under kurset 
”Anvendt risikoanalyse i vegtrafikken” høsten 20101.  
 
Som det fremgår av denne rapporten danner omfanget av innrapporterte uønskede hendelser 
under trafikkavvikling forbi bevegelige arbeidssteder grunnlag for en hypotese om at risikoen 

                                                 
1 Gruppeoppgave: ”Risiko ved trafikkavvikling i forbindelse med bevegelige arbeider på veg” (11.11.10), 
Øystein Silihagen/Torgrim Dahl/Atle Olausen/Per Andreas Langeland. Rapporten bygger på 170 rapporterte 
uønskede hendelser under bevegelige arbeider i Region øst i 2009 innrapportert i SVVs avvikssystem (Synergi) 
og hvor 3.part (trafikanter) er berørt.     
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knyttet til slikt arbeid er høy, i og med hendelsesfrekvensen er nesten 100 ganger høyere enn 
den generelle trafikkulykkesfrekvensen.  

 
I 2008 publiserte det svenske Vägverket en rapport om vegarbeidsulykker i Sverige i perioden 
2003-20072. Rapporten viser til at det ble registrert 635 ulykker som var relatert til steder med 
vegarbeid i denne perioden, med 20 drepte og 115 hardt skadde. Totalt var 1440 personer 
innblandet i slike ulykker. Vegarbeidsulykker er registrert som egen ulykkeskategori i 
Sverige, men et frisøk i alle ulykkesrapportene på ”vegarbeid”, ”gatearbeid” og ”ombygging” 
ga i tillegg 27 % flere ulykker knyttet til steder med vegarbeid enn det som var faktisk 
registrert i kategorien. Rapporten anslår derfor at det også finnes mørketall i de svenske 
registreringene av ulykker ved vegarbeid. Denne studien støtter opp under en hypotese om at 
risikoen knyttet til vegarbeid er høyere enn tidligere antatt.  

 
I Region midt ble det i 2009 gjennomført et forsøk med kontroll av arbeidsvarsling i 
forbindelse med revisjon av håndbok 051 Arbeidsvarsling3. Formålet var å undersøke 
entreprenørenes gjennomføring av de godkjente planene for sikring og varsling og kvaliteten 
på planene som er godkjent av skiltmyndigheten (Statens vegvesen). Hovedfunnet fra 
kontrollene viser at kvaliteten på varsling og sikring av vegarbeid ligger langt under det som 
håndbok 051 Arbeidsvarsling legger opp til og det som er rimelig å forvente.  
 
De alvorligste feilene som ble oppdaget var at skiltmyndigheten godkjenner alt for dårlige 
planer og at Statens vegvesen ikke tar nødvendig ansvar for denne oppgaven. Det ble også 
oppdaget mange feil og mangler mht entreprenørenes oppfølging av de godkjente planene, 
men disse ble vurdert som mindre alvorlige enn at de godkjente planene ikke er gode nok. 
Selv om denne rapporten ikke beskriver uønskede hendelser eller ulykker, bygger den opp 
under hypotesen om at veg- og anleggsarbeid medfører en høy risiko. Dersom 
arbeidsvarslingen ikke er godt nok planlagt og gjennomført, svikter systemet som skal sørge 
for varsling og sikring av trafikantene.    

 
1.3 Dybdeanalysene av dødsulykker 
Gjennom dybdeanalysearbeidet fant den regionale ulykkesanalysegruppa i Region sør ut at 
det i løpet av 2008 hadde skjedd 5 dødsulykker knyttet til veg- og anleggsarbeid. Dermed 
oppstod en økt oppmerksomhet om slike ulykker og et behov for å få større kontroll over 
risikoen knyttet til veg- og anleggsarbeid.  
 
I 2010 ble det blant annet gjennomført en grundig risikovurdering av det kommende 
anleggsarbeidet for fire felts E18 Gulli-Langåker i Vestfold, som skal foregå langs 
eksisterende veg4. Risiko knyttet til veg- og anleggsarbeid er også satt på dagsorden i den 
kontraktsfestede opplæringen av driftsentreprenører, som er etablert i regionene de siste årene. 
Region sør er i ferd med å utvikle en likende opplæring av anleggsentreprenører som vi inngår 
kontrakt med.   
 

 

                                                 
2 Vegverket 2008: ”Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007” 
3 Statens vegvesen Region midt 2009: ”Kontroll av varsling og sikring av vegarbeidssteder i Region midt” 
4 Statens vegvesen Region sør 2010: ”Risikovurdering av anleggsfasen for E18 Gulli – Langåker i Vestfold” 
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2  Datagrunnlag og framgangsmåte for temaanalysen 

 
2.1  Datagrunnlag 
Statens vegvesen har gjennomført kvalitative dybdeanalyser av alle dødsulykker i 
vegtrafikken siden 1.januar 2005 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Disse utføres 
av tverrfaglig sammensatte regionale ulykkesanalysegrupper (UAG) og fylkesvise 
ulykkesgrupper (UG). Lokale beredskapsordninger sørger for at teknisk personell rykker 
ut til ulykkesstedet på varsel fra politiet, samler inn tidskritiske data om bremselengder, 
kjøretøyenes plassering osv, og undersøker involverte kjøretøy i etterkant. Øvrig 
datamateriale for analysene er politidokumenter med vitneavhør og eventuelle medisinske 
rapporter.  
 
2.2  Utvalget 
I løpet av perioden 2005-2009 hadde det vært 1060 dødsulykker i Norge. 23 av disse har 
vi definert som vegarbeidsulykker. Selv om vi har bedt alle regionenes 
ulykkesanalysegrupper om å rapportere til arbeidsgruppa om alle vegarbeidsulykker etter 
vår definisjon, kan det hende at ikke alle ulykker er med i utvalget vårt. Det kan skyldes at 
”vegarbeid” ikke er noen kategori for verken ulykkestype eller medvirkende årsak til 
ulykker i databasen for dybdeanalysene (i likhet med STRAKS-registeret). Over tusen 
dødsulykker er mange å gjennomgå i detalj for å plukke ut vegarbeidsulykkene i etterkant.   
 
Forskjellen i antall vegarbeidsulykker vi har mottatt fra regionene kan tyde på at ikke alle 
er med. Vi har mottatt følgende: 
Region nord: 1 ulykke 
Region midt: 2 ulykker 
Region vest:  5 ulykker 
Region øst:    4 ulykker 
Region sør:  11 ulykker  
 
Det er vanskelig å se hvorfor Region sør skulle ha langt flere vegarbeidsulykker enn de 
andre regionene, samtidig som at det ikke kan utelukkes. At veg- eller anleggsarbeid i 
nærheten av ulykken ikke har vært registrert i de andre regionene, er altså en mulig 
forklaring. 
 
Tre mottatte rapporter fra mulige vegarbeidsulykker er lagt bort av arbeidsgruppa fordi 
ulykkene ikke tilfredsstilte vår definisjon av en ”vegarbeidsulykke”.   
 
2.3  Gjenbruk av ulykkesdata 
Datamaterialet som er lagt til grunn for denne temaanalysen er altså materiale som er 
tidligere innsamlet i forbindelse med dybdeanalyser av de 23 dødsulykkene. Foto fra 
ulykkesstedene tatt like etter at ulykken inntraff, utgjorde noe av det viktigste 
datamaterialet for temaanalysen. Bildene fortalte ofte mer enn teksten hvordan de lokale 
forholdene framstod for trafikantene. I enkelte tilfeller var det fremskaffet godkjent 
arbeidsvarslingsplan for det planlagte arbeidet. Disse, i kombinasjon med foto fra 
ulykkesstedet, var viktig for å kunne dokumentere eventuelle avvik mellom planen og 
håndbok 051 Arbeidsvarsling5, og mellom planen og faktisk utførelse.  
 

                                                 
5 Statens vegvesen 2006 ”Håndbok 051 Arbeidsvarsling”. Under revisjon i 2010. 
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Arbeidsgruppa har ikke fremskaffet datamateriale om ulykkene ut over det som allerede 
var fremskaffet gjennom dybdeanalysearbeid, men alt materialet har vært gjennomgått på 
nytt for å søke svar på nye spørsmål og innfallsvinkler. Siden vi ikke har innhentet nye 
ulykkesdata, har kvaliteten på det som allerede forelå avgjørende betydning. Svakheter i 
datamaterialet omtales i seinere kapittel som innspill til forbedringer av det framtidige 
dybdeanalysearbeidet.   
 
2.4  Fokusgruppeintervju 
En temaanalyse av vegarbeidsulykker kan betraktes som nybrottsarbeid fordi det ikke er 
gjennomført studier av slike ulykker tidligere i Norge. At det ikke finnes ulykkesanalyser 
på dette området er ikke ensbetydende med at det ikke eksisterer kunnskap om risiko 
knyttet til veg- og anleggsarbeid. For å skaffe oss innsikt i denne kunnskapen inviterte 
arbeidsgruppa til et fokusgruppeintervju med et utvalg av ressurspersoner på dette 
området i og utenfor etaten. Resultatet fra dette er beskrevet i kapittel 4. Fokusgruppe-
intervjuet var et bidrag til analysegruppas for-forståelse av problemstillinger knyttet til 
vegarbeid.   
 
2.5  Framgangsmåte 
Temaanalysen ble i hovedsak gjennomført i følgende trinn: 
 
Trinn 1 - grundig gjennomgang av hver enkelt ulykke vha nytt analyseskjema 
Trinn 2 - gjennomføring av fokusgruppeintervju 
Trinn 3 - sammenstilling av analyseresultatene  
Trinn 4 - presentasjon av analyseresultatene og forslag til tiltak   
 
Trinn 1: 
Det første trinnet innebar at analysegruppa sammen gjennomgikk alle de 23 dødsulykkene 
med tilhørende innsamlet materiale. Som utgangspunkt for gjennomgangen ble et tidligere 
analyseskjema fra en liknende temaanalyse av sykkelulykker brukt. Etter de første 
gjennomgangene av vegarbeidsulykker, ble så dette skjemaet modifisert og tilpasset denne 
typen ulykker (vedlegg 1).  
 
Sammenlignet med de opprinnelige dybdeanalysene stilte vi i temaanalysen spørsmål som 
kunne hjelpe oss å avdekke eventuelle organisatoriske feil6, i tillegg til aktørfeil og lokale 
feil. Vi stilte bl a spørsmål om løsningen var logisk og lettlest for trafikantene slik at 
feilhandlinger ble minimalisert, om det fantes beskyttende barrierer mot alvorlige 
konsekvenser av feil, hvem som kunne lære noe av ulykken, hva som kunne læres og 
hvilke tiltak aktørene burde iverksette for å avverge lignende ulykker. Vi forsøker dermed 
å plassere ansvar for læring og tiltak hos de aktuelle aktørene i systemet.   
 
Vi stilte spørsmål om varsling og sikring av vegarbeidet spesielt, og måtte ofte 
rekonstruere hvordan dette hadde vært siden det sjelden var beskrevet i de opprinnelige 
rapportene. Når det gjelder varsling fokuserte vi både på virkemidler som skilting, 
oppmerking og fartsreduserende tiltak, og stilte spørsmål om hvilke trafikanter tiltakene 
var innrettet mot. Vi stilte spørsmål ved sikringstiltakene og om disse var rettet mot alle 
aktuelle trafikantgrupper og/eller arbeiderne.  
 

                                                 
6 Reasons, James 1997: ”Managing til risks of organizational accidents” (side 17)   
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I tillegg til å vurdere om varsling og sikring var tilstrekkelig i henhold til kravene i 
håndbok 051, stilte vi spørsmål om hvordan løsningen fremstod for trafikantene 
uavhengig av kravene. En slik innfallsvinkel var nødvendig for å kunne forstå hva som 
hadde gått galt (hvorfor feilene ble gjort), og avdekke eventuelle mangler ved gjeldende 
krav.   
 
Trinn 2: 
Arbeidsgruppa inviterte til et fokusgruppeintervju med formål å samle inn ”taus 
kunnskap” om risiko knyttet til veg- og anleggsarbeid. Et ekspertpanel bestående av 
eksterne og interne ressurspersoner ble stilt spørsmål om hva som bidrar til risiko og 
hvordan denne risikoen kan reduseres. Resultatene fra fokusgruppeintervjuet er omtalt 
nærmere i kapittel 4. I kapittel 6 sammenholdes informasjonen fra fokusgruppeintervjuet 
med resultatene fra ulykkesanalysene.   
 
Trinn 3: 
Denne prosessen omfattet kategorisering av funnene gjennom å se etter likhetstrekk på 
tvers av materialet. Ulykkene ble delt inn i 4 hovedkategorier som gjenspeiler hva slags 
arbeid som pågikk i området hvor ulykken oppstod. Dette omtales nærmere i kapittel 6.  
 
Videre ble ulykkene delt inn i to grupper avhengig av hvilken trafikantgruppe de drepte 
tilhørte; om det var myke trafikanter (gående og syklende) eller kjørende (bil, mc). Siden 
det viste seg at halvparten av de drepte var myke trafikanter så vi etter likhetstrekk ved 
disse ulykkene. Dette er også omtalt nærmere i kapittel 6.  
 
Analyseresultatene ble også systematisert etter type sikkerhetsproblemer som ble 
identifisert, på tvers av de ovennevnte kategoriseringene. Disse funnene formidles i form 
av ulykkesfortellinger i kapittel 5. Ulykkesfortellingene har til hensikt å formidle funnene 
på en mer ”lærevennlig” måte enn tall og tabeller. Ulykkesfortellingene belyser samspillet 
mellom flere medvirkende faktorer og situasjonen på ulykkesstedet sett fra de involverte 
trafikantenes ståsted. Denne formidlingsformen kan gi en bedre forståelse av ulykken.   
 
Trinn 4:  
Denne prosessen innebar å oppsummere og presentere konklusjonene fra temaanalysen og 
foreslå hvordan kunnskapen bør følges opp av de ulike aktørene. En av disse aktørene er 
dybdeanalysegruppene i Statens vegvesen.   
 

 7



3 Fortolkningsramme (ulykkesforståelse) 

En ulykke kan studeres fra ulike perspektiver og på flere nivåer. Formålet med analysen og 
ståstedet analytikerne har, er avgjørende for hva man ser etter og hvilke resultater man får.  

I granskingsrapporter og sikkerhetslitteraturen for øvrig kan man finne psykologperspektivet 
(fokus på operatørene), ingeniørperspektivet (fokus på teknisk tilrettelegging) og 
organisasjonsperspektivet (fokus på sosialt system og samhandling) – og blandinger av disse. 
Det er ikke nødvendigvis konflikter mellom resultatene fra ulike analyser, men de vektlegger 
ulike forklaringer.   

Ulykkesanalyser kan også ha ulik tidshorisont. Ulykker kan forklares som en kjede med 
hendelser som går kort eller langt tilbake i tid, som f.eks STEP-metoden eventuelt med en 
rotårsaksanalyse.  

3.1 Det organisatoriske perspektivet 

Ulykker kan også forklares på ulike nivåer jf James Reason7. I sin modell har han tre nivåer å 
forklare ulykker på:  

1. Aktive feil (individuelle feilhandlinger/operatørfeil) 

2. Lokale forhold (stedsspesifikke feil) 

3. Organisatoriske forhold (generelle feil) 

I følge Reason oppstår alle ulykker som latente feil (uheldige beslutninger) på organisatorisk 
nivå. Disse feilene kan resultere i uheldige lokale forhold som igjen kan trigge feilhandlinger 
hos operatørene (trafikantene). Reason hevder at seriøs ulykkesgransking ikke stopper ved det 
øverste og mest overfladiske nivået, men graver dypere ned i lokale og organisatoriske 
forhold.  

Kommedal fant i sin masterstudie av organisatorisk læring fra dybdeanalysearbeidet i Statens 
vegvesen8 at selv om intensjonen for analysearbeidet er i samsvar med Reasons 
ulykkesforståelse, var funnene i stor grad trafikantfeil (høy fart, rus osv). Det ble i liten grad 
lett etter grunnleggende organisatoriske forklaringer, noe som kan skyldes både metodiske og 
kompetansemessige forhold. Dermed blir de foreslåtte tiltakene ofte rettet mot andre (flere 
kontroller, økt kunnskap om bilbelte…) uten å presisere hvem som har ansvar for å gjøre hva.  

3.2 Systemperspektivet 
Et beslektet perspektiv er ”systemperspektivet” hvor man også ser etter underliggende 
usynlige mekanismer, men har et ”utenfra-perspektiv” i motsetning til Reasons ”innenfra-
perspektiv”. Det er et beskrivende perspektiv snarere enn et forklarende perspektiv, og 
nøkkelen ligger i å ha kontroll over det som faktisk skjer.  

Et system med mange ulykker kjennetegnes i følge systemteoretikerne av kompleksitet 
(mange parallelle prosesser med felles feilkilder) og gjensidig avhengighet både mellom 
aktører (beslutninger) og mellom teknologi og aktører (automatisering)9. For å skape et 
sikkert system må man forstå systemet så godt at man kan identifisere de kritiske grensene for 
når ulykker kan skje og bygge inn korrigerende kontrollmekanismer.    

                                                 
7 Reason, James (1997) ”Managing the risks of organizational accidents”. Ashgate, England. 
8 Kommedal, Hilde Ringen (2010) ”Hva hemmer og hva fremmer organisatorisk læring av dybdeanalyser av 
dødsulykker i Statens vegvesen Region sør?” 
9 Perrow, Charles (1984/1999) ”Normal accidents – living with high risk technologies”,  
  Leveson, Nancy (2004) “A new accident model for engineering safer systems”. Safety Science 42. 
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3.3 Et kombinert perspektiv  
I denne temaanalysen er formålet å finne eventuelle feil og svakheter ved systemet som har 
bidratt til feilhandlinger og ulykker, samt å avdekke manglende barrierer mot alvorlige 
konsekvenser av disse. Det er etter analysegruppas oppfatning forbedringer i systemet (”felles 
feilkilde”) som på en pålitelig og effektiv måte kan bidra til å avverge liknende ulykker i 
framtiden. Men man må gå lenger enn å påpeke feil for at noe skal bli gjort med dem. Derfor 
peker vi også på organisatoriske virkemidler som vi mener er relevante og hvem som kan 
bruke disse. Formålet med analysen er ikke å plassere skyld for ulykkene, men å bidra til at 
Statens vegvesen og andre skal lære noe av dem og forbedre systemet de oppstår i.  
 
Veg- og anleggsarbeid endrer trafikantenes kjøreforhold og stiller større krav til 
oppmerksomhet og fartstilpassing. Trafikantenes risikoforståelse og atferd er avhengig av 
hvordan de oppfatter forholdene ved vegen de kjører på; at de oppfatter farene og forstår 
hvordan de skal reagere. Utformingen av vegarbeidsområdet inkl arbeidsvarsling skal bidra til 
”riktig” risikoforståelse hos trafikantene og den fysiske arbeidssikringen skal være en ekstra 
barriere mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger.   
 
Det er mange aktører med ulike oppgaver og ansvar knyttet til vegarbeid: Vegeier (staten, 
fylkeskommunen eller kommunen), byggherre (Statens vegvesen eller andre oppdragsgivere), 
skiltmyndighet (Statens vegvesen), en eller flere entreprenører og trafikantene (ulike 
trafikantgrupper). Dette medfører en risiko for at ingen har eller tar et helhetlig ansvar for 
sikkerheten ved vegarbeidsområdet.  
 
Oppgaver og ansvar er regulert gjennom kontrakter (og instrukser) mellom vegeier og 
byggherre, og mellom byggherre og utførende entreprenør. Disse kontraktene regulerer også 
ansvar og risiko knyttet til vegens tilstand. I tillegg kommer ”myndighetenes” overordnede 
ansvar for trafikantenes sikkerhet uavhengig av om det skjer vegarbeid eller ikke. 
Trafikantene har også et ansvar for egen atferd i hht Vegtrafikklovens § 3.  
 
Vegarbeid er et område som er regulert gjennom en rekke lover og forskrifter, blant annet 
Vegloven, Vegtrafikkloven, Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften, HMS/SHA-regelverk, 
Internkontrollforskriften, vegnormaler og håndbøker.  
 
Systemperspektivet gir altså et komplekst bilde av vegarbeid med mange aktører, et 
omfattende regelverk og et sammensatt ansvar for sikkerheten.   
 
3.4 Trafikantperspektivet   
Tradisjonelt kan det virke som om arbeidernes sikkerhet er blitt mer vektlagt enn trafikantenes 
i tilknytning til vegarbeid. F.eks er det krav om risikovurderinger i SHA-regelverket 
(Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø), men sjekklistene som brukes har flest punkter knyttet til 
risiko for arbeiderne. Det er i hovedsak entreprenørene selv som skal gjennomføre disse 
risikovurderingene, bortsett fra ”Byggherrens overordnede risikovurdering”, som skal inngå i 
konkurransegrunnlaget for kontrakten. Entreprenørene har naturlig nok større kunnskap og 
bevissthet om egne arbeidernes sikkerhet enn trafikantenes.  
 
Med denne temaanalysen håper vi å bidra til økt kunnskap om hva som bidrar til risiko for 
trafikantene ifm veg- og anleggsarbeid, og dermed peke på relevante tiltak for å redusere 
risikoen.  
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4 Bidrag fra fokusgruppeintervjuet 

17.august 2010 ble det avholdt et fokusgruppeintervju med representanter fra ulike fagmiljøer 
i Statens vegvesen med tilknytning til veg- og anleggsarbeid. Deltakerne var byggeledere 
innen drift- og vedlikehold og på store prosjekter, en sensor, et medlem fra en 
ulykkesanalysegruppe, en ansatt på Vegtrafikksentralen og en skiltspesialist fra 
Vegdirektoratet. I tillegg deltok en representant fra Utrykningspolitiet og en entreprenør. 
Representanter for lastebilnæringen var invitert, men kunne ikke møte. 
 
Målet med fokusgruppeintervjuet var å få innsikt i hva både de som jobber med veg- og 
anleggsarbeid og de som kjører gjennom slike områder, opplever som risikofylt.  
Temaene for fokusgruppeintervjuet var: 

1. Hva er det som bidrar til risiko under veg/anleggsarbeid? 
2. Hva bør vi får mer innsikt i? 
3. Hvordan kan vi redusere denne risikoen? 

 
4.1 Utfordringer 
De viktigste utfordringene knyttet til risiko ved arbeid på og langs veg ble oppsummert slik:  
 

 Riktig varsling og sikring 
Deltakerne mente at misvisende og forvirrende skilting i vegarbeidsområder er en 
risikofaktor. Det gjelder skilt som står oppe selv om det ikke er synlig virksomhet - noe 
som gjør at bilistene mister respekten for skiltene og ved neste anledning ikke bryr seg om 
dem. I tillegg var deltakerne opptatt av at det blir brukt for mange skilt, det blir en 
skiltjungel som bilistene ikke klarer å orientere seg i. Det ble hevdet at sikring 
gjennomføres for å sikre egne arbeidere og ikke trafikantene, og ofte utføres på feil måte. 
Sikringstiltakene kan tvert i mot utgjøre en fare for trafikantene. 
 
 Bedre kommunikasjon VTS-entreprenør 
Den som melder fra om et farlig forhold til Vegtrafikksentralen må få en tilbakemelding. 
Spesielt er dette viktig for politiet, som må vite hva som foregår til en hver tid. Det er 
viktig at det blir gjort tiltak der det er varslet om behov - før det skjer ulykker. Kontakten 
mellom Vegtrafikksentralen og de ansvarlige for arbeidet på vegen må bli bedre, slik at 
riktige personer får beskjed og kan utføre nødvendige tiltak. Dette fungerer relativt godt i 
store prosjekter, men det må meldes inn flere mindre vegarbeider til Vegtrafikksentralen 
med kontaktpersoner.  
 
 Effektive fartsreduserende tiltak 
Nedskilting av hastighet forbi et vegarbeidsområde er alene ikke nok for å redusere den 
faktiske hastigheten. Effektive fartsreduserende tiltak for å minske risikoen for ulykker 
ved vegarbeid etterlyses. Det må tas spesielt hensyn til motorsyklister ved fysiske 
fartsdempere og hindringene må ikke skape farlige bråstopper.   
 
 Forhåndsvarsling og informasjon til trafikantene   
Forhåndsvarsling og informasjon om arbeid på og langs veg er viktig for å unngå at det 
kommer brått og uventet på trafikantene. Det vil si informasjon utover det som ligger i en 
ordinær varslingsplan, som for eksempel å bruke informasjonstavler og media i større 
grad. 
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 Økt kunnskap om trafikantatferd   
Det er en stor utfordring å forstå hvordan trafikantene reagerer på vegarbeid og varsling 
om dette. Hvordan få formidlet riktige budskap uten å overinformere? I hvilken grad 
distraheres trafikantene av arbeid langs vegen? Det kan være en manglende forståelse og 
respekt blant trafikantene for arbeidsvarsling, men mye av ansvaret for dette ligger i 
hvordan skiltingen utføres av ansvarlig entreprenør. Den største utfordringen er å få 
hastigheten tilstrekkelig ned forbi anleggsområdet. 
 
 Bedre oppfølgingsrutiner/kontroll 
Det blir brukt for lite ressurser til kontroll av at arbeidsvarslingsplaner blir fulgt ute på 
veganlegg. Godkjente arbeidsvarslingsplaner kan være generelle og ikke tilpasset det 
faktiske arbeidet som gjøres, noe som kan medføre farlige situasjoner. Dette kan kun 
følges opp ved hyppige kontroller av vegarbeidsområdene. Det er for få ressurser til 
godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner både i fylkesavdelingene, regionalt og i 
Vegdirektoratet.  
 
 Fokus på myke trafikanter 
Det ble etterlyst større oppmerksomhet rundt de myke trafikantene i forbindelse med 
arbeid på og langs veg. Fotgjengere og syklister blir ofte glemt i arbeidsvarslingsplanene, 
og alt for enkelt blir henvist til å ”benytte fortau på andre siden” (som kan være en 
grøftekant). Slik varsling kan føre til farlige kryssinger av vegbanen. Ved arbeid nær 
skoler bør arbeidsvarsling og –sikring utføres i samarbeid med skole og kommune. 
 
 Tilpasning av Synergi, Veglogg og STRAKS-registeret 
Utnytte muligheten for å tilpasse allerede eksisterende systemer i Vegvesenet til 
hverandre, slik at kunnskap og informasjon kan benyttes på tvers. HMS-systemet Synergi 
inneholder rapporterte uønskede hendelser hvor ansatte i Vegvesenet eller entreprenørene 
er involvert, men kan også ha opplysninger om tredjepart (trafikant). Systemet er i dag lite 
brukt til dette. I Vegloggen hos Vegtrafikksentralen kan man hente ut rapporter over 
innmeldte hendelser på veg, men hendelsene kan ikke sorteres f.eks i vegarbeid. 
STRAKS-registeret inneholder alle typer trafikkulykker, men har ingen egen kategori for 
vegarbeid. Alle registrene inneholder informasjon om risiko knyttet til vegarbeid, men kan 
ikke koples pr i dag.  
 
 Gjennomføre risikovurdering i forkant av vegarbeidene 
En enkel risikovurdering i forkant av vegarbeidene kan gjøre at man oppdager farlige 
forhold for trafikantene som det kan iverksettes tiltak mot. Det er svært viktig å huske de 
myke trafikantene i en slik risikovurdering.  
 
 Økt kompetanse med vekt på risikoforståelse  
Opplæringen i arbeidsvarsling må bli mer omfattende, på linje med blant annet Danmark 
og Sverige. Det er særlig evnen til å se og forstå risiko som må bli bedre. Det må stilles 
krav til formell kompetanse blant ansatte som utøver skiltmyndighet. Det er viktig at alle 
ansatte i entreprenørfirmaene forstår at sikkerhet er et kollektivt ansvar, og ikke bare 
anleggslederens ansvar.  
 

 11



 Små og store prosjekter  
Det er ulike utfordringer knyttet til små og store prosjekter på og langs vegen. De store 
prosjektene har gjerne gode og omfattende arbeidsvarslingsplaner ved oppstart, men kan 
ha utfordringer med å oppdatere planene i de ulike fasene i byggeperioden. De mindre 
arbeidene, som for eksempel grøfting og kantslått, kan på grunn av knappe ressurser og 
korte tidsfrister bli fristet til å benytte generelle arbeidsvarslingsplaner som ikke stemmer 
med terrenget. 
 
 Gradvis ferdigstilling 
En del anlegg ferdigstilles gradvis. For eksempel kan oppmerking og rekkverk gjenstå når 
breddeutvidelse og asfaltering er ferdig, fordi det er et annet anbud. Det fører til at 
anleggsperioden drar ut i tid og at arbeidsvarslingen blir stående så lenge at trafikantene 
mister respekten for den, eller at den blir tatt bort før viktige sikkerhetstiltak som rekkverk 
og oppmerking kommer på plass. Begge deler medfører økt risiko og peker på viktigheten 
av å ha kontroll over framdriften.   
 
 Statens vegvesens roller 
Det kan herske noe usikkerhet knyttet til ansvarsforholdet mellom entreprenøren og 
Statens vegvesens to roller som byggherre og skiltmyndighet, når det gjelder godkjenning 
og kontroll av arbeidsvarslingsplaner. Skiltmyndigheten (Plan- og forvaltningsseksjonen i 
fylkesavdelingene10) har det formelle ansvaret for godkjenning og kontroll, mens 
entreprenøren skal utarbeide forslag til varslingsplan og gjennomføre den. Byggherren 
(Vegseksjonen i fylkesavdelingene) følger opp entreprenøren og arbeidene ute på vegen. 
Hvilken rolle byggherren har for å påse at arbeidsvarslingen er riktig og i henhold til 
planen, er noe uklar.  
 

4.2  Oppsummering av fokusgruppeintervjuet 
De som er involvert i vegarbeid er bevisste på de farer det kan medføre både for arbeiderne og 
trafikantene. Arbeidsvarsling og sikring er imidlertid utfordrende både av anleggstekniske og 
trafikale grunner. Anlegget endrer seg hele tiden (ulike arbeider som utføres gjennom 
perioden) og det er arbeidskrevende å utarbeide nye arbeidsvarslingsplaner og tilpasse den 
fysiske varslingen og sikringen kontinuerlig.  
 
Den trafikale utfordringen er å forutse hvordan trafikantene oppfatter og reagerer på det de 
ser. Det er krevende å sette seg inn i trafikantenes risikoforståelse. Det savnes forslag til 
tilfredsstillende løsninger for gående og syklende fordi anleggsområder i håndbok 051 
Arbeidsvarsling.. 

                                                 
10 Seksjonene kan ha ulike navn i ulike regioner 
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5 Funn fra dybdeanalysene av dødsulykker  
- oppsummering av ulykkene 

 
I dette kapittelet gir vi en kort beskrivelse av alle de 23 dødsulykkene som har skjedd i 
forbindelse veg- og anleggsarbeid 2005-2009. Deretter kategoriseres ulykkene ut fra  
type ulykke, kjennetegn ved de drepte trafikantene, involverte tunge kjøretøy, type anlegg og 
byggherre. I oversikten under, er det brukt følgende inndeling av ulykkene:   
1. Ulykker under kryssing av anleggsveg eller –avkjørsel    
2. Ulykker som følge av omkjøring     
3. Ulykker under driftoppgaver        
4. Ulykker på strekninger hvor det pågår veg- og anleggsarbeid  
 

1.  Ulykker under kryssing av anleggsveg eller -avkjørsel 

1.1 

 
 

Syklist påkjørt av lastebil i utkjøring fra 
byggeplass 
 
Ulykken skjedde da en lastebil, som hadde 
oppdrag ifm pågående byggearbeider på en 
bensinstasjon, skulle kjøre ut fra området. Vanlig 
avkjørsel til bensinstasjonen ble brukt. Lastebil 
skrått plassert og syklist på fortauet i kjøretøyets i 
blindsone.   
 
Privat utbygger var byggherre (lite anlegg). 
  

1.2 

 
 

Syklist påkjørt av betongbil i utkjøring fra 
byggeplass 
 
Ulykken skjedde da en betongbil skulle kjøre ut fra 
en byggeplass og kjørte over en 10 år gammel gutt 
som syklet på gang- og sykkelvegen.  
Lastebil skrått plassert og syklist på gs-veg i 
kjøretøyets i blindsone  
 
Privat utbygger var byggherre (stort anlegg).  

1.3 

 
 

Fotgjenger påkjørt av ryggende lastebil på veg 
inn i anleggsområde  
 
Ulykken skjedde da en lastebil på vei inn mot åpent 
anleggsområde rygget over fotgjenger. Tidligere 
gangsti til bussholdeplass var fjernet pga 
anleggsarbeidet og fotgjengere måtte gå langs 
vegen.   
 
OPS-selskap var byggherre (stort veganlegg). 
 

 13



1.4 

 
 

Personbil påkjørt av dumper ved kryssing av 
veg 
 
Fører av personbil drept. 
 
Ulykken skjedde da dumper i massetransport fra 
tunnelanlegg skulle krysse riksvegen med 
midlertidig signalregulering. Omlegging av 
riksvegen var ennå ikke foretatt på stedet.  
 
OPS-selskap var byggherre (stort veganlegg). 
 

1.5 

 
 

Syklist påkjørt av lastebil ved utkjøring fra 
byggeplass 
 
Ulykken skjedde da lastebilen skulle kjøre ut fra 
leveringsstedet. Det var etablert en midlertidig 
utkjøring fra byggeområdet ut på en gang- og 
sykkelveg. Syklist på gs-veg i kjøretøyets  
blindsone  
.  
Privat utbygger var byggherre (lite anlegg). 

2.  Ulykker som følge av omkjøring   

2.1 

 

Skolejente påkjørt av bil på omkjøringsveg 
 
Ulykken skjedde da skolejente gikk av skolebussen 
og ble påkjørt av bil. Bussen kjørte motsatt retning 
av normalt pga.vegomlegging som følge av 
vegarbeid. Skolejenta gikk av bussen på motsatt 
side av vegen enn til vanlig.  
 
Statens vegvesen var byggherre (vedlikehold). 
 

3.  Ulykker under driftsoppgaver (inkl. forflytning av utstyr) 

3.1 

 
 

Personbil frontkolliderer med brøytebil 
 
Fører av personbil drept.  
 
Ulykken skjedde i en kurve da personbil kom over i 
motsatt kjørefelt og traff skjæret på brøytebilen. Det 
var snø og glatt føre på stedet.  
 
Byggherre var Statens vegvesen (drift). 
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3.2 

 
 

Gutt påkjørt av brøytetraktor under aking 
 
Ulykken skjedde ved snøbrøyting av kommunal 
veg i boliggate. Gutt som akte traff brøytetraktoren. 
 
Kommune var byggherre (drift). 

3.3 

 
 

Fotgjenger påkjørt av brøytetraktor i gangfelt 
 
Hjullaster med frontmontert snøfreser kjørte på 
fotgjenger i gangfelt under forflytting mellom 
snøryddingsoppdrag. Fotgjenger i kjøretøyets 
blindsone  
 
Kommune var byggherre (drift). 
 

4.  Ulykker på strekninger hvor det pågår veg- og anleggsarbeid  
 (inkl. forflytning av utstyr) 

4.1 

 
 

Fotgjenger påkjørt ved kryssing av veg i 
vegarbeidsområde 
 
Ulykken skjedde under gravearbeider inntil vegen. 
Beboer skulle hente posten og ble påkjørt ved 
kryssing av hovedvegen. Forstyrrende trafikkmiljø 
for både bilførere og fotgjenger.   
 
Byggherre var Statens vegvesen (vedlikehold). 
 

4.2 

 
 

Bilfører havner i vannet ved utføring på veg 
med demontert vegrekkverk.  
 
Vegen var under utbedring. Rekkverket var i lengre 
tid demontert som følge av forsterkningsarbeider 
på vegen. Stedet var ikke varslet eller midlertidig 
sikret.  
 
Statens vegvesen var byggherre (vedlikehold). 
 

4.3 

 

MC velter i tunnel ved forbikjøring og treffer 
møtende bil.  
 
Ulykken skjedde under rehabilitering av tunnelen. 
Tunnelen var mørklagt og vegbanen glatt som 
følge av arbeidene. Mangelfull varsling.   
 
Statens vegvesen var byggherre (lite veganlegg). 
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4.4 

 
 

Lastebil kjører utfor vegen og i vannet i 
vegarbeidsområde  
 
Fører lastebil drept. 
 
Ulykken skjedde ved innsnevring av vegbanen. 
Lastebilen kjørte på anleggsmaskin og utfor vegen 
på motsatt side. Ingen sikring mot vannet.   
 
Statens vegvesen var byggherre (stort veganlegg). 

4.5 

 
 

MC-fører kjører inn i sperremateriell til 
vegarbeidsområde 
 
Ulykken skjedde i forbindelse med etablering av 
rundkjøring. Vegen var lagt om, men gammel 
vegoppmerking ikke fjernet og veglys var 
demontert.  
 
Byggherre var Jernbaneverket (lite veganlegg). 
 

4.6 

 
 

Syklist som krysset vegen påkjørt av personbil 
i anleggsområde. 
 
Ulykken skjedde da en syklist skulle krysse vegen i 
et anleggsområde hvor det pågikk bygging av 
rundkjøring. Manglende sikt fra vegen syklisten 
kom fra.  
 
Statens vegvesen var byggherre (lite veganlegg) 
 

4.7 

 
 

Personbil frontkolliderer med lastebil like før 
åpning av firefelts motorveg.   
 
Fører av personbil drept.  
 
Ulykken skjedde like før åpning av vegen som ble 
utvidet fra 2 til 4 kjørefelt. Fører kan ha misforstått 
kjøremønsteret og trodd at alle fire felt var i bruk.   
 
Byggherre var Statens vegvesen (stort veganlegg). 
 

4.8 

 
 

To personbiler frontkolliderer på 3-feltsveg ved 
etablering av forsterket midtfelt  
 
Fører av personbil drept. 
 
Ulykken skjedde under forbikjøring i midtfeltet. 
Tidligere oppmerking var fjernet, rifleriller frest og 
ny oppmerking bare formerket.   
 
Statens vegvesen var byggherre (lite veganlegg). 
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4.9 

 
 

Personbil påkjørt bakfra i signalregulert 
anleggsområde  
 
Passasjer i personbil drept. 
 
Ulykken skjedde da en personbil kjørte på en 
lastebil som stod stille foran rødt lyssignal. 
Signalanlegget stod i en slak venstrekurve med 
vanskelige lysforhold.    
 
OPS-selskap var byggherre (vedlikehold). 
 

4.10  

 
 

Fotgjenger påkjørt av personbil ved kryssing av 
motorveg. 
 
En høy mur som atskilte kollektivfeltet fra resten av 
kjørefeltene var fjernet som følge av byggearbeider 
på jernbanen like ved. Manglende fysisk sperre 
gjorde det mulig for fotgjenger å forsøke å krysse 
vegen med 6 kjørefelt.   
 
Byggherre var Jernbaneverket stort anlegg).   
 

4.11 

 
 

Personbil frontkolliderer med vogntog under 
trafikkomlegging. 
 
Fører personbil drept. 
 
Ulykken skjedde ved innsnevring fra 2 til 1 kjørefelt 
på en motorveg. Trafikken var lagt om til 2-veis 
trafikk i ett tunnelløp pga. vedlikeholdsarbeidet i det 
andre løpet. Bilist kjørte gjennom oppsatt 
varsling/sikring og traff et møtende vogntog.  
 
Statens vegvesen var byggherre (vedlikehold)   
 

4.12 

 
 

MC kolliderer med lastebil i kurve med dårlig 
vegdekke. 
 
MC-fører drept. 
 
Ulykken skjedde i en skarp høyrekurve hvor et hull 
i asfalten var utbedret og det lå grus i vegbanen.  
 
Statens vegvesen var byggherre (vedlikehold). 

4.13 

 
 

Fotgjenger påkjørt av gravemaskin i gangfelt. 
 
Ulykken skjedde da fotgjenger krysset bygate i 
gangfelt. Ble påkjørt av hjulgående gravemaskin 
som svingte til høyre i krysset. Maskinen hadde 
store blindsoner og gangfeltet lå langt ute i krysset. 
 
Jernbaneverket var byggherre (stort anlegg) 
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4.14 

 
 

Syklist påkjørt av søppelbil ved byggeplass. 
 
Ulykken skjedde da søppelbil svingte til høyre og 
traff syklist på fortauet. På grunn av byggearbeid 
på motsatt side av vegen var kjørebanen snevret 
inn og det ble kjørt på fortauet.  
 
Privat utbygger var byggherre (drift). 

  
5.1 Typer vegarbeidsulykker 
Ulykker under kryssing av anleggsveg eller –avkjørsel:        5 ulykker 
Ulykker som følge av omkjøring:           1 ulykke 
Ulykker under driftoppgaver:                   3 ulykker 
Ulykker på strekninger hvor det pågår veg- og anleggsarbeid: 14 ulykker 
Totalt:             23 ulykker 
 
5.2 Kjønn og alder på drepte i vegarbeidsulykker 
Fordelingen på kjønn blant drepte i vegarbeidsulykker:  
Kvinne:   5 personer  ca 20% 
Mann:  18 personer ca 80% 
 
Det er en enda større overvekt av menn blant de drepte i vegarbeidsulykker (80%) enn i 
trafikkulykker generelt (70%).  
 
Aldersfordelingen på drepte i vegarbeidsulykker:  
Under 16 år:   5 personer          
17-25 år:   2 personer      
26-69 år: 10 personer         
Over 70 år:   6 personer       
 
Aldersfordelingen for de drepte i vegarbeidsulykker avviker fra alderfordelingen for øvrig i  
dødsulykker i vegtrafikken.  

 Mange barn: 5 barn under 16 år drept i vegarbeidsulykker utgjør ca 20%, mens barn i 
trafikkulykker ellers utgjør ca 4% av de drepte.  

 Få unge: 2 unge mellom 17 og 25 år utgjør ca 10% av de drepte i vegarbeidsulykker, 
mens samme aldergruppe utgjør 30% av de drepte i trafikkulykker ellers.  

 Flere eldre: 6 eldre over 70 år utgjør ca 20% av drepte ifm vegarbeid, mens denne 
aldersgruppen utgjør ca 13% av de drepte i trafikken ellers.  
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5.3  Trafikantgrupper 
Type trafikanter som er involvert i dødsulykker ifm vegarbeid:   
 
Trafikantgrupper Antall drept i 

vegarbeidsulykker 
Andel av drepte i 
vegarbeidsulykker 

Andel av drepte i 
alle trafikkulykker  

Gående 7 30 % 11 % 

Syklende 5 22 % 6 % 

Motorsykkel 3 13 % 18 % 

Personbilfører/-
passasjer 

7 30 % 66 % 

Lastebilfører (inkl 
anleggsmaskiner) 

1 4 % - 

Fordeling av drepte på trafikantgrupper i vegarbeidsulykker og trafikkulykker for øvrig.  

 

Det er svært stor forskjell i andel drepte myke trafikanter i vegarbeidsulykker og 
trafikkulykker generelt. 52% av de drepte i vegarbeidsulykker er gående eller syklende, mens 
disse utgjør 17% i dødsulykker i trafikken for øvrig.  

Tallene indikerer en høy risiko knyttet til ferdsel av gående og syklende ved veg- og 
anleggsarbeid, og dette bør vies spesiell oppmerksomhet i Statens vegvesen framover. En 
grunn til at disse trafikantgruppene er overrepresenterte i vegarbeidsulykker, er at tunge 
kjøretøy ofte er involvert i ulykkene og da er myke trafikanter spesielt utsatte pga blindsoner 
og manglende beskyttelse.   

Andelen drepte bilførere eller passasjerer i vegarbeidsulykker er halvparten så stor som i 
trafikken ellers.    

 

5.4 Trafikantatferd 

I svært få av de 23 dødsulykkene i vårt utvalg er det påvist grove trafikantfeil som ruspåvirket 
kjøring og for høy fart. Opplysninger om trafikantatferden har vi hentet fra materialet de 
opprinnelige dybdeanalysene bygde på og UAG-rapportenes konklusjoner.    

Bare i en ulykke (singelulykke) er det fastslått at føreren var ruspåvirket, mens ruspåvirkning 
anslås som medvirkende faktor til ca 30 % av alle dødsulykker i vegtrafikken. I to av 
ulykkene i vårt utvalg ble det konstatert høy fart (godt over fartsgrensen). I ytterligere to 
forbikjøringsulykker kan førerne ha kjørt litt over fartsgrensen, uten at dette ble registrert som 
medvirkende faktor til ulykken. I vegtrafikken for øvrig er svært høy fart identifisert som 
medvirkende faktor til ca 20 % av dødsulykkene.  

Bruk av sikkerhetsutstyr som bilbelte og hjelm har ikke hatt betydning for utfallet i noen av 
ulykkene i vårt utvalg.  

Dødsulykker i tilknytning til veg- og anleggsarbeid kjennetegnes derfor i liten grad av 
”ekstrematferd”. Før ulykkene feilvurderer trafikantene situasjonen og gjør ”gale” valg, men 
dette virker som ”normale” feil snarere enn grove eller ekstreme feil.  
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5.5 Domsavsigelser 

Av de 23 dødsulykkene fikk 8 rettslige etterspill. Av disse sakene har 5 endt med dom, 1 med 
frifinnelse og to saker er fortsatt ikke avgjort i rettsvesenet. Ytterligere 6 saker ble henlagt av 
politiet pga bevisets stilling eller at intet straffbart forhold var påvist.  

Samtlige domsavsigelser var etter straffelovens § 239 om å forvolde en annens død ved 
uaktsom bruk av motorvogn. Den typiske dommen lød slik: ”Lastebilfører dømt for 
overtredelse av straffelovens § 239 og vegtrafikklovens §31 første ledd jf §3 + tap av  
førerrett.” 

I en av sakene fikk oppdragsgiver (en kommune) foretaksstraff etter straffelovens § 27 Straff 
av foretak. Kommunen fikk en bot på kr 150.000 for overtredelse av Arbeidsmiljøloven ifm 
med et brøyteoppdrag. Det kan ha blitt gitt foretaksstraff (bøter) i flere saker, men hvis bøtene 
vedtas havner de ikke i retten og framgår dermed ikke av domsavsigelsene.  

Mer enn halvparten (60%) av trafikkulykkene knyttet til veg- og anleggsarbeid fører til 
politianmeldelse og halvparten av disse ender med rettssak. Dette står i kontrast til vår 
vurdering om at det ikke er grove feil som utløser ulykkene. Vi tolker det slik at all skyld for 
ulykken blir lagt på ”operatøren” som direkte forvolder skaden (i de fleste tilfeller 
lastebilsjåføren), uten at man leter etter systemfeil eller årsakene til at operatøren gjorde feil. 
Bare i ett kjent tilfelle ble skylden fordelt mellom sjåfør og oppdragsgiver, som fikk 
foretaksstraff.    

Domsavgjørelsene kan forstås ut fra de etterlattes ståsted og deres behov for å finne en 
syndebukk for ulykken. Men med tanke på en dypere ulykkesforståelse (jf kapittel 3) og å 
forebygge tilsvarende ulykker, kan dagens rettspraksis virke lite effektiv. Denne temaanalysen 
peker på flere medvirkende faktorer i alle ulykkene. Dette er forhold som entreprenør, 
byggherre og skiltmyndighet kan påvirke, men som ”operatøren” (lastebilsjåføren) må ta for 
gitt, f.eks belysning, fartsgrense, varsling og sikring, utforming av avkjørsler og omlegging av 
kjøremønster. 

  

5.6 Involverte tunge kjøretøy 

I trafikkulykker tilknyttet veg- og anleggsarbeid er det naturlig nok mange tunge kjøretøy 
involvert. Tunge kjøretøy var involvert i 15 av de 23 dødsulykkene vi har studert. Det utgjør 
en andel på 65 % av vegarbeidsulykkene, mens andelen tunge kjøretøy i dødsulykker i 
trafikken for øvrig er 17 %. Dette tilsier at konfliktpunkter mellom tunge kjøretøy på veg til 
og fra anleggsområdet og spesielt myke trafikanter, må vektlegges sterkere i 
risikovurderinger, SHA-planer og arbeidsvarslingsplaner framover.   

Noen av kjøretøyene virker lite egnet til å ferdes i trafikken – særlig i tettbebyggelse - pga 
svært store blindsoner (påmontert utstyr foran), stor tyngde og stor svingradius. Av de 15 
involverte tunge kjøretøyene i vår analyse var 10 kjøretøy lagd for å ferdes i vanlig trafikk 
(lastebil, søppelbil og brøytebil), mens de øvrige 5 bar mer preg av å være mer 
anleggsmaskiner eller ”arbeidsredskap” enn transportmiddel (brøytetraktor, dumper, betongbil 
og gravemaskin).  
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5.7     Type anleggsarbeid 

I vår definisjon av veg- og anleggsarbeid regner vi med både byggearbeid nær vegen (eks 
bygging av ny barnehage) og arbeid direkte på vegen hvor det går trafikk. Veg- og 
anleggsarbeidet som pågikk i de 23 ulykkene i vårt utvalg, kan deles inn i følgende typer:  

 

Type 
vegarbeid/anlegg 

Forklaring (eksempel) Antall 
ulykker 

Byggearbeid ved vegen  Bygninger eller jernbane  

- Lite anlegg Rehabilitering av bygg 1 

- Stort anlegg Ny jernbane 3 

Veganlegg Arbeid på veg med trafikk  

- Lite anlegg Eks rundkjøring 5 

- Stort anlegg Ny vegstrekning 4 

- Vedlikehold Utbedring av sideterreng, asfaltering 6 

- Drift Snørydding 4 

Totalt  23 

 

Syv av anleggene var store byggeprosjekter, men resten (2/3) var små anlegg, vegvedlikehold 
eller driftsoppgaver. Det tyder på at mindre anlegg og arbeid på vegen også medfører en 
risiko for trafikantene, og at disse bør være gjenstand for samme risikovurderinger, 
godkjenningsprosedyrer og tiltak, som store anlegg.  

 

5.8     Byggherre 
Veg- og anleggsarbeidene i tilknytning til dødsulykkene i vårt utvalg hadde ulike byggherrer.  
Private utbyggere:   4 anlegg  
Jernbaneverket:   3 anlegg 
Kommune:    2 driftsoppdrag 
Statens vegvesen: 11 veganlegg 
OPS-selskap11:    3 veganlegg 
 
Uten at vi kjenner til hvor mange anlegg de ulike byggherrene har langs vegen, kan vi ikke 
fastslå at noen byggherrer er mer utsatte for ulykker enn andre. Umiddelbart kan det se ut som 
om Jernbaneverket og OPS-selskap har mange dødsulykker i forhold til den begrensede 
virksomheten de har langs offentlige veger.  

                                                 
11 Offentlig – Privat Samarbeid om utbygging og drift av nye veganlegg 
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6 Funn fra dybdeanalysene av dødsulykker 
          - ulykkeshistorier 

 
I dette kapittelet har vi valgt å presentere enkelte av de 23 dødsulykkene vi har studert som 
”ulykkeshistorier”. Åtte ulykker er valgt ut fordi de illustrerer viktige sikkerhetsproblemer. 
Det er ulykker vi mener forteller oss en historie vi kan lære noe av. Noen av ulykkene er også 
representative for flere ulykker.  
 
Historiene er forsøk på å presentere ulykkene fra de involverte trafikantenes perspektiv.  
Holdepunkter for å gjøre dette er hentet fra datagrunnlaget til dybdeanalysene. Dette er et 
”innenfra” perspektiv og et annet ståsted enn UAG har ved utarbeidelsen av sine ”STEP-
diagrammer”, hvor hendelsesforløpet beskrives ”utenfra”. Vi tror at ulykkeshistorier kan være 
et godt supplement til mer faktabaserte framstillinger (kap 5) i en læringssammenheng.  
 
Etter innledningshistoriene peker vi på hva arbeidsgruppa mener er sikkerhetsproblemene i 
henhold til vår ulykkesforståelse (kap 3), og hva vi kan lære og forbedre på grunnlag av den 
enkelte ulykke. Vårt fokus er på Statens vegvesen som aktør. I tilegg til å korrigere egne 
”feil”, bør Statens vegvesen ha en aktiv rolle i å påvirke andres atferd og rutiner.  
 
Følgende prinsipper er lagt til grunn for ulykkeshistoriene:  

 Ulykkene er anonymisert med hensyn til involverte personer, tidspunkt og sted, men 
det brukes foto fra ulykkesstedene.  

 Sensitive personopplysninger om straffbare forhold er utelatt og dermed også 
sikkerhetsproblemer relatert til dette.  

 Det er ikke brukt direkte sitater fra avhør osv, men historiene bygger i stor grad på 
politidokumenter.   
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Ulykke 1: Tungt kjøretøy krysser gang- og sykkelveg på veg ut fra byggeplass 
 
En fører av en betongbil har nettopp levert betong på en byggeplass og er i ferd med å forlate 
den. Han vet at utkjøringen mot hovedvegen er litt ”vrien” siden han har levert betong her 
tidligere. For å kunne svinge til høyre må han delvis ta i bruk begge kjørefeltene på 
hovedvegen. På grunn av gravearbeid, anleggsarbeidere og en parkert varebil i utkjørselen, 
plasserer han seg skrått, med fronten mot venstre i forhold til hovedvegen.  
 
Han har grei oversikt mot venstre, men mot høyre er sikten redusert pga en fjellknaus, en 
parkert bil og noen henlagte rør. Føreren oppdager en bil som kommer fra venstre, og stopper 
på gs-vegen som går parallelt med hovedvegen. Når bilen har passert, sjekker han sikten i 
begge retninger og kjører sakte ut på hovedvegen. Føreren merker at han treffer noe, og 
stopper kjøretøyet etter noen meter. Han går ut av bilen og ser at han har kjørt på en syklist.   
 
En skolegutt på vei hjem fra SFO sykler på gs-vegen til venstre for hovedvegen i guttens 
kjøreretning. Det er langt mellom avkjørsler og kryss og fint å sykle her for skolebarn. Ca 
halvveis på hjemvegen går gs-vegen gjennom en nokså skarp venstresving og krysser en 
avkjørsel til en byggeplass. Når han nærmer seg avkjørselen oppdager gutten en stor bil som 
har stoppet på gs-vegen og derfor sperrer for ham. Gutten stopper opp på gs-vegen og tror at 
betongbilføreren ser ham. Det ser ut som betongbilen skal til venstre, siden den står med 
fronten i denne retningen, men plutselig svinger betongbilen mot høyre der gutten står. Gutten 
blir påkjørt av det andre styrehjulet på betongbilens høyre side, og dør på stedet.  
  

  
 
Til venstre: Syklistens kjøreretning, fram mot ulykkesstedet.  
Til høyre: Avkjørselens utforming den dagen ulykken skjedde.  
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Sikkerhetsproblemer  
- Avkjørselen har en dårlig geometrisk utforming. Den var utflytende, noe som gjorde 

det mulig å stille seg på skrå i forhold til hovedvegen.  
- En fjellknaus reduserte sikten mellom syklisten og tungbilføreren.   
- Anleggsarbeidet var ikke varslet og det var ikke satt opp sikring mellom gs-vegen og 

anleggsområdet. 
- Betongbilen manglet ingen speil, men hadde likevel store blindsoner langs den fremste 

delen av kjøretøyets høyre side. Dette gjør det spesielt vanskelig å oppdage gående og 
syklende.  

- Pga en stabel med rør, parkert varebil m.m. ble betongbilføreren tvunget til å plassere 
seg med fronten skråstilt mot venstre, selv om han skulle svinge til høyre. Med en slik 
plassering blir blindsonene mot gs-trafikken fra høyre ekstra store. Da 
betongbilføreren sjekket sikten mot høyre, befant syklisten seg i blindsonen.  

 
Læring og tiltak 
SVV burde ha stilt krav til at den planlagte permanente avkjørselen (samme sted) ble  bygget 
først, slik at anleggstrafikken kunne gå på den. Det kan gjøres gjennom krav til 
rekkefølgebestemmelser når SVV uttaler seg til kommunens foreslag til reguleringsplan.  
Den permanente avkjørselen antas å være i tråd med vegnormalenes krav til geometrisk 
utforming (sikt, helling, vinkel mellom avkjørsel og hovedveg m.m.), noen midlertidige 
avkjørsler ofte ikke er. SVV bør også be om å få byggeplan/faseplan til uttalelse, slik at 
avkjørselens geometriske utforming kan kontrolleres underveis.  
 
Byggherren og entreprenøren må sørge for nødvendig sikt ved avkjørsler til anleggsområder. 
Det bør utarbeides rutiner for anleggsområdet som sørger for at det ikke hensettes biler, rør 
osv innenfor avkjørselens siktsoner til gs-veg og hovedveg.   
 
Sikkerheten for gående og syklende må vurderes spesielt når SVV godkjenner 
arbeidsvarslingsplaner, siden de ofte blir enkelt behandlet i entreprenørenes forslag.   
Ved trafikk av gående og syklende på fortau eller gs-veg forbi anlegget, må SVV stille krav til 
at utbygger/entreprenøren gjennomfører nødvendige risikovurderinger for denne gruppen.  
I dette tilfellet ville oppstramming av avkjørselen med sikringsmateriell bidratt til at tunge 
kjøretøy plasserte seg vinkelrett på hovedvegen og lettere oppdaget gående og syklende på gs-
vegen.  
 
Manuell dirigering eller følgemannskap ville også ha sørget for en trafikksikker avvikling. 
SVV må stille krav til at utbygger/entreprenør varsler kommunen/skolen når virksomheten 
berører skoleveg.  
 
Det bør utvikles løsninger for hvordan g/s-veger og fortau forbi anleggsområder skal sikres og 
gode eksempler på dette presenteres i hb 051 Arbeidsvarsling, herunder behov for manuell 
dirigering. Eksemplene bør også vise hvilken kjøremåte som bør legges til grunn for en best 
mulig utforming av avkjørsler til/fra anleggsområder som krysser fortau og gs-veger.   
   
I vårt utvalg er det 2 andre lignende ulykker som illustrerer det samme sikkerhetsproblemet 
knyttet til myke trafikanter som blir påkjørt av store kjøretøy på veg inn/ut av midlertidige 
avkjørsler til anleggsområder.   
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2 Uklart kjøremønster i anleggsperioden og manglende sikring mot vann  
 
En formiddag kommer en ung mann i en innelukket lastebil kjørende langs en fjord.  Han 
prater med en kollega i mobiltelefon og er akkurat i ferd med å forklare kollegaen vegen til 
stedet der han skal levere varer. Han registrerer at han passerer et skilt som varsler om 
pågående vegarbeid og senker hastigheten noe. Han er i ferd med å sjekke noe i papirene som 
ligger på passasjersetet, da bilen plutselig treffer en anleggsmaskin på høyre side av vegen. 
Lastebilen skjærer over mot venstre, kjører ut av vegen, fortsetter ned vegskråningen og 
havner i vannet.  Førerhuset blir stående under vann. 
 

 
 
En ung mann kjører dumper på anlegget.  Han skal laste opp, og er i ferd med å snu 
dumperen. Han ser en lastebil nærme seg med kurs rett for dumperen. Han rygger derfor så 
langt inn mot fjellet som mulig, slik at det skal være god plass for lastebilen til å passere. 
Lastebilen har fortsatt kurs rett mot dumperen, og han registrerer at fører av lastebilen har 
oppmerksomheten rettet et annet sted i førerhuset. Deretter treffer lastebilen dumperen i 
venstre side, skjærer over mot venstre og ut av vegen.  
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Dumperføreren varsler umiddelbart flere kolleger, og de oppdager at lastebilen har havnet i 
vannet med førerhuset under vann.  Etter en stund får de trukket bilen opp.  Fører er løs inne i 
bilen, bevisstløs og blir sendt til sykehus, der han dør etter noen dager. 
 

.  
 
Sikkerhetsproblemer 
 

- Skiltingen var ikke utført i henhold til den godkjente skiltplanen, da skiltene sto for 
tett, for nær anleggsområdet og i feil rekkefølge. Skiltplanen viste også markering av 
innsnevring med kjegler, dette var ikke gjennomført.  

- Innsnevring av vegbanen var varslet for dårlig, burde vært varslet med skilt 106.2 
smalere veg med innsnevring på høyre side.  

- Lang strekning med kun ett kjørefelt uten noen form for regulering.  
- Sikring mot vann var uklart formulert i skiltplanen.  
- Lastebilsjåfør er uoppmerksom, snakket i mobiltelefon (handsfree), var opptatt med 

noe på høyre side.  
- Sjåføren har trolig ikke brukt bilbelte 

. 
 

Læring og tiltak 
Skiltmyndighet burde ha etterspurt tyngre sikring mot vann og mot anleggsområdet i 
forbindelse med godkjenning av arbeidsvarslingsplanen. Vegarbeid nær vann bør også 
prioriteres med hensyn til kontroll og oppfølging.  
 
Risikoforholdene burde vært fanget opp allerede i byggherrens overordnede risikovurdering i 
SHA-planen. Da kunne påkrevde tiltak inngått i konkurransegrunnlaget og det hadde å følge 
opp entreprenøren i etterkant.  
 
Entreprenører må også gjøre selvstendige risikovurderinger underveis i anleggsperioden med 
tanke på trafikantenes sikkerhet. 
 
I vårt materiale er det to dødsulykker med mangelfull sikring mot utforkjøring i vann.  
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Ulykke 3: Uklart kjøremønster ved omlegging av veg 
 
En ung mann kommer kjørende med sin nye, tunge motorsykkel på en vanligvis sterkt 
trafikkert hovedveg en sen lørdagskveld. Mannen er kjent på stedet og holder seg omtrent på 
fartsgrensen, som er på 60 km/t. Rett etter en sving før en lengre rett strekning er det skiltet 
fartsgrense 40 km/t og ”Vegarbeid”. Den vanligvis belyste vegen er i kveld mørklagt.  
 
Mannen kjører etter gammel vane rett fram. Det er også dit vegens midt- og kantoppmerking 
leder. Plutselig ser han at vegen er sperret rett foran ham av et lavt rekkverk. Han 
panikkbremser slik at bakhjulet låser seg og blir kastet av motorsykkelen. Mannen omkommer 
og blir etter noen timer funnet bak miniguarden han kjørte inn i. Det er ingen vitner til 
ulykken.  
 

 
 
Vegen var midlertidig lagt om forbi anleggsstedet, hvor det skulle bygges ny rundkjøring. 
 
Sikkerhetsproblemer  
- Den opprinnelige midt- og kantoppmerkingen er ikke fjernet og leder rett inn i 

arbeidssikringen (miniguard, med stålgjerder og betongbukker bak).    
- Sperringen og den krappe kurven manglet bakgrunnsmerkering (skulle vært 2 stk skilt nr 

902 med lykter på hver side). 
- Vegbelysningen var midlertidig fjernet i området. På begge sider var det vegbelysning. 
- En 40 km/t-sone ble skiltet opp til 60 km/t 180 m før anleggsområdet i MC-førerens 

retning. Etter 80 meter ble fartsgrensen satt ned til 40 km/t igjen.  
- Den første arbeidsvarslingen kommer brått på etter en sving og er vanskelig å se. 
- Det er for kort avstand fra varsling til anleggsområdet (ca halvpraten av lengden i 

arbeidsvarslingsplanen).   
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- Det forelå ikke godkjent arbeidsvarslingsplan for det pågående arbeidet (omlegging av 
vegen) 

- Entreprenøren fulgte heller ikke varslingsplanen som forelå for forrige fase av arbeidet.   
- Verken byggherre (Jernbaneverket) eller skiltmyndighet (SVV) kontrollerte at 

entreprenøren fulgte opp arbeidsvarslingsplanen.   
 

 
 
Vegomleggingen var lite synlig og kom brått på trafikantene.   
 
 
Læring og tiltak 
Ansvarlig entreprenør for arbeid på og langs vegen må gjøres oppmerksom på at han har det 
fulle ansvaret for at det foreligger en godkjent arbeidsvarslingsplan, at denne er tilpasset de 
pågående arbeidene og blir fulgt i praksis. At dette står i Håndbok 051 og er hjemlet i 
forskrift, er tilsynelatende ikke tilstrekkelig. Byggherrens rolle i forhold til skiltmyndighet bør 
presiseres, både når SVV og andre er byggherre.  
 
Skiltmyndigheten (SVV) bør prioritere å kontrollere arbeider med andre byggherrer enn SVV. 
Disse kan antas å ha mindre kunnskap om trafikksikkerhet og arbeidsvarsling enn SVV.  
 
Andre oppdragsgivere enn SVV må gjøres oppmerksomme på at byggherreansvaret innebærer 
et indirekte ansvar for arbeidsvarsling og sikring.  
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Ulykke 4: Dårlig tilrettelegging av anleggsområde og mangelfull sikring av myke 
trafikanter   
 
En lastebilsjåfør er på jobb en tidlig januarmorgen for sin arbeidsgiver, som er 
underentreprenør på et stort veganlegg. Sjåførens oppdrag er å frakte stein fra anlegget. For å 
komme inn til anleggsområdet må han rygge inn fra fylkesvegen som ligger i tilknytning til 
riksvegen hvor anlegget pågår. Det er et åpent anleggsområde ut mot fylkesvegen hvor det 
ikke er etablert noen tydelig avkjørsel (veg). Han må rygge inn eller ut da det ikke plass for 
tunge kjøretøy til å snu inne på anleggsområdet.  
 
Det er stor trafikk både på riksvegen og fylkesvegen og lastebilsjåføren er vant til at det kan ta 
tid å få manøvrert seg inn på anleggsområdet. Han kjører av fra hovedvegen og venter til det 
blir klart før han svinger over i venstre kjørefelt på fylkesvegen og gjør seg klar til å rygge inn på 
anleggsområdet. Han manøvrer lastebilen bakover slik at fronten står i høyre kjørefelt og 
bakenden på skrå inn mot anleggsområdet. Siden lastebilen ikke er utstyrt med varsellampe, setter 
han på nødblinken og venter i ca. 10 sekunder før han rygger inn på anleggsområdet.  
 
Samtidig med at lastebilen svinger inn på fylkesvegen, går en eldre mann av bussen ved 
hovedvegen, på veg til jobb. Stien han pleier å bruke til og fra bussholdeplassen er fjernet på 
grunn av anleggsarbeidet, og han er nødt til å gå langs vegen. Han går derfor på venstre side 
av vegen inn på fylkesvegen. Siden han er svak til beins, bruker han rullator og beveger seg 
sakte. Han har på seg refleksvest siden det er mørkt på denne tiden og vegbelysningen er fjernet 
på grunn av anleggsarbeidet.  
 
Føreren av lastebilen rygger 1-1,5 meter før han ser en dame som vifter med armene og ber ham 
stoppe. Han stopper og går ut av bilen. Da ser han at lastebilen har truffet den eldre mannen med 
høyre hjulsett bak. Mannen dør på sykehuset senere samme dag. 
 

 
 
Bildet av ulykkesstedet er tatt fra fotgjengerens retning. Lastebilen skal rygge 
inn på området bak gjerdet (gjerdet var ikke der da ulykken skjedde). 

 29



Sikkerhetsproblemer  
- Åpent anleggsområde uten en tydelig etablert avkjørsel. Den etablerte anleggsavkjørselen 

var ikke godkjent og lå for nær kryss. Det var ingen arbeidsvarsling i forbindelse inn- og 
utkjøringen til anleggsområdet.  

- Ikke mulighet til å snu på anleggsområdet.    
- Vegbelysningen var tatt ned på grunn av anleggsarbeidet og det var vanskelig for kjørende 

å oppdage fotgjengere.  
- En sti fra busslomma til fylkesvegen er fjernet som følge av anleggsarbeidene. Det var 

ingen alternativ tilrettelegging for busspassasjerer, så de måtte gå langs vegen.  
- Lastebilen hadde ikke gult varsellys  
- Underkjøringshinderet bak på lastebilen hadde for stor avstand ned til bakken.   
 
Læring og tiltak 
”Byggherrens overordnede risikovurdering” må fange opp forhold som tilgjengelighet til 
busstopp i nærheten, manglende snumulighet på anleggsområdet og avkjørsel til veg med stor 
trafikk nær et kryss. Da kan problemet beskrives allerede i konkurransegrunnlaget og det er 
lettere å følge opp at entreprenøren iverksetter nødvendige tiltak.   
 
Skiltmyndighet bør prioritere veganlegg hvor SVV ikke er byggherre.  
 
Krav til trafikksikkerhetsopplæring av anleggsentreprenører bør inn i kontraktene og vurderes 
tatt inn i kontraktsmalen (håndbok 066). Entreprenører bør ha rutiner for å sikrer at 
kjøretøyene som benyttes på anlegget er iht. kjøretøyforskriften 

 
 
Vårt materiale inkluderer fem dødsulykker hvor avkjørsler til anleggsområdet er et 
sikkerhetsproblem.  
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Ulykke 5: Uklart kjøremønster i anleggsperioden ved utvidelse av veg fra 2 til 4 felt  
 
En fredag formiddag kommer en voksen mann kjørende ned en påkjøringsrampe til 
hovedvegen. Han skal ut på et tjenesteoppdrag og er litt sent ute. Kontoret hans ligger like i 
nærheten og han har fulgt den pågående vegbyggingen i lengre tid.  Den tidligere tofeltsvegen 
er utvidet med to felt til og midtrekkverk mellom kjøreretningene. Anlegget nærmer seg 
ferdigstillelse.  
 
I det han kommer ned rampa observerer han at det går trafikk i motgående retning på den 
andre siden av midtrekkverket. Han tolker det slik at de nye kjørefeltene er tatt i bruk og at det 
nå er to felt i hver retning. Ute på hovedvegen ser han at det er dobbel sperrelinje mellom 
kjørefeltene, men regner med at det er oppmerking fra den gamle vegen som ikke er blitt 
fjernet enda. 
 

 
 

 
Bilder fra rampa ned mot hovedvegen, slik bilføreren så det.  
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Han kommer bak et vogntog og legger han seg over i venstre felt før en kurve. Da oppdager 
han lastebilen som kommer mot ham i samme kjørefelt og han rekker ikke å reagere før det 
smeller. Firefeltsvegen var ikke åpnet likevel.  
 
Føreren av lastebilen oppdager personbilen som kommer mot ham i hans kjørefelt idet han 
passerer et vogntog i en kurve. Han rekker verken å bremse eller svinge unna før 
sammenstøtet er et faktum. 
 
Fører av personbilen omkommer. Lastebilsjåføren blir ikke fysisk skadd. 
 
Sikkerhetsproblemer  
- Kjøremønsteret rett før åpning av ny veg kan være forvirende. Ny veg som bygges tett 

inntil eksisterende kan lett være en kilde til misforståelse. Her var de to nye feltene ferdig 
asfaltert og merket, og det var satt opp midtrekkverk mellom kjøreretningene. Som en 
midlertidig løsning ble møtende trafikk (sett fra personbilens kjøreretning) som skulle 
kjøre av til høyre, ledet gjennom en åpning i rekkverket ut på de nye feltene og videre ut 
på avkjøringsrampe. Det var antakelig på grunn av denne møtende trafikken at mannen 
trodde at firefeltsvegen var åpnet. Anleggstrafikk på ny veg før åpning kan også oppfattes 
som vanlig møtende trafikk.  

 
- Det var lite som informerte kjørende på rampa om hvilket kjøremønster som gjaldt på 

hovedvegen. Skilt som skulle stått på påkjøringsrampen for å varsle motgående trafikk på 
hovedvegen, lå nede. Kjøreretningene på hovedvegen var skilt kun med dobbel profilert 
sperrelinje. Det var ikke noe fysisk skille mellom kjøreretningene. Fartsgrensen gjennom 
kryssområdet var 80 km/t.  

 
Læring og tiltak 
I store prosjekter bør det systematisk gjennomføres risikovurderinger og/eller ts-revisjoner av 
hver faseplan og alle trafikkomlegginger i enleggsperioden. Varslingsplaner må utarbeides og 
godkjennes slik at de til en hver tid gjenspeiler det faktiske arbeidet som pågår. Byggherren 
må påse at også hensynet trafikantenes sikkerhet blir ivaretatt i risikovurderingene og 
varslingsplanene. Dette er lettere å følge hvis det er et krav i konkurransegrunnlaget og 
kontrakten. Risikovurderingene må omfatte hele vegsituasjonen sett med trafikantenes øyne, 
der også miljøet utenfor selve vegbanen inngår Risikovurderinger er spesielt viktig ved 
anleggsarbeid og trafikkomlegginger på veger med flere enn to kjørefelt.  
 
Når det kan være tvil om en kommer inn på en veg med møtende trafikk, bør det både skiltes i 
klartekst med ”møtende trafikk” og markeres med fysisk skille mellom kjøreretningene 
(miniguard eller midtmarkering). Selv om det i prinsippet ikke er et annet kjøremønster enn 
tidligere, bør fartsgrensen gjennom området reduseres for å signalisere at vegen ikke er ferdig. 
Kjøreretningene kunne vært markert med piler i vegbanen etter påkjøringsrampen, for å 
understreke kjøremønsteret.  
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Ulykke 6: Uklart kjøremønster i anleggsperioden ved reoppmerking på 3-feltsveg 
 
En voksen mann kjører en septemberkveld på en riksveg hvor han er godt kjent. På en 
trefeltsstrekning pågår det arbeid med å etablere forsterket midtoppmerking for å skille 
kjøreretningene. Gammel kjørefeltoppmerking er fjernet, rifleriller er frest og ny oppmerking 
er bare formerket i påvente av ny oppmerking. Bilføreren passerer et vegarbeidsskilt ved noen 
oppstilte maskiner noen kilometer tidligere, men det pågår ikke noe aktivt vegarbeid.   
 
Omtrent midt på trefeltssterkningen veksler forbikjøringsfeltene retning. I mannens 
kjøreretning er det forbikjøringsfelt på første del av strekningen. Mannen tar igjen et vogntog 
i en slak oppoverbakke, som han ønsker å kjøre forbi. Både vogntoget og terrenget gir dårlig 
sikt framover, men siden det er tre kjørefelt legger han seg ut i venstre felt for å kjøre forbi.   
 
I motsatt retning er en ung kvinne i ferd med å ta igjen bilen foran før en oppoverbakke. Hun 
har med seg den ett år gamle datteren i barnesete i baksetet. Det er utydelig oppmerking på 
vegen, men hun legger merke til skiltet som viser at det er to kjørefelt i hennes retning og ett i 
møtende retning. Hun legger seg derfor ut i venstre felt for å passere bilen foran.  
 
Omtrent på toppen av bakken møter hun et vogntog og oppdager plutselig en personbil som 
legger seg ut i midtfeltet på utsiden av vogntoget. Hun har ingen mulighet til å styre unna og 
de to bilene frontkolliderer. Mannen omkommer og kvinnen blir alvorlig skadd, men 
overlever. Barnet i baksetet er tilnærmet uskadd. 
 

 
 
Vegen med tre kjørefelt var under ombygging til tofelt med forsterket midtoppmerking.   
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Sikkerhetsproblemer 
 
- Generelt utgjør en trefeltsstrekning uten midtrekkverk en betydelig risiko, spesielt når 

midtfeltet veksler mellom å gi forbikjøringsmulighet i begge retninger. Farten i 
forbikjøringsfeltet blir alltid høy og konsekvensene av en frontkollisjon store. 

 
- På denne trefeltsstrekningen var den gamle kjørefeltoppmerkingen fjernet. Det var frest 

for midtoppmerking, men bare hvitmalt formerking ga lite visuelle signaler om 
kjøremønsteret.  

 
- Etter innsnevringen fra to til ett kjørefelt i mannens kjøreretning, var skiltet som viste ett 

kjørefelt fram og to i mot, borte. Det hadde ligget nede bak en støyskjerm i lengre tid.  
 
- Fartsgrensen på strekningen var generell fartsgrense 80 km/t og det var ingen 

arbeidsvarsling.  
 
- Arbeidsvarslingsplanen gjaldt bare steder der det var nødvendig å regulere trafikken forbi 

maskiner og utstyr som var i arbeid, og ikke resten av strekningen der tidligere 
oppmerking var fjernet. 

 
Læring og tiltak 
 
Entreprenører må utarbeide arbeidsvarslingsplaner for hele strekningen som berøres og ikke 
bare akkurat der arbeidet pågår. Skiltmyndighet må påse i godkjenningen av varslingsplanen 
at dette er tilfellet.  
 
Det må foretas en risikovurdering fra trafikantenes perspektiv når det er fare for at 
kjøremønsteret kan misforstås. Arbeidsvarsling og midtmarkering bør vurderes også på steder 
hvor det ikke pågår aktivt arbeid, hvis kjøremønsteret endres eller er uklart.  
 
Når oppmerking fjernes på en trefelts strekning må det skiltes forbikjøring forbudt, gjerne 
med supplerende tekst, dersom det ikke benyttes noen fysisk markering. 
 
Det er ingen krav i håndbok 051 om langsgående varsling. Det burde stilles krav til varsling 
når kjøremønsteret er utydelig pga midlertidig endring i oppmerkingen.  
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Ulykke 7: Forflytning av motorredskap i bygater  
 
En voksen dame er på handletur i byen en julimorgen og skal krysse gata i gangfelt i et kryss. 
Hun bor i nærheten og er godt kjent i området. I det hun går ut i gangfeltet ser hun en 
gravemaskin som kommer sakte mot henne på den andre siden av krysset, der gata går under 
en jernbanebru. Nesten over på den andre siden blir hun truffet av noe tungt og slått over 
ende.  
 
En voksen mann er på jobb med sin hjulgående gravemaskin. Han jobber for 
hovedentreprenøren på et jernbaneprosjekt i nærheten. Denne morgenen skal han forflytte seg 
noen kilometer fra et oppdrag til et annet. En fordel ved hjulgående gravemaskiner kontra 
beltegående er at de kan kjøre for egen maskin på offentlig veg mellom ulike oppdrag.   
 
I det han kjører under jernbanebrua like før krysset senker han bommen og følger med på at 
den ikke tar opp i taket. Han har kjørt der før og vet at det er liten, men tilstrekkelig klaring. 
For sikkerhets skyld kjører han svært sakte, toppen 10 km/t. Passeringen gikk bra nok en gang 
og han svinger til høyre og setter opp farta litt.  
 
Midt i svingen merker han at han kjører på noe og stopper. Han hopper ut av maskinen og ser 
en livløs kvinne delvis under høyre forhjul. Kolleger i nærheten, politi og ambulanse kommer 
raskt til ulykkesstedet. Kvinnen blir imidlertid drept momentant, og gravemaskinføreren får 
krisepsykiatrisk hjelp.    
 

 
 
Gravemaskinføreren hadde store blindsoner mot gangfeltet han svingte over.  
 
Ulykken skjer i et stort kryss med mye trafikk i sentrum av en relativt stor norsk by. Det er 
fire kjørefelt i gata der gravemaskinen kom og tre felt i gata som kvinnen krysset. Krysset har 
vanlig vikeplikt fra høyre. På vegen som gravemaskinen kom fra var det en 
jernbaneundergang tett inntil krysset.  
 
Krysset er belagt med stein i ulike farger og gangfeltene har ikke vanlig oppmerking og 
skilting. Gangfeltene er trapesformede og belagte med hvit og grå stein som står i svak 
kontrast til belegningssteinen for øvrig i krysset. Gangfeltene er plassert i flukt med fortauene 
og ligger dermed langt inn i krysset. Gangfeltet der kvinnen ble påkjørt ligger halvveis i 
svingen til kjøretøy som skal til høyre.  
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Den hjulgående gravemaskinen er ganske ny og i god teknisk stand. Føreren er ansatt bare for 
å føre denne og kjenner maskinen godt. Som motorredskap trenger den ikke å være registrert 
og skiltet, og har lov til å ferdes på offentlig veg uten begrensninger.  
 
Sikkerhetsproblemer 
- Gravemaskinen har store blindsoner på grunn av den store bommen festet til høyre for 

førerhuset og kraftige vindusstolper. Det gir føreren redusert sikt til trafikken rundt, 
spesielt til gående og syklende. 

- Gangfeltet var lite synlig. Krysset har en bygateutforming hvor belegningsstein i ulike 
farger har erstattet vanlig oppmerking og skilting av gangfelt. Gangfeltene ligger i flukt 
med fortauene langt ute i krysset og i kjøretøyenes svingbevegelser. Dette gjør gangfeltet 
lite synlig for bilførere, spesielt rett etter en undergang.   

 
 

 
 
Læring og tiltak 
Endring av kjøretøyforskriften: Denne og lignende typer motorredskap bør ha restriksjoner for 
ferdsel i trafikken, i hvert fall i by- og boligområder hvor det ferdes gående og syklende.   
De bør ikke være tillatt å føre på offentlige veger uten en hjelpebil foran.  
 
Synliggjøring av gangfelt: Gangfelt må markeres tydelig med oppmerking, dobbel tosidig 
belysning og ev. skilt og opphøyning. For å ha en sikkerhetseffekt må gangfeltene være godt 
synlige for kjørende.  
 
Plassering av gangfelt: Gangfelt bør plasseres minimum fem meter etter avsluttet sving, slik at 
sikten til gangfeltet blir bedre og kjøretøy rekker å stoppe.  
 
Liknende dødsulykker i vårt materiale: 
En traktor med påmontert snøfreser kjørte på og drepte en eldre mann i et gangfelt i en annen 
norsk by. Traktoren skulle forflytte seg fra en snøryddingsjobb til en annen. Antakelig så ikke 
føreren fotgjengeren på grunn av store blindsoner foran.  
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Ulykke 8: Manglende oppfølging av manglende rekkverk    
 
En godt voksen mann kommer kjørende på riksvegen langs et stort vann en novembermorgen. 
Det er vinterlige kjøreforhold og liten trafikk. Han passer på å holde fartsgrensen, som er 80 
km/t på stedet. Det har pågått utbedringsarbeider av vegen over et års tid, men nå ser den 
ferdig ut. Det er ingen arbeidsvarsling eller andre spor av vegarbeid. Det demonterte 
rekkverket som ligger på bakken flere steder, legger ikke mannen merke til.   
 
Ved utgangen av en svak kurve mister plutselig bilen veggrepet og mannen forsøker å få den 
under kontroll igjen. Etter noen meter sklir han imidlertid utfor vegen på høyre side og bilen 
raser ned en bratt skråning og ut i vannet. Bilen havner 10-20 meter ut i vannet og holder seg 
flytende. Mannen forsøker å få opp bildøra og vinduet, men trykket fra vannet mot bilen er for 
stort. Etter 3-4 minutter fylles bilen helt av vann og synker.   
 
Etter en time trekkes bilen opp av vannet og en lege konstaterer at mannen er død. Det blir 
ikke funnet noen mangler ved kjøretøyet eller dekkene. Bare vindussveiven til venstre forrute 
som er knekt. 
 

 
 
Stedet der mannen kjørte ut i vannet. Rekkverket ligger demontert på bakken. 
 
 
Sikkerhetsproblemer 
- Manglende rekkverk: På ulykkesstedet var vegrekkverket fjernet i en lengde på 132 meter. 

På en 8 km lang strekning på begge sider av ulykkesstedet var rekkverket fjernet 14 steder 
i en samlet lengde på 664 meter. Rekkverksåpningene hadde påkjøringsfarlige 
rekkverksavslutninger.  
Rekkverket ble tatt ned i mai samme år i forbindelse med breddeutvidelse av vegen og ble 
ikke montert opp igjen i påvente av asfaltering. Asfaltering av vegen skulle vært 
gjennomført før sommerferien, men ble av ulike årsaker forsinket og fullført en måned før 
ulykken. Rekkverket ble ikke satt opp igjen, antakelig pga tele i bakken.  
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- Manglende varsling og sikring: Det var ingen varsling av vegarbeid eller manglende 

lanen 

kke 

Glatt veg: Vegen var stedvis glatt på ulykkestidspunktet. Friksjonen ble av entreprenøren 

Høy fartsgrense: Den generelle fartsgrensen på 80 km/t var høy i forhold til vegens 

æring og tiltak  

rekkverk og ingen merking med kjegler eller refleksband for å gi vegen en optisk 
linjeføring. Det var heller ingen midlertidig sikring mot vannet. Arbeidsvarslingsp
som forelå var mangelfull. Den manglet flere typer skilt iht gjeldende Håndbok 051 
Arbeidsvarsling. Det var ikke planlagt å skifte rekkverket. Da dette ble bestemt, ble i
den ansvarlige for arbeidsvarslingsplanen informert.  

 
- 

målt til 0,22 der ulykken skjedde. Krav til punktstrøing slår inn ved friksjon under 0,20.  
 
- 

sikkerhetsnivå i anleggsperioden, spesielt på vinterstid.  
 
L  

ærlig ved vann, bør det vurderes økte krav til friksjon vinterstid. Det 
ger 

ed en stikkprøvekontroll av anleggsområdet foretatt av byggherre vinteren før dødsulykken 

n 

n uke før ulykken ber Byggherreseksjonen skiltmyndigheten på Plan- og 
ldinger om 

 kom 

ontrakten med entreprenøren inneholder ikke krav om sikring av trafikantene, selv om store 

r 

lykken avdekker uklarhet om hvem som har ansvaret for vegens trafikksikkerhetstilstand 
d 

 
re 

ange mangler er identifisert i denne ulykken: Manglende rekkverk, manglende 
 rekkverk, 

Under vegarbeid, s
samme gjelder midlertidig nedsatt fartsgrense forbi anlegget. Mot vann og bratte skrånin
bør det være tung sikring når rekkverk mangler ved fartsgrenser over 50 km/t.  
 
V
ble det gitt seks merknader til entreprenøren, hvorav den alvorligste var at det stod tre 
anleggsmaskiner i vegbanen som sperrevognen ledet trafikken over til. Denne kontrolle
burde ha signalisert behov for tett oppfølging av entreprenøren.   
 
E
forvaltningsseksjonen om å gjennomføre en kontroll av strekningen pga me
mangelfull skilting og bruk av sperremateriell. Kontrollen blir nedprioritert og ikke 
gjennomført, men denne avgjørelsen blir ikke formidlet til Byggherreseksjonen. Det
heller ingen purring fra dem på forespørselen. Ansvar og rutiner for slike kontroller bør 
avklares internt i fylkesavdelingene.   
 
K
deler av arbeidene foregikk langs vann. Den presiserer tiltak for å sikre de som arbeider på 
anlegget og viser til byggherreforskriften og aktuelle håndbøker. Det ble overfor entreprenø
heller ikke under arbeidets gang stilt krav om sikring der rekkverk var fjernet. Framdriften på 
rekkverksarbeidene har ikke vært tema på byggemøter.  
 
U
under vegarbeid. Kontrakten regulerer entreprenørens ansvar, men er ikke dekkende i forhol
til trafikantenes sikkerhet. Det var f.eks ikke planlagt å ta ned rekkverket, men entreprenøren 
besluttet dette underveis i byggeprosessen uten å melde fra til byggherre og utarbeide en ny 
varslingsplan. Det virker derfor som om entreprenøren ikke har sett faren ved demontert 
rekkverk mot vannet. Å vurdere risiko for trafikkulykker krever en annen kompetanse enn
HMS og denne har ikke nødvendigvis entreprenørene. Dette tilsier at vegholder og byggher
(Statens vegvesen) må ta et overordnet ansvar for trafikantenes sikkerhet også ved vegarbeid.  
 
M
risikoforståelse hos entreprenøren, manglende arbeidsvarslingsplan for manglende
manglende kontroll av faktisk arbeidsvarsling, manglende dialog mellom byggherre og 
skiltmyndighet og manglende oppfølging av entreprenørens utførelse og framdrift.  
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7 Drøfting av funnene – hva kan vi lære? 

Temaanalysen peker på noen særtrekk ved vegarbeidsulykker i forhold til andre 
trafikkulykker, noen lokale og organisatoriske sikkerhetsproblemer som går igjen i flere 
ulykker og grunnleggende systemfeil. Vi mener at dette gir Statens vegvesen kunnskap som 
kan brukes til å redusere risikoen for trafikanter ved veg- og anleggsarbeid i framtiden.      

 
7.1 Særtrekk, sikkerhetsproblemer og systemfeil 
 
Særtrekk ved ulykkene 
Noen særtrekk ved veg- og anleggsulykker er jf kap 5:  
 En høy andel av de drepte er myke trafikanter (12 stk - 50 %) 
 Mange spesielle anleggskjøretøy involvert (gravemaskin, dumper osv - 5 stk) 
 En høy andel barn blant de drepte (5 stk - 20 % under 16 år) 
 Liten grad av ”ekstrematferd” blant involverte trafikanter (3 stk) 
 
Identifiserte sikkerhetsproblemer 
De viktigste identifiserte sikkerhetsproblemene knyttet til hhv lokale og organisatoriske 
forhold, er etter vår vurdering:   
 
Lokale forhold: 
 Mangelfull arbeidsvarsling, optisk leding (oppmerking, markering) og sikring  
 Manglende belysning i vegarbeidsområder 
 Uheldig utforming av avkjørsler til anleggsområder 
 
Organisatoriske forhold:  
 Manglende trafikantperspektiv ved omlegging av kjøremønster 
 Manglende samspill mellom byggherre, entreprenører og skiltmyndighet 

(arbeidsvarslingsplaner, oppfølging på stedet)   
 Bruk av anleggskjøretøy som er lite egnet for kjøring i trafikken   
 
Disse forholdene blir forklart gjennom ulykkeshistoriene i kapittel 6 og noen av dem utdypet i 
kapittel 8 og 9.   
 
Systemfeil 
En spesielt farlig kombinasjon av uheldige forhold er etter arbeidsgruppas vurdering:  
1) En lite brukervennlig utforming av anleggsområder (inklusive avkjørsler), 2) tunge 
anleggskjøretøy med store blindsoner og 3) førere som primært skal utføre en jobb og ikke 
passe på trafikken.  
 
Denne kombinasjonen av forhold stiller svært høye krav til førere av anleggskjøretøy, og kan 
forklare flere av dødsulykkene knyttet til veg- og anleggsarbeid. Dette kan hevdes å være en 
systemfeil, dvs manglende tilpasning mellom vegsystem, kjøretøy og trafikant. Vi registrerer 
imidlertid at det er operatøren (føreren av det tunge kjøretøyet) som blir dømt i de 
etterfølgende rettssakene (kap 5.5).  
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7.2 Drøfting av funn fra analysen     
bedre 

er 
 

.2.1 Arbeidsvarsling og sikring 

- Manglende arbeidsvarslingsplan for den aktuelle fasen av arbeidet 
jennomføring av arbeidsvarslingsplanen 

g og 
 hvor vegarbeidet 

stod (remontering av 
 derfor bør varsles, 

eid med maskiner osv. Spesielt rett før åpning av ny eller 
nhver 

ert lite 

ellet foran anleggsområdet.   

rettet mot gående og syklende på fortau eller gang- og sykkelveg. 
n varsles f.eks ikke om 

I to tilfeller var det 

 arbeider på stedet og ikke trafikantene. Dette er nok ikke bevisst, men 
at entreprenørene er mer opptatte av egne arbeideres sikkerhet enn av 

og kan 

ling og –sikring er viktig, ser vi i flere ulykker at dette ikke hadde vært 

 

kilting og varsling som et problem, snarere enn at det 
kiltes og varsles for mye. Dette underbygger derfor ikke bekymringen i 

fokusgruppeintervjuet om at det gis for mye informasjon på kort tid. Denne bekymringen 
bunner nok i observasjoner av at trafikantene overser mange skilt. Dette faktumet tilsier at 
arbeidsvarsling ikke er en pålitelig barriere mot ulykker, men kun en hjelp for noen førere.   

Temaanalysen peker på flere områder hvor Statens vegvesen har noe å lære for å 
sikkerheten for trafikantene ved veg- og anleggsarbeid. Funnene underbygger og nyanser
flere av punktene som ble påpekt i fokusgruppeintervjuet. De viktigste funnene drøftes kort i
dette kapittelet og to hovedproblemstillinger utdypes i kapittel 8 og 9.    
 
7
Tre typer feil ble avdekket i temaanalysen: 

- Manglende g
- Mangelfull arbeidsvarslingsplan 
 

Analysen avdekker at det verken fantes oppdatert arbeidsvarslingsplan eller varslin
sikring på enkelte steder hvor det burde ha vært det. Det er steder
hovedsakelig var ferdigstilt, men noen sikkerhetskritiske arbeider gjen

kkverk, ny oppmerking osv). Dette er usynlige farer for trafikantene somre
selv om det ikke pågikk aktivt arb
utbedret veg, er det viktig å varsle trafikantene om hvilket kjøremønster som gjelder til e
tid. Midlertidig nedsatt fartsgrense bør alltid vuderes på steder hvor gjenstående arbeider kan 
ære usynlige for trafikantene.   v

 
oI n en tilfeller var ikke arbeidsvarslingsplanen fulgt på arbeidsstedet. Skilt var plass

et. I ett tilfelle var ikke gammel oppmerking synlig etter en sving eller for nær arbeidsområd
fjernet og denne ledet trafikantene rett inn i sperremateri
 
Varsling og sikring er lite 

e D er ikke vant til å forholde seg til skilt rettet mot kjørende på vege
kryssende anleggstrafikk.   
 

oen steder var arbeidsvarslingsplanen mangelfull sN ærlig mht sikring. 
ikke stilt krav om tung sikring mot vann. 
 
Det kan virke som om arbeidsvarsling og spesielt sikringstiltak gjennomføres først og fremst 
for å sikre de som
gjenspeiler 
trafikantenes. Derfor påligger det skiltmyndigheten et ansvar for å påse at trafikantenes 
sikkerhet også ivaretas. Dette er spesielt viktig når Statens vegvesen ikke er byggherre 
følge opp arbeidene ute på vegen.  
 
Selv om arbeidsvars
tilstrekkelig til å avverge ulykken. Det er helhetsinntrykket trafikantene har av situasjonen på 
vegen som avgjør hvordan de reagerer. Oppfattes f.eks kjøreretningen i et felt feil, skal det 
ofte mer til enn et skilt å korrigere dette. Analysegruppa mener at det i større grad burde 
benyttes markører og forsterket oppmerking i vegbanen for å signalisere riktig kjøremønster.  
 
Temaanalysen avdekker manglende s
s
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7.2.2 Små anlegg og bevegelig arbeid   
16 av de 23 dødsulykkene skjedde ifm mindre anlegg og drifts- og vedlikeholdsarbeider, 
mens 7 skjedde i tilknytning til store anlegg. Store anlegg virker gjennomgående bedre sikret 
enn mindre anlegg. Det kan forklares med at store anlegg pågår over flere år og har større 

ssurser tilgjengelig, også til sikkerhetsarbeid. Mindre vedlikeholdsoppgaver derimot kan 
angt mindre i sikkerhetstiltak.  

dre 

 

 trafikk og 
g.  

lykkene vi har sett på er manglende trafikantperspektiv i 
tformingen av arbeidsområdene nær trafikken. Det gjelder både den fysiske utformingen av 

(vilje til 
 prioritere) og klargjøring av hvem som har ansvaret for dette.  

 
sjonen). Det rimer etter vår vurdering ikke med at utførende 

ntreprenør nå har fått et selvstendig ansvar for å utarbeide og gjennomføre arbeidsvarsling og 
n 

eidsvarslingsplanen. Det kan ikke forventes at 
nhver entreprenør som engasjeres til vegarbeid har samme trafikksikkerhetskompetanse som 

 og nært 
ør. 

et overordnede ansvaret for trafikantenes sikkerhet ved 
egarbeid. Med begrunnelse både i kompetanse og myndighetenes samfunnsansvar, burde 

n av 

ontraktsfestede kurs for driftsentreprenører bør utvikles til også å omfatte 

lse 
t 

re
pågå noen få uker, og det investeres l
 
Vegtrafikksentralen opplyste også i fokusgruppeintervjuet at de hadde langt be
informasjon om og kontakt med større vegprosjekter enn med mindre prosjekter og bevegelig 
arbeid langs vegen.  

Analysegruppa mener at varslingen og sikringen heller skulle gjenspeile trafikken i 
anleggsområdet enn anleggets størrelse og varighet. Mindre tiltak på veger med stor
høy fart kan tilsi like mye varsling og sikring som et større anlegg på en mindre trafikkert ve
Dette kan igjen være en indikasjon på at varslingen og sikringen gjøres for arbeiderne på 
anlegget snarere enn for trafikantene. 
 
7.2.3 Trafikantperspektivet  
Fellesnevneren i mange av dødsu
u
f.eks avkjørsler og varslingen og sikringen som gjennomføres. Man har ikke i tilstrekkelig 
grad satt seg inn i hvordan ulike trafikantgrupper med ulike forutsetninger kan oppfatte 
situasjonen og reagere. Å gjøre dette krever kompetanse på trafikksikkerhet, ressurser 
å
 
Skiltmyndigheten antas fullt ut å ha denne kompetansen og til en viss grad også Vegvesenets
byggeledere (byggherrefunk
e
sikring. Skiltmyndigheten sitter langt fra arbeidene ute på vegen og byggherrerepresentante
skal iht regelverket bare motta kopi av arb
e
Statens vegvesen.  
 
Dette kompetansegapet og den tredelte rollefordelingen må overvinnes ved dialog
samarbeid både mellom skiltmyndighet og byggherre og mellom byggherre og entrepren
Etter arbeidsgruppas mening burde dette vært formalisert i større grad, f.eks i Håndbok 051. 
Det samme gjelder hvem som har d
v
dette etter vår mening tilligge Statens vegvesen   
 
Opplæringen i risikovurderinger og arbeidsvarsling både av skiltmyndighet, byggherre og 
entreprenører kan bli mer omfattende og bedre. I Danmark og Sverige hevdes opplæringe
skiltmyndigheten å være langt mer omfattende enn i Norge. Vegvesenets egne 
k
anleggsentreprenørene.  
 
Også i fokusgruppeintervjuet ble det etterlyst mer kunnskap om trafikantenes risikoforståe
og reaksjonsmønster ved vegarbeid. Hva oppfattes som farlig og hva overses? Dette behove
underbygges av dybdeanalysene av vegarbeidsulykker.   
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7.2.4 Fart 
a  over fartsgrensen – ikke er noe stort problem i 

de 

fokusgruppeintervjuet ble det påpekt at det er vanskelig å regulere trafikantenes faktiske fart 
ppen som 

et. Disse er det svært vanskelig å ”temme” med skilt og 
rtsdempende tiltak både ved vegarbeid og ellers. Det virker imidlertid ut fra vår analyse som 

serte 

følge alle pågående veg- og anleggsarbeid tett nok. De 
ndres kontinuerlig og en kontroll på et tidspunkt er ingen garanti for at forholdene er gode 

skiltmyndigheten i Vegvesenets fylkesavdelinger i Region 
s 

varsling og det er eksempler 
å at det utarbeides ”generelle” arbeidsvarslingsplaner som brukes fra gang til gang. Disse er 

tt tross anmodning fra byggherren.  

nalysen viser en sterk overrepresentasjon av myke trafikanter i vegarbeidsulykker i forhold 

ring av 
antgruppe både i 

ørenes risikovurderinger. Denne problemstillingen utdypes 
rundigere i kapittel 9 i rapporten.   

t ble hevdet at fotgjengere og 

Dybde nalysene viser at høy fart - dvs godt
denne typen ulykker. Derimot er det flere tilfeller hvor det virker som om fartsgrensen bur
vært midlertidig nedsatt, og at fartsnivået dermed var høyere enn sikkerhetsnivået tilsa. Det 
gjelder spesielt vinterstid, der hvor vegarbeidet (gjenstående arbeider) ikke er synlige for 
trafikantene eller kjøremønsteret legges om. 
 
I 
og at fartsgrenseskilt alene ikke er tilstrekkelig. Dette synes å gjelde den samme gru
heller ikke ellers overholder fartsgrensene (såkalt ekstrematferd). To dødsulykker med høy 
fart i vår analyse tilsier d
fa
at fartsproblemet i større grad består i manglende nedskilting av fart der vegens redu
sikkerhetsnivå tilsier det.  
 
7.2.5 Oppfølging og kontroll av arbeidsvarslingsplaner 
Det er svært arbeidskrevende å skulle 
e
uka etter. Jf kapittel 8.5 behandlet 
sør 3.650 arbeidsvarslingsplaner i 2010. Det skulle tilsi ca 14.000 planer på landsbasis. Hvi
ressursbruken i Region sør er representativ for hele landet, brukes det ca 30 årsverk til 
godkjenning og kontroll av arveidsvarslingsplaner (1,5 årsverk pr fylke). Selv med denne 
ressursbruken kan ikke alle arbeider ute på vegene følges opp like tett.  
 
Entreprenørene har også begrensede ressurser å bruke på arbeids
p
verken godt nok tilpasset nye anlegg eller de ulike fasene i ethvert anlegg.   
 
Datamaterialet i vår temaanalyse sier ingen ting om det pågående vegarbeidet var kontrollert 
eller ikke. Dette kunne vært registrert hvis vegarbeid hadde hatt større fokus som 
medvirkende faktor til ulykkene. Et unntak er ulykke 4.2 i kap 5 (utforkjøring i vann pga 
manglende rekkverk og varsling/sikring), hvor det oppgis at arbeidsstedet var kontrollert året 
før, men ikke gjenta
 
Selv om manglende samsvar mellom godkjent plan og etterlevelsen av den kan være et 
problem, så tyder rapport fra arbeidsvarslingsinspeksjoner i Region midt på at manglende 
kvalitet på planene i utgangspunktet er et større sikkerhetsproblem. Organisering, roller og 
ansvar for arbeidsvarsling utdypes i kapittel 8.  
 
7.2.6 Myke trafikanter 
A
til dødsulykker i vegtrafikken for øvrig. En høy andel av disse igjen var barn under 16 år. 
Dette er ny kunnskap for Statens vegvesen siden vegarbeidsulykker ikke har vært undersøkt 
som kategori tidligere, og må få konsekvenser for tilrettelegging, varsling og sik
anleggsområder. Risiko for gående og syklende må vurderes som egen trafik
byggherrens og entrepren
g
 
Også i fokusgruppeintervjuet ble det etterlyst større oppmerksomhet rundt de myke 
trafikantene i forbindelse med arbeid på og langs veg. De
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syklister blir ofte glemt i arbeidsvarslingsplanene, og alt for enkelt blir henvist til å ”benytte 

n 
 med hensyn til trafikantenes sikkerhet. De 

tførte risikovurderingene i byggherrens SHA-plan (bruk av RISKEN) eller entreprenørenes 

t 
v hensyn til oppfølgingen er det viktig at byggherrens 

verordnede risikovurdering i SHA-planen fanger opp de viktigste farene. Da kan disse 
nkurransegrunnlaget.  

 
lfellet.  

 
ennom SHA-

lanen i konkurransegrunnlaget. Ekstra belysning av vegarbeidsområder kan derimot inngå 

isse er tillatt for ferdsel i vanlig 
afikk, er de konstruert spesielt med tanke på å utføre et arbeid. De er derfor ikke tilpasset 

utgjør 
isse 

.2.10 Krevende førerforhold 
tøy skal primært utføre en jobb innenfor fastsatt tid. Selv om det 

 

hvordan 
jørsler til veger med stor trafikk, høy fart og nær kryss 

edfører ekstra risiko. Ofte har anleggsavkjørsler dårligere (utflytende) utforming enn 
retøy.  

fortau på andre siden”.  
 
7.2.7 Risikovurdering i forkant av vegarbeid 
Et sikkerhetsproblem som ble påpekt i svært mange av ulykkene i vår undersøkelse, var de
tilsynelatende mangelen på risikovurderinger
u
SJA-analyser forelå ikke i datamaterialet fra dybdeanalysene. Ut fra generell erfaring med 
slike analyser er det likevel grunn til å anta at de har et sterkt arbeiderperspektiv (SJA-
analysene i enda sterkere grad enn SHA-vurderingene).  
 
Enkle, men systematiske risikovurderinger i forkant av et hvert vegarbeid kan etter 
arbeidsgruppas oppfatning føre til at man oppdager farlige forhold for trafikantene som de
kan iverksettes tiltak mot. A
o
varsles og forutsettes behandlet av entreprenøren allerede i ko
 
7.2.8 Manglende belysning  
I to av dødsulykkene var vegbelysningen demontert eller avslått. Begge disse ulykkene 
skjedde i mørket og manglende belysning kan ha spilt en avgjørende rolle. Ved manglende 
belysning har ikke varsling tilnærmelsesvis samme effekt og utformingen av 
vegarbeidsområdet blir enda mer kritisk. Manglende belysning forutsetter at situasjonen på
stedet kan oppfattes og håndteres på svært nært hold, og det er sjelden ti
 
Behovet for å fjerne vegbelysning må vurderes svært kritisk og det må i tilfelle iverksettes 
kompenserende tiltak som bakgrunnsmarkering, markører osv. Et mørklagt vegarbeidsområde
krever en egen arbeidsvarslingsplan og entreprenøren bør varsles om dette gj
p
som et risikoreduserende tiltak f.eks i områder med uventet trafikkomlegging.    
 
7.2.9 Spesielle anleggskjøretøy  
I fem av dødsulykker var typiske anleggs- eller arbeidskjøretøy involvert (gravemaskin, 
dumper, betongbil og to hjullastere/traktorer). Selv om d
tr
alle trafikale situasjoner med sine blindsoner, vekt og svingradius. Ulykkene viser at de 
en spesiell risiko i forhold til myke trafikanter (4 av de 5 ulykkene). Begrensningene ved d
kjøretøyene i trafikken er ikke innlysende for andre trafikanter slik at de kan tilpasse seg.  

 
7
Førere av tunge anleggskjøre
medfører at de ferdes i vanlig trafikk, er føreroppgaven en sekundær oppgave. Det kan føre til
lavere konsentrasjon om trafikale forhold enn bilførere flest. Samtidig har disse førerne 
spesielt krevende kjøretøy å håndtere i trafikken jf punktet over.  
 
Kryssingspunkt mellom anlegg og vanlig trafikk er derfor kritiske punkter. Siktforholdene bør 
være ekstra gode og utformingen av anleggsavkjørslene entydige og forutsigbare mht 
tunge kjøretøy skal plassere seg. Avk
m
vanlige kryss og avkjørsler, og dette stiller ekstra store krav til førerne av anleggskjø
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8 Utdyping av problemstillinger knyttet til arbeidsvarsling 

 

 

 selv 

et 
å sikringen var mangelfull i forhold til varslingsplanen. Den 

ste 

 i 

 kap 8.5 

 disse må imidlertid fungere godt for at resultatet på vegen 
or 

tt 
51 revidert i 2010). Eventuelle føringer for arbeidsvarsling 

elle 
 tett selv om det 

En problemstilling som avdekkes i temaanalysen er manglende eller mangelfull 
arbeidsvarsling og -sikring av trafikantene ved vegarbeid. En gjennomgang av dødsulykkene 
med henblikk på dette viser at det, etter arbeidsgruppas vurdering, var mangelfull varsling og
sikring på 2/3 av ulykkesstedene.   

 Mangelfull varsling: 15 steder  
 Riktig varsling eller ikke relevant med varsling: 8 steder 
 Mangelfull sikring: 16 steder 
 Riktig sikring eller ikke relevant med sikring: 7 steder 

(se vedlegg 4). 
 
På minst tre ulykkessteder som inngår i denne analysen burde det vært varslet vegarbeid,
om det ikke foregikk aktivt arbeid på ulykkestidspunktet (forholdene var unormale og 
forutsigbare). I andre tilfeller forelå det ikke godkjent varslingsplan for det faktiske arbeidu

som p gikk, eller varslingen og 
påviste mangelen på arbeidsvarsling kan ha medvirket til dødsulykkene, men er ikke ene
forklaringsfaktor i noen av ulykkene.   
 
Forklaringer på den mangelfulle arbeidsvarslingen kan etter arbeidsgruppas oppfatning ligge
hvordan oppgaven er organisert, kompetansen hos de involverte og ressursbruken på 
ppgaven. Arbeidsmengde og ressursbruk knyttet til skiltmyndigheten utdypes io

under. Med kompetanse i denne sammenheng sikter vi til kunnskap om trafikksikkerhet og 
forutsetninger for å vurdere risiko for trafikantene ved vegarbeid.  
 
Organisering, regulering og ansvar knyttet til arbeidsvarsling utdypes under. Det er mange 
aktører involvert og kompliserte kontrakter og regelverk på området. Både skiltmyndighet 

egmyndighet), byggherre (oppdragsgiver) og utførende virksomhet (entreprenør) har viktige (v
roller og ansvar. Samspillet mellom
skal bli forutsigbart og sikkert for trafikantene, og noen må ha det overordnede ansvaret f
dette.  
 
8.1 Byggherrens rolle og ansvar 
Spesielt byggherrens rolle og ansvar kan virke uklar, og er også endret over tid. Mens 
byggherren (oppdragsgivers representant) tidligere hadde ansvar for at det ble utarbeidet en 
arbeidsvarslingsplan (jf Håndbok 051 Arbeidsvarsling fra 2006), er dette ansvaret nå overla
til entreprenøren (jf ny Håndbok 0
skal byggherren gi i konkurransegrunnlaget for oppdraget.  
 
Byggherrens representant (byggeleder) er den som følger arbeidet på vegen tettest, men har 
ikke lenger noe formelt ansvar for arbeidsvarslingen. Skiltmyndigheten, som har det form
nsvaret for arbeidsvarslingsplanen, følger ikke vegarbeidene likea

gjennomføres kontroller. Denne rolledelingen kan begrunnes kompetansemessig, men kan ha 
en svakhet når det gjelder den daglige oppfølgingen av pågående vegarbeider. Det er også 
eksempel på at disse to rollene hos Vegvesenet blandes sammen av entreprenøren, slik at når 
byggeleder ikke sier fra om varslingen tolkes dette som at den er ok.  
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8.2  Lover, forskrifter og normaler for arbeidsvarsling 
010 kom det en 

høringsutgave til revidert håndbok 051 ” Arbeid på veg - krav og retningslinjer til varsling og 
sjoner av hb 

r at formålet er å:  

rsinkelse og ulempe for alle, 
ft av anleggsarbeidet. 

 
 innleide firmaer, og som har ansvaret for å følge opp 

 

 

 
vil være en viktig del for ivaretakelse av arbeidernes sikkerhet på arbeidsplassen. 

oll-

 for sikkerhet, helse og 

sling og -sikring når 
enne har betydning for sikkerheten til arbeiderne på bygge- eller anleggsplassen. 

Arbeidsmiljøloven med forskrifter vil således ikke kunne anvendes som lovgivning ift. ansvar 

Gjeldende håndbok 051 var i 2010 ”Arbeidsvarsling” fra 2006. I løpet av 2

sikring”, som vil komme i ferdig utgave i 2011. Under refereres det til begge ver
051. Håndbok 051 er en bindende vegnormal, som er hjemlet i skiltforskriften til 
vegtrafikkloven. 
 
I hå bnd ok 051 står det i begge versjone
 Sikre arbeiderne 
 Varsle og sikre trafikantene 
 Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig fo

ulig å opprettholde effektiv og økonomisk drigjøre det m
 
Definisjoner: 
 Byggherren: Den som skal ha utført et arbeid og eventuelt engasjerer en virksomhet til å 

utføre arbeidet, og som dermed omfattes av bestemmelsene i byggherreforskriften.  
 Skiltmyndigheten: Godkjenningsinstans for varslingsplaner, treffer skiltvedtak, utøver 

kontroll. 
 Utførende virksomhet: Er den virksomhet (entreprenør) som utfører arbeider på vegen,

enten med egne ansatte eller andre
blant annet internkontrollforskriften. 

 
Ansvarsfordeling iht 2006-utgaven av hb 051: 
 Byggherren har ansvar for at det utarbeides en arbeidsvarslingsplan  
 Skiltmyndigheten har et ansvar for at arbeidsvarslingsplanen er forsvarlig i hvert enkelt

tilfelle. 
 Den utførende virksomheten har ansvaret for å følge den godkjente varslingsplanen, og

sørge for at varsling og sikring er iht. godkjent plan.  
 
Selve byggherre-begrepet er forankret i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Denne 
regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og forholdet mellom arbeidstakere 
med hensyn til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Korrekt arbeidsvarsling og
ikring s

 
Sentrale forskrifter ift. sikring av arbeidere på bygge- og anleggsplassen, er internkontr
forskriften og byggherreforskriften. Førstnevnte pålegger byggherren å ha en internkontroll 
som sikrer ivaretakelse av bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (m.fl.). For byggherren på et 
veganlegg vil dette kunne innebære at det foreligger rutiner for tilsyn med arbeidsvarslingen.  
 

yggherreforskriften pålegger byggherren å samordne tiltakB
arbeidsmiljø (SHA) på arbeidsplasser der aktiviteter og aktører endres over tid. Byggherren 
har ansvaret for at det utarbeides en SHA-plan før byggestart som sikrer et fullt ut forsvarlig 
arbeidsmiljø. Omtale av krav til arbeidsvarsling og sikring vil være et element i denne planen 
når arbeidsplassen har grensesnitt mot offentlig vegnett. 
 
Byggherreforskriften og internkontrollforskriften omfatter i utgangspunktet ikke sikkerhet for 
tredjepersoner, altså personer som ikke er arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Dette 
nnebærer at byggherren formelt sett kun har et ansvar for arbeidsvari

d
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byggherren måtte ha for ivaretakelse av sikkerhet for trafikanter (3-parter) som ferdes på og 

 
 kommende 

på og ved veg”) er utarbeidet med hjemmel i denne forskriften. 
tgangspunktet for håndboka er hensynet til trafikksikkerhet for både arbeidere og 

ar for å se til at det utarbeides en 

rbeidsvarslingsplan og derved påtar seg ansvaret for at arbeidsvarsling og -sikring er i 
odkjent plan. 

 til noen få justeringer som vedrører byggherrerollen.  

varslingsplan. Eventuelle viktige føringer for 
arbeidsvarslingen skal angis av byggherren i konkurransegrunnlaget for oppdraget.  

erre skal det føres tilsyn med at det foreligger 
idsvarsling skal 

ltak på vegnettet. Dette tilligger 
egholder, dvs. Statens vegvesen ved fylkesavdelingene, fylkeskommuner og kommuner, som 

ger 
idlertid ikke opp andre byggherrer. 

ved bygge- eller anleggsplassen. 
 
Krav om arbeidsvarsling er hjemlet i Vegtrafikkloven. Aktuell forskrift er her skiltforskriften,
herunder spesielle bestemmelser for vegarbeid. Håndbok 051 ”Arbeidsvarsling” (i
revisjon: ”Arbeid 
U
trafikanter.  
 
Som tidligere beskrevet har byggherren et ansv
arbeidsvarslingsplan for byggearbeidene (HB051, 2006-utg.). I praksis er det den utførende 
virksomhet (entreprenørledd) som gjennom kontrakt får ansvaret for utarbeidelse 
a
samsvar med g
 
8.3 Ny håndbok 051 
HB051 har i 2010 vært under revisjon og høringsrunde avholdt. Ny håndbok vil foreligge 
tidlig på nyåret 2011 og det ligger an
Følgende nevnes: 
 Utførende virksomhet har fått et mer fremtredende selvstendig ansvar for utarbeidelse 

og fremskaffing av godkjent arbeids

 I oppdrag der Statens vegvesen er byggh
godkjente, relevante arbeidsvarslingsplaner og at disse følges. Arbe
være tema i alle byggemøter. 

 
Ut fra overstående synes klart at byggherreleddet ikke har noe selvstendig juridisk ansvar for 
trafikantenes sikkerhet (3. part) som følge av midlertidige ti
v
har et generelt ansvar for trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs det offentlige 
vegnett. I så måte vil offentlige byggherrer ofte representere en av disse. Unntak vil likevel 
forekomme. I kommende revisjon av HB051 har Statens vegvesen som byggherre selv pålagt 
seg noen føringer for hvordan arbeidsvarslingen skal håndteres i sine prosjekter. Dette fan
im
 
I håndbok 051 ”Arbeid på veg” fra 2010, står det:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhet for trafikanter 
Sikkerhet for kjørende ivaretas blant annet ved at: 

Sikkerhet for gående og syklende ivaretas blant annet ved at: 

o.l., 

• dersom det blir nødvendig med ekstraordinær kryssing av veg, skal dette kunne skje på en 
trygg måte. 

• de varsles i tide, slik at kjøreadferden kan tilpasses den aktuelle situasjonen, 
• de ledes på en sikker måte forbi arbeidsstedet, slik at det ikke oppstår fare i forhold til 
andre trafikanter, vegarbeidere, omgivelser eller trafikanten selv, 
• varslingen utføres slik at fartsnivået tilpasses den aktuelle situasjonen, 
• det ikke oppstår tvil om korrekt kjøretøyplassering, vikepliktsforhold o.l., 
• sikring benyttes på en slik måte at den også ivaretar trafikantenes sikkerhet og reduserer 
eventuelt skadeomfang. 

• fortau og gang- og sykkelveger ikke benyttes til lagerplass eller parkering, dette skal skje i 
del av kjørebanen eller utenfor vegområdet, 
• det om nødvendig etableres en midlertidig gang- og sykkelforbindelse forbi arbeidsstedet 
som så langt råd er gir samme sikkerhet som før arbeidet startet, 
• myke trafikanter sikres mot kjørende trafikk og mot arbeidsmaskiner, byggegroper 
• sikringene er godt synlige eller merkbare, også under dårlige lysforhold og for 
synshemmede, 
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8.4   Byggherrens rolle og ansvar ved arbeidsvarsling 

 av 
 av den 

ov for arbeidsvarsling (eiendomsutviklere, m.fl.). 

I dødsulykkene vi har analysert har det vært ulike byggherrer. Det er både offentlige og  
private byggherrer for vegbyggings- og driftskontrakter. Statens vegvesen er den største av 
disse, men kommuner, Jernbaneverket og OPS-selskaper har vært involvert i flere
ulykkene. I tillegg kommer andre private byggherrer som utfører arbeider nær veg og
grunn har beh
 
Konkurransegrunnlag: 
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag er byggherrens ansvar. Her har byggherren mulighet fo
å legge viktige premisser for hvordan oppdragene skal gjennomføres, herunder 
trafikkløsninger som velges underveis i gjennomføringen.  
 

r 

mange av ulykkene har manglende risikovurderinger, mht. trafikantsikkerhet i forkant av 
lbakevendende tema. Vi tror at flere av dødsulykkene som er 

d i 

etaljert kravspesifikasjon for arbeidsvarsling og 
afikksikring i oppdraget. I driftskontrakter ville dette også gjenspeiles på funksjonskrav som 

 

rdringer knyttet opp mot sikkerhet for arbeidere og 
afikanter i gjennomførelsesfasen.  

nalysegruppa tror at overordede risikoanalyser utført i forkant av byggingen, i langt større 
ra  et verktøy for å sikre trafikantene i gjennomføringsfasen  

y

I 
byggearbeidene, vært et ti
analysert ville kunne ha vært unngått dersom dette hadde blitt utført av byggherren som led
forberedelsene til byggingen. 
 
Gjennom en overordnet risikoanalyse av trafikkavviklingen i tilknytning til bygge- eller 
drifts-/vedlikeholdsoppdraget, ville det i større grad vært mulig å avdekke hvilke 
faremomenter som utpeker seg. Byggherren vil da ha en unik mulighet til å gjøre endring i 
plangrunnlaget eller beskrive risikoreduserende tiltak for gjennomføringsfasen. Dette er 
dessuten viktig informasjon å trekke med seg videre ved utarbeidelse av overordnede 
faseplaner for trafikkavvikling, samt d
tr
stilles til type utstyr som benyttes i oppdraget (snøbrøyting, kantslått, mm.).  
 
Risikoanalysen vil være en viktig input ved beskrivelse av utfordringer knyttet opp mot 
trafikkavvikling i SHA-planen. Denne beskriver risikoforhold i gjennomføringsfasen som
utførende virksomhet må fokusere på videre i gjennomføringsfasen. SHA-planen vil også 
inngå i kontraktsgrunnlaget og være sterkt fokusert videre både av byggherre og valgt 
entreprenør for oppdraget. Utførende virksomhet vil på denne måte allerede ved prising av 
oppdraget gjøres kjent med viktige utfo
tr
 
A
g d bør tas i aktivt i bruk som
 
B ggherrens oppfølging av pågående vegarbeider: 

svaret for utarbeidelse av varslingsplan samt etterse at etablert vAn arsling og sikring er iht. 
od de håndbok et 
ns

y nleggsplassen og burde ha en 
tø st 
je
af

g kjent plan, tilligger utførende virksomhet. Byggherren har iht. gjelden
a var for å se til at varslingsplan blir utarbeidet for arbeidene som skal gjennomføres. 
 
B ggherren er i mange tilfeller daglig til stede på bygge- eller a
s rre forpliktelse for å etterse at trafikantsikkerheten var tilfredsstillende ivaretatt. Ikke min

lder dette i de tilfeller byggherren er Statensg  vegvesen, en fagetat innen for 
ikksikkerhet.  tr
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I forhold til sikkerhet for arbeidere har byggherren en ”påse”- plikt iht. Arbeidsmiljøloven. 
ette gjelder dog ikke sikkerhet for trafikanter. Som nevnt tidligere er det i høringsutgaven til 

t foreligger godkjente, relevante 
 

 i 
nsvaret 

kiltmyndigheten innehar en svært viktig funksjon for å skape god trafikksikkerhet og 
 steder det bedrives bygge- og anleggsarbeid. Ikke minst gjelder dette 

yndigheten 

D
HB051 stilt krav om at byggherren skal føre tilsyn med at de
arbeidsvarslingsplaner og at disse følges opp. Arbeidsvarsling skal også være tema på alle
byggemøter. Analysegruppa synes dette er positivt og bidrar til økt sikkerhet for trafikantene
oppdrag hvor Statens vegvesen selv er byggherre. Spørsmålet er hvem som har dette a
i oppdrag hvor det er en annen byggherre? 
 
S
fremkommelighet langs
i de tilfeller der det er andre byggherrer enn Statens vegvesen. Manglende forutsetninger og 
kunnskap om trafikksikkerhet kan vise seg å være et problem. Derfor bør skiltm
prioritere oppfølging og kontroll av disse arbeidsstedene.   
 
Dialog byggherre – skiltmyndighet: 
I HB051 er det ikke stilt krav om en dialog mellom skiltmyndighet og byggherre underv
ved behandling og godkjenning av arbeidsvarslingsplaner. Byggherren innehar stor kunnskap 
om det aktuelle tiltaket som sk

eis 

al gjennomføres og har i de fleste tilfeller en byggherre-
rganisasjon for oppfølging av arbeidene som utføres. Dette gjelder både ved nybygging og 

ppdraget. 

g der 
vel vil 

erhet som 
tatens vegvesen. Skiltmyndigheten vil være svært sentral i en slik dialog. Rolleblanding i et 

ere 

 at de blir fulgt opp i praksis på vegarbeidsstedet. 
rbeidsvarslingsplanene har i analysene av flere dødsulykker vist seg å være mangelfulle, 

n evaluering fortatt av arbeidsvarslingen i Region midt viser at den mest sikkerhetskritiske 
 mangelfull etterlevelse av entreprenøren. 

 

 kompetanse til å utføre kvalitetssikringen. 
3. Manglende kjennskap til de faktiske forholdene og behovet for varsling og sikring på 

stedet.   

o
drift og vedlikehold av eksisterende veger. Byggherren vil også ha god kjennskap til den 
utførende virksomheten og ha jevnlig dialog med denne om gjennomføringen av o
 
Analysegruppa tror at dialogen mellom skiltmyndighet og byggherre vil være en viktig 
kvalitetssikring å få på plass i forkant av godkjenning arbeidsvarslingsplaner. I oppdra
Statens vegvesen selv er byggherre burde dette være en enkel dialog å få på plass. Like
en slik dialog være viktig, og kanskje viktigere, i de tilfeller der det er andre byggherrer som 
ikke har tilsvarende kunnskaper innenfor fagområdet trafikkavvikling og sikk
S
kontraktsforhold er et viktig moment som byggherren må være oppmerksom på, og nærm
premisser for en slik dialog må derfor avklares. 
 
8.5 Skiltmyndighetens ressursbruk på arbeidsvarsling 
Plan- og forvaltningsseksjonene i fylkesavdelingene har rollen som skiltmyndighet, blant 
annet for arbeidsvarslingsplaner. Som skiltmyndighet skal man godkjenne forslag til 
arbeidsvarslingsplaner og kontrollere
A
ikke oppdaterte ved endringer i anleggsarbeidet eller ikke fulgt i praksis.   
 
E
feilen er mangelfull kvalitet på selve planen og ikke
Evalueringen konkluderer derfor med at Statens vegvesen som byggherre og skiltmyndighet
må sørge for bedre kvalitet på planene før det er aktuelt å bøtelegge entreprenørene for 
manglende etterlevelse av dem.  
 
Årsakene til mangelfull kvalitet på noen planer kan være flere, blant annet: 

1. Manglende ressurser (saksbehandlere) til å kvalitetssikre forslagene til 
arbeidsvarslingsplaner. 

2. Manglende
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For å få en oversikt over ressursbruken og arbeidsmengden knyttet til skiltmyndighets-
oppgaven for arbeidsvarsling, sendte arbeidsgruppa en e-post med tre spørsmål til de fem 
lederne for Plan- og forvaltningsseksjonene i Region sør i januar 2011. Alle fylkene besvarte 
spørsmålene. Omsetning og antall ansatte i Region sør utgjør ca ¼ av Statens vegvesen på 
landsbasis og vi går her ut fra at de oppgitte tallene fra fylkene i sør utgjør ca ¼ av tallet for 
hele landet.  
 
Totalt blir det brukt litt over 8 årsverk i Regon sør på skiltmyndighetsoppgavene ifm 

 av 

 fra ett av fylkene viser at antall 
laner som behandles er mer enn fordoblet fra 2006 til 2010 (vi vet ikke om dette er typisk for 

nd i hvert fylke. Det kan imidlertid virke som om ressursbruken til kontroller ikke følges 
er og 

egrensede ressurser. Liten 
ontrollvirksomhet ute på vegarbeidsstedene gir liten kjennskap til de faktiske forholdene og 

pplæringstilbud osv i vår 
d 

te 
0-60% ut fra våre 

var). Innenfor begrensede ressurser, tyder på at arbeidsvarsling både er en arbeidskrevende 

arbeidsvarsling (godkjenning av planer og kontroll av etterlevelse). Det er ca halvparten
total ressursbruk som skiltmyndighet (all øvrig skilting inkl fartsgrenser).   
 
Det ble behandlet ca 3650 arbeidsvarslingsplaner i de fem fylkene i 2010. Det vil si ca 440 
planer pr årsverk eller nesten 2 planer pr arbeidsdag. Svaret
p
flere fylker).   
 
Spørsmålet om antall kontroller pr år var det vanskeligste spørsmålet å besvare. Svarene 
varierte fra ”33 uanmeldte kontroller” og ”5 varslede + stikkprøvekontroller” til ”7-8 
dagsverk pr måned” og ”ingen utførte kontroller av Plan- og forvaltningsseksjonen”.  
 
Det er et nasjonalt mål å bruke minst to dagsverk til varslede eller uanmeldte kontroller pr 
m
opp så nøye i fylkene. Det opplyses at det ikke blir ført noen journal over antall kontroll
at bare de mest graverende feilene blir skriftlig rapportert. Det meste avklares underveis i 
kontrollen uten ytterligere oppfølging. Noen oppgir at Vegseksjonen gjennomfører enkelte 
kontroller i forbindelse med sitt generelle oppsyn med vegnettet og entreprenørene.  
 
Ut fra disse svarene kan det virke som om i hvert fall to av årsakene nevnt over til mangelfull 
kvalitet på noen arbeidsvarslingsplaner, er til stede. Det er et stort og økende antall 
arbeidsvarslingsplaner som skal behandles med b
k
behovene på stedet. Det ble ikke spurt om kompetansebehov, o
undersøkelse, men deltakerne i fokusgruppeintervjuet påpekte høyere kompetansekrav me
tilhørende utdanningstilbud i andre nordiske land.  
 
I forhold til samlet ressursbruk på skiltmyndighetsoppgavene (alle typer skilt inkl permanen
og fartsgrenser), brukes likevel relativt mye ressurser på arbeidsvarsling (5
s
og prioritert oppgave i fylkesavdelingene.    
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9 Utdyping av problemstillinger knyttet til myke trafikanter og vegarbe
 
En annen problemstilling som avdekkes i temaanalysen er sårbarheten til myke trafikanter – 
og spesielt barn – ved vegarbeid (jf kap 5.2 og 5.3). Temaanalysen avdekker mangelfull 
tilrettelegging, varsling og sikring av gående og syklende forbi anleggsområder. 
Vegarbeidsom

id 

rådene utformes slik at lite synlige og ubeskyttede trafikanter (og barn med 
anglende trafikkforståelse) kommer i konflikt med tunge kjøretøy med store blindsoner.    

talt dreier det seg 
m 5 syklister og 7 fotgjengere. Den store andelen myke trafikanter i veg- og anleggsulykker 

antene som ble drept er nesten utelukkende barn eller eldre. Totalt var det 5 
arn i alderen 10 til 16 år (42 %) og 6 eldre mellom 67 og 84 år (50 %). Bare 1 av de drepte 

 
rbeid 

 
t 

re 

eg- og anleggsulykkene med myke trafikanter skjedde i områder de gående og syklende 

 
lykkesatte fordi 

afikantenes sikkerhet i noen av de 12 
lykkene. Vi har ingen dokumentasjon på noen former for varsling av de myke trafikantene, 

 

erimot er det flere eksempler på at opprinnelig/permanent løsning var endret og sikring var 
ernet i forbindelse med veg/anleggsarbeidet, uten at det var iversatt alternative løsninger. 
ovedinntrykket er altså at de myke trafikantenes ellers kjente og forutsigbare omgivelser ble 

forandret uten at det var iverksatt kompenserende tiltak. 4 av de 12 ulykkene med myke 
trafikanter skjedde i mørke eller i tussmørke uten belysning, dvs under ekstra krevende 
forhold fra trafikantenes side.  
  
9 av de 12 ulykkene med myke trafikanter i skjedde i ”kryssområder” – bare 3 skjedde 
utenfor. I denne sammenhengen defineres også avkjørsler som kryssområder. De fleste 
dødsulykker med syklister og fotgjengere i trafikken generelt skjer også i kryssområder.  
  

m
 
9.1 Myke trafikanter i anleggsområder    
I halvparten av ulykkene i utvalget, 12 av 23, ble myke trafikanter drept. To
o
kan tolkes som at veg- og anleggsarbeid medfører økt risiko for denne trafikantgruppen. 
Nedenfor følger en oppsummering av kjennetegn ved disse ulykkene.  

  
De myke trafik
b
var i alderen mellom 16 og 67 år (fotgjenger 55 år). Man bør derfor stille spørsmål ved om
unge og eldre fotgjengere og syklister er utsatt for høyer risiko i forbindelse med vega
enn andre aldersgrupper.  
 
Det er en høyere andel barn i vegarbeidsulykkene sammenlignet med drepte fotgjengere og
syklister forøvrig. Dersom vi sammenligner med drepte fotgjengere og syklister i hele lande
2005-2008, var 10 % av disse under 16 år og 52 % av disse over 65 år. Andelen drepte eldre 
syklister og fotgjengere i vegarbeidsulykkene er altså omtrent den samme som andelen eld
drepte fotgjengere og syklister forøvrig.     

  
V
opplevde som kjente og forutsigbare. F eks tre av ulykkene skjedde på vei til/fra skolen, en 
ulykke på vei til jobb og tre ulykker på handletur på hjemstedet. Nettopp at de myke
trafikantene var svært godt kjent med omgivelsene kan ha gjort dem ekstra u
vegstrekningen til vanlig ikke krevde spesiell oppmerksomhet eller årvåkenhet fra deres 
side.     
  
Det var ikke iverksatt tiltak som ivaretok de myke tr
u
med unntak av ett tilfelle hvor fartsgrensen var satt ned fra 80 km/t til 50 km/t. Vi har heller 
ingen dokumentasjon på at de myke trafikantene var sikret på noen måter, med to unntak hvor
det var brukt miniguard rundt deler av anleggsområdet.  
  
D
fj
H
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Alle de 12 myke trafikantene ble påkjørt da fotgjengeren eller syklisten krysset vegen;  
 3 fotgjengere og 2 syklister ble påkjørt da de krysset hovedveg uten gangfelt  

 3 syklister og 1 fotgjenger ble påkjørt av anleggsmaskin eller tunge kjøretøy på veg 
område.   

 anleggsområde.  
1 syklist ble påkjørt i eller like ved anleggsområde av tungt kjøretøy.  

v et veg- og anleggsarbeid. Videre ser vi at 8 av de 12 myke 
afikantene (2/3) ble påkjørt av store kjøretøy (traktor, betongbil, gravemaskin, lastebil og 

d 

3 av fotgjengerulykkene skjedde som en følge av at det var gjort endringer ved 
ke 

e 
egbanen 

k 

2 Risikofaktorer for gående og syklende  
 

e vegmiljøet endret som følge av 
g/anleggsarbeid, dvs at ulykken skjedde i en ”normalsituasjon” mht utforming og 

 selve vegmiljøet var endret eller ved at løsningen medførte 
ørre andel tungbiltrafikk til/fra en permanent avkjørsel eller ved at løsningen medførte at 

ing av 
 

 2 fotgjengere ble påkjørt da de krysset hovedveg i gangfelt  
 1 fotgjenger og 3 syklister ble påkjørt da de krysset en avkjørsel  
 1 akende (fotgjenger) ble påkjørt da han krysset en sideveg   

  
De 12 myke trafikantene ble påkjørt i følgende anleggs/driftssituasjoner; 

inn/ut av midlertidig avkjørsel til anleggs
 3 fotgjengere ble påkjørt av drifts- eller anleggsmaskiner som var under 

transport/forflytning i tilknytning til drifts- eller anleggsarbeid, dvs at vegmiljøet ikke 
var forandret.  

 2 fotgjengere og 1 syklist ble påkjørt av personbil i eller like ved
 
 1 fotgjenger ble påkjørt på omkjøringsveg (skolebussen kjørte motsatt retning pga 

anleggsarbeid).  
  
Dette viser at ulykkene ikke bare skjer i selve veg- og anleggsområdet, men også i nærheten 
av det eller som en følge a
tr
lignende). De 4 øvrige ble påkjørt av personbiler, hvorav den ene skjedde idet fotgjengeren 
krysset vegen bak en buss. De store kjøretøyenes blindsoner (begrenset sikt og mulighet til å 
observere gående/syklende) har sannsynligvis vært en medvirkende faktor i alle ulykkene me
store kjøretøy. 
  

bussholdeplassen fotgjengerne vanligvis benyttet på grunn av veg/anleggsarbeid. I én ulyk
kjørte skolebussen motsatt retning og busspassasjer ble sluppet av på motsatt side. I én ulykk
var busstoppet flyttet og gangforbindelsen fjernet slik at fotgjengeren måtte benytte v
forbi et anleggsområde. I én ulykke var fysisk skille mellom busstopp og motorveg fjernet sli
at det ble mulig å krysse vegen.  
  
9.
Identifiserte medvirkende faktorer til dødsulykker i dybdeanalysene, utgjør risikofaktorer som
bør vurderes i forkant av nye vegarbeider. Under framheves noen viktige risikofaktorer for 
kommende risikovurderinger av vegarbeid.  
 
I 3 av de 12 ulykkene med myke trafikanter var ikke selv
ve
trafikkmengde. En viktig medvirkende faktor i disse ulykkene var de store kjøretøyenes 
blindsoner. Én av ulykkene skjedde da en traktor utførte snørydding, de to øvrige ulykkene 
skjedde da en snøfres og en gravemaskin var under forflytting på vegnettet.  
  
I de 9 øvrige ulykkene var vegmiljøet og/eller trafikkforholdene endret som følge av 
veg/anleggsarbeid, enten ved at
st
busspassasjer måtte krysse vegen. I figur 1.1 nedenfor er det forsøkt å gi en oppsummer
de viktigste risikofaktorene knyttet til veg- og anleggsarbeid i de 12 ulykkene med myke
trafikanter. Disse risikofaktorene omfatter følgende; 
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 Arbeid som utføres av store kjøretøy med store blindsoner. Medfører at føreren har 
r 

r under 

lindsoner. Gjelder også 
permanente avkjørsler/veger som benyttes som anleggsveg/avkjørsel. I slike 

iltrafikk og økt 

av trafikantenes oppmerksomhet, 

es, og skaper økt sannsynlighet for sammentreff.  
 

tet er dårligere 

de/syklende.  

problemer med å oppdage gående/syklende. Gjelder særlig kjøretøy som utføre
driftsoppgaver (snørydding og lignende) eller kjøretøy som e
transport/forflytting på vegnettet til/fra arbeidssted.  

 Arbeid som medfører en økt andel tunge kjøretøy med store b

situasjoner er vegmiljøet uendret, men aktiviteten skaper økt tungb
sannsynlighet for at førere overser gående/syklende.  

 Arbeid og/eller aktivitet som medfører forstyrrelser 
og skaper økt sannsynlighet for at trafikantene overser hverandre.  

 Arbeid som medfører at eksisterende separering mellom biltrafikken og myke 
trafikanter fjern

 Arbeid som medfører at gående og syklende må krysse hovedveg eller midlertidige
avkjørsler/kryss. Omfatter også situasjoner hvor det nye krysningspunk
tilrettelagt enn det opprinnelige krysningspunktet. Skaper økt sannsynlighet for 
påkjørsel av gåen

  
 

Normalsituasjon 
mht veg/

trafikkmiljøet

Anleggs/driftstrafikk med 
store blindsoner (i arbeid 

eller under transport/
forflytting)

Økt risiko fordi 
fotgjengeren/syklisten 

overses

Veg/trafikkmiljøet  
forandret

Arbeidet medfører stor 
andel anleggs/driftstrafikk 

med store blindsoner 

Arbeidet medfører 
fors
traf

tyrrelse av 
ikantenes 

oppmerksomhet

Arbeidet medfører fjerning 
av separering 

Økt risiko fordi 
sannsynligheten for at 
fotgjengeren/syklisten 

overses øker

Økt risiko fordi 
sannsynligheten for at 
fotgjengeren/syklisten 

overses  øker

Økt risiko fordi 
fotgjengeren/syklisten 

blandes med annen trafikk

Arbeidet medfører at 
fotgjengere/syklister må 
krysse hovedveg eller 
midlertidige avkjørsler

Økt risiko fordi 
fotgjengeren/syklisten må 
krysse hovedveg/avkjørsel

Den øverste linja representerer risiko knyttet til kjøretøyenes egenskaper (anleggs/driftstrafikk), og som f eks 

Ulykke 1.2, 1.3, 1.5, 2.1

Ulykke 4.1, 4.6

 1.2, 1.3, 4.10, 
4.14

3, 4.13

 

RISIKO FOR MYKE TRAFIKANTER UNDER ANLEGGS/DRIFSARBEID

Ulykke 3.2, 3.

Ulykke 1.1

Ulykke

kan reduseres gjennom krav til kjøretøyene og/eller hvor/når kjøretøyene skal benyttes. De 4 nederste linjene 
representerer risiko knyttet til endringer av veg/trafikkmiljøet, og som f eks kan reduseres gjennom varsling/
sikring.

  
Figur 1.1: Oversikt over ulike risikofaktorer ved veg- og anleggsarbeid nær vegen. 
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10  Innspill til forbedringer av dybdeanalysearbeidet   
  
Etter å ha gjennomgått og brukt datamaterialet fra dybdeanalyser av 23 d
vi registrert både sterke og svake sider ved dette. Det alle

ødsulykker, har 
r viktigste er imidlertid at 

fem år 
.     

der særlig funn 
planer, 

Under følger noen punkter ved registrerings- og dybdeanalysearbeidet som kan bli bedre 
g dermed danne et enda grunnlag for kommende temaanalyser.   

 
10.1 Rask innsamling av tidskritiske data  
Forsinket datainnsamling på ulykkesstedet kan i en del tilfeller forklare begrensninger i 
datamaterialet knyttet til hver enkelt ulykke. I noen tilfeller fantes det ikke foto som viste 
hvordan det så ut da ulykken skjedde fordi skilting og varsling var fjernet eller endret da 
beredskapen ankom ulykkesstedet.  
 
Temaanalysen av vegarbeidsulykker illustrerer ekstra godt behovet for at datainnsamling 
fra ulykkesstedet kommer raskt i gang etter ulykken, slik at man kan sikre informasjon om 
forholdene på ulykkesstedet og andre tidskritiske data. Dette bør skje før politiet har 
ryddet og forlatt stedet. Ved vegarbeid iverksettes ofte varslings- og sikringstiltak like 
etter at det har skjedd en alvorlig ulykke, slik at forholdene på ulykkesstedet endres raskt. 
Mindre anlegg har også begrensa varighet og kan være avviklet dagen etter. Rask 
utrykning av Vegvesenets beredskap forutsetter tidlig varsling av Vegtrafikksentralen fra 
politiets side.   
 
Uten dokumentasjon av hvordan f.eks skiltplasseringen var da ulykken skjedde, blir det 
ikke mulig å vurdere om varslingen var tilstrekkelig og riktig satt opp, og heller ikke 
grunnlag for å plassere ansvar og lære av de feilene som eventuelt ble begått. Noe 
informasjon om hvilken varsling og sikring som faktisk var i bruk, kan man få i ettertid 
ved å ta kontakt med entreprenøren. På grunnlag av dette kan man utarbeidet en 
rekonstruksjon eller skisse som dokumenterer hvordan forholdene var da ulykken inntraff.  
  
I en del ulykker var det fremskaffet godkjent arbeidsvarslingsplan for vegarbeidet som 
pågikk, noe som er avgjørende for å kunne vurdere om planen var tilstrekkelig i forhold til 
kravene i håndbok 051 og om den var fulgt opp på stedet. Godkjent arbeidsvarslingsplan 
fremskaffes gjennom skiltmyndighet ved plan- og forvaltningsseksjonen i fylket.  

materialet finnes. Før dybdeanalysearbeidet startet i 2005 fantes det ikke noe materiale 
som gjorde at vi kunne spore opp ulykker knyttet til veg- og anleggsarbeid. Etter 
kan vi både danne oss et bilde av omfanget av slike ulykker og hva som forårsaker dem
 
Gjennom temaanalysen har vi erfart at det er mulig å videreføre dybdeanalysene 
ytterligere på bakgrunn av det datamaterialet som foreligger. Dette gjel
som avdekker organisatoriske svakheter (regelverk, oppfølging av arbeidsvarslings
utforming av anleggsområder og lignende). På bakgrunn av dette bør 
dybdeanalysearbeidet videreutvikles nettopp med tanke på å belyse slike 
”bakenforliggende” årsaker. Dette kan skje gjennom en revisjon av registrerings- og 
rapportmalene, samt strukturen i databasen som samler data fra analysearbeidet.    
 

o
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10.2 Manglende oppmerksomhet på risiko knyttet til vegarbeid 
ye av forklaringen på manglende dokumentasjon i form av varsling og sikring, 

 

tterspør ikke forhold knyttet til vegarbeid. Ett unntak finnes i registreringsskjemaet som 
ng for 

i tidligere og ergo 
som 

 
 

kjedde, ikke var varslet eller sikret i det hele tatt. Vegarbeidet ble da ikke registrert.  

et er nødvendig at man lager en definisjon av vegarbeidsulykker som benyttes både av 
 gje  og de som registrerer ulykker i 

 
er.   

 

lles krav om at gjeldende arbeidsvarsling og -sikring på stedet skal 
okumenteres (ved foto av ulykkesstedet eller skisser i etterkant) og vurderes opp mot 

M
siktlinjer, krysningspunkter for gående og syklende osv, er antakelig manglende innsikt i 
risikofaktorer knyttet til vegarbeid og driftsoppgaver. Dette gjelder både blant de som
rykker ut på ulykkene og samler inn data, og de som analyserer ulykkene i etterkant.   
  
Malen for ulykkesrapporten og databasen for registrering av resultater fra dybdeanalysene 
e
beredskapen benytter, da det stilles spørsmål om arbeidsvarslingen hadde betydni
ulykken og om den var i tråd med regelverket.  
  
Vegarbeidsulykker har ikke vært definert som en egen ulykkeskategor
hatt lite oppmerksomhet i trafikksikkerhetsmiljøet. Ulykkene er analysert 
møteulykker, påkjøring av gående osv, uten å ta i betraktning at ulykken foregikk i et
vegarbeidsområde. Det kan delvis forklares med at arbeidet som pågikk da ulykken
s
 
10.3 Forslag til endringer i ulykkesanalysearbeidet 
D
de som nnomfører dybdeanalyser av dødsulykker
STRAKS ulykkesregister. Vi har foreslått en slik definisjon i denne rapporten (kap 1), 
som bør drøftes i et større fagmiljø. Å definere enkelte ulykker som vegarbeidsulykker 
etter en felles definisjon, vil bidra til å bevisstgjøre oss på risikoen knyttet til vegarbeid og
gi større læringseffekt av slike ulykk
  
På bakgrunn av denne temaanalysen foreslår vi at malene som benyttes av beredskapen og
ulykkesanalysegruppene gjennomgås for å legge inn spørsmål om ulykken hadde 
tilknytning til vegarbeid. Det kan også utarbeides et eget skjema for hva som skal 
registreres av data når ulykken defineres som en vegarbeidsulykke. Det kan f eks være 
krav om å utarbeide en skisse som viser oppmålte blindsoner dersom myke trafikanter har 
blitt påkjørt av tunge kjøretøy på veg inn/ut av anleggsområder.  
  
Det kan også sti
d
godkjent plan og retningslinjene i håndbok 051. Region øst har utarbeidet retningslinjer 
for sikring av myke trafikanter under vegarbeid[1]. Disse kan benyttes som veiledning 
hva man bør se etter i vegarbeidsulykker med myke trafikanter.       
  
Arbeidsgruppa foreslår også at Statens vegvesen ved fylkesavdelingene gjennom
fortløpende analyser av alle trafikkulykker knyttet til veg- eller anleggsarbeid ved vegen, 

for 

fører 

m har medført personskade. Slike analyser bør gjennomføres som enklere analyser 
 

m 
eventuelt begås.   

 
 

so
sammenlignet med dybdeanalysene, og med hovedfokus på om ulykken kan relateres til
utforming av anleggsområdet inkl avkjørsel, type kjøretøy som er brukt og svakheter ved 
arbeidsvarsling og -sikring. Dette vil gi etaten større kunnskap om risikoen for trafikanter 
ved veg- og anleggsarbeid, og bidra til ansvarsplassering og læring av de feilene so

 
[1] SVV Region øst 30.07.2009: ”Retningslinjer for sikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter under 
vegarbeid”  
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11 
 
Ette et 
fore
Vegdirektoratet og andre aktører. Dette kapitlet oppsummerer og grupperer de foreslåtte 
tilta
 
11.
Ko

Oppsummering av foreslåtte tiltak  

r at dybdeanalysematerialet fra dødsulykkene var gjennomgått av arbeidsgruppa, ble d
slått en rekke tiltak.  Ansvar for disse er fordelt på fylkesavdelingene, regionene, 

kene som framkom i analyseskjemaet.   

1 Fylkesavdelingene 
nkurransegrunnlaget 

Byggherren bør gjennomføre en overordnet risikovurdering før utlysing av 
anb  i 
kon et 
gje
Ris
 
Behandling av arbeidsvarslingsplaner (skiltmyndighet)

udskonkurranse, og eventuelle føringer for anleggsarbeidene og arbeidsvarslingen tas inn
kurransegrunnlaget. Ved mistanke om spesielt høy risiko for trafikantene, bør d

nnomføres en tverrfaglig risikovurdering i en gruppe med relevant kompetanse. 
ikovurderingen skal omfatte omlegginger av trafikken.  

 
Byg ens o rt risikovurdering fra 
ent
ogs det. 
Spe

mrådet (tilrettelegging, varsling og sikring) 

 Det bør stilles krav til 
 

 

 
Ko

gherr verordnede risikovurdering og/eller en mer detalje
reprenøren, vedlegges arbeidsvarslingsplanen ved søknad om godkjenning. Denne skal 
å omfatte eventuelle endringer i kjøremønster for trafikken utenom selve anleggsområ
sielt viktige forhold å være oppmerksomme på:  
 Arbeider der signalregulering tas i bruk. Det bør benyttes spesialkompetanse på 

signalregulering i behandlingen av skiltplanen. 
 Mange myke trafikanter ved anleggso
 Fartsgrensen forbi anleggsområdet 
 Anleggstrafikk som krysser veg eller g/s-veg.  Dette bør i størst mulig grad unngås. 

Eventuelt må behov for manuell dirigering vurderes 
 Uklarhet om antall felt og riktig kjøreretning. Forsterket varsling med fysisk 

midtmarkering og ”klar tekst”-skilt vurderes.  
 Midlertidige avkjørsler til anleggsområder. Det bør være en samordning mellom 

behandling av midlertidig og permanent avkjørsel til området.
ferdigstilling av permanent avkjørsel før anlegget påbegynnes, slik at denne kan
benyttes også av anleggstrafikken.  

 Arbeid langs skoleveg. Sjekke at entreprenør har vært i kontakt med kommunen og 
berørte skoler ved utarbeidelse av arbeidsvarslingsplanen. 

 Arbeid som endrer seg over tid. Sjekke at arbeidsvarslingsplanen omfatter alle faser av
arbeidet, eventuelt stille krav til nye planer under veis. 

ntroll og oppfølging 
 bør i kontrakten stilles krav om at entreprenøren gjennomfører kontinuerlige ”sikker 
ikk”-analyser, slik som det gjøres for ”sikker jobb”-analyser. Kontroll og oppfølging av 
arbeid bør prioriteres basert på en vurdering av hvilke anlegg som medfører høyest risiko. 
kerheten for myke trafikanter følges spesielt opp ved byggearbeider langs vegen. Det bør 
rbeides prosedyrer internt i fylkesavdelingene for hvordan det skal reageres ved mistanke 
 mangelfull varsling og sikring.    

Det
traf
veg
Sik
uta
om

rift og vedlikehold
 
D  

å stille krav om bruk av trafikksikkert utstyr ifm drift og vedlikeholdsarbeider og 

 til ledebil. Ved vegarbeid bør det vurderes å stille strengere krav til friksjon 

Byggherre m
følge dette opp. Ved forflytting av anleggsmaskiner og motorredskap i trafikken kan det 
stilles krav
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vinterstid. Byggeleder for driftskontraktene må vurdere risiko f.eks ved skader i vegbanen og 
dette følges opp av entreprenøren, må 

anksjonsmulighetene brukes.  
eventuelt kreve umiddelbar utbedring. Hvis ikke 
s
 
Annen saksbehandling 
Ved uttalelse til reguleringsplan må saksbehandler be om byggeplan/faseplan som viser 
hvordan midlertidige avkjørsler er planlagt.  
 
11.2 Regionene 
Overordnet risikovurdering 

asen med hensyn 

, f.eks i 
bør oppdateres med tanke på 

terkere vektlegging av risiko for trafikanter i tilknytning til vegarbeid.  

I større prosjekter bør prosjektleder sørge for en risikovurdering av anleggsf
til trafikantenes sikkerhet. Eventuelle føringer for anleggsarbeidene og arbeidsvarslingen tas 
inn i konkurransegrunnlaget. Regionene bør innarbeide krav til risikovurderinger av 
anleggsfasen i sine utbyggingsprosedyrer (omfanget kan beskrives i kvalitetsplanen
kap 4.2.3). Veileder for SHA-planer og verktøyet RISKEN 
s
 
Utvikling av policy og løsninger 
Regionene bør utarbeide en policy for varsling og sikring ved vegarbeid, bl.a. om tung sikr
mot vann og egne krav til friksjonsforhold ved vegarbeid. Det bør også utvikles løsninger for 
hvordan g/s-veger og fortau forbi anleggsområder sk

ing 

al sikres. 
 
Opplæring 
Veg- og transportavdelingen må sørge for opplæring av anleggsentreprenører i 

entert drift og vedlikehold. risikovurderinger i vegtrafikken, jfr 10 timers kurs i sikkerhetsori
Krav til dette må inn i kontraktene. Det bør også gjennomføres kurs for transportselskaper.  
 
Skiltmyndighet må få tilstrekkelig opplæring og faglig oppdatering, bla. gjennom 
erfaringsutveksling mellom fylkene og formidling av funn fra inspeksjoner og 
ulykkesanalyser.    
 
Oppfølging  
En kontrollingeniør på store anlegg bør få et særskilt ansvar for at trafikantenes sikkerhet er 

resiseres.  
 stille krav til trafikksikkert brøyteutstyr i driftskontraktene.  

ivaretatt.  
Byggherreseksjonen ved regionkontorene bør bidra til en praktisk avklaring av byggeleders 

 oppfølging av arbeidsvarsling og –sikring på anlegg i forholrolle i d til skiltmyndighetens 
rolle og ansvar. Likeså bør byggherres sanksjonsmuligheter overfor entreprenører som ikke 

iddelbart utfører pålagte tidskritiske oppgaver, avklares og pum
Byggherreseksjonen bør
 
Godkjenningsrutiner 
Plan- og forvaltningsseksjonen ved regionkontorene bør sørge for at fylkesavdelingene krever
å få godkjenne byggeplan med midlertidige avkjørsler.  
Det bør utvikles en samarbeidsrutine mellom byggherre og skiltmyndighet i 
fylkesavdelingene om godkjenning av arbeidsvarslingsplaner (eksempler på prosedyrer i 
vedlegg 2 og 3). 
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11.3 Vegdirektoratet 
 
Håndboksarbeid 
 
Hb 051 Arbeidsvarsling 

ge ytterligere bruk av risikovurderinger som skal vedlegges 
 må stilles krav til hvilke hendelser som skal inngå i 

seres 
 

ap 2.6.5 om arbeid i tunnel bør inneholde krav til vurderinger av om trafikken bør gå 
dsarbeider, eventuelt overvåkes/kontrolleres f.eks ved bruk 

midlertidig fjernet. 
et må utvikles løsninger og vises eksempler på hvordan g/s-veger og fortau forbi 

der skal sikres, herunder behov for manuell dirigering. 

afikkomlegging 

leder bør det inn et punkt om ansvar for trafikantens sikkerhet ifm 
nlegget (risikovurderinger, arbeidsvarslingsplan, oppfølging på anleggsområdet) 

beides krav til risikovurderinger av de ulike fasene i et anlegg, samt av større 

 

rafikkregler/kjøretøyforskrifter

Analysegruppa har en del konkrete forslag til endringer eller presiseringer i forhold til 
høringsutgaven: 
 
Håndboka bør vektleg
arbeidsvarslingsplanene. Det
risikovurderingen, og hvilken utstrekning som skal omfattes av risikovurderingen (utover 
selve arbeidsstedet). Krav om at skiltmyndighet skal konsultere byggherre i 
godkjenningsprosess av arbeidsvarslingsplan bør vurderes og beskrives. Det må presi
hva som utløser behov for arbeidsvarsling (midlertidige farlige forhold) og hvordan det skal
skiltes på steder hvor det ikke pågår arbeid, men der gjenstående arbeider utgjør en fare 
 
K
gjennom tunnelen ved vedlikehol
av ledebil 
Kap 2.6.1 er for vagt formulert og bør skjerpes ifm krav til at belysning skal opprettholdes 
Det må stilles krav til langsgående varsling når oppmerking er 
D
anleggsområ
Det bør være krav om tung sikring mot vann 
Bruk av kjørelys og gulblink/varsellys bør vurderes og beskrives 
Det bør vurderes behov for sterkere barrierer enn bom ved fare for møteulykker under 
tr
 
Hb 151 Styring av utbyggings- drifts- og vedlikeholdsprosjekter 
I instruks for bygge
a
Det bør innar
trafikkomlegginger 
 
Hb 66 Kontraktsmalene 
Krav til opplæring av anleggsentreprenører bør inn i kontraktsmalene 
Mal for arbeidsvarslingsplan bør inneholde krav til beskrivelse av signalanleggets virkemåte
Det bør stilles krav til utstyr som brukes ved brøyting 
 
T  

føre et krav i trafikkreglene der det blir påbudt å bruke varselblink ved 

rnativt bør det 

av skolebusser bør vurderes. 

pplæring

Det bør vurderes å inn
trafikal stans i kjørebanen utenfor tettbebygd strøk 
 
Motorredskap med dårlige siktforhold bør forbys brukt på offentlig veg. Alte
kreves bruk av ledebil ved forflytning i byområder med myke trafikanter.  
Krav til merking 
 
O  
Vegdirektoratet bør tilby kontinuerlig kompetanseheving av de som godkjenner skiltplaner. 

 

 57



 58

11.4 Andre aktører 
 
Busselskaper 
Bør samarbeide med skolen om trygg skoleskyss og på- og avstigning ved anleggsarbeid 
langs ruta. 
 
Kommuner 
Bør stille krav til at brøyteutstyr kan ferdes sikkert i trafikken uten å skade andre, med spesiell 

 for sikre 
fokus på blindsoneproblematikk. 
Gjennom godkjenning av byggesøknader må det påses at private utbyggere sørger
midlertidige atkomster, særlig i forhold til myke trafikanter. 
 
Entreprenører 
Må sørge for sikker utforming av anleggsområder og avkjørsler, god belysning i 
anleggsområdet og riktig utstyrte kjøretøy. Sikkerhet for trafikantene må innarbeides i  
risikovurderingene, i tillegg til for egne arbeidere.  

e planen ikke dekker det faktiske arbeidet som utføres. Det må gjennomføres 

 
Arbeidsvarslingsplanen må dekke alle faser i byggeprosessen, og ny plan utarbeides hvis den 
eksisterend
kontinuerlige risikovurderinger mht trafikantenes sikkerhet underveis i anleggsperioden, i 
likhet med SJA for egne ansatte.  
 
Politiet 
Bør prioritere overvåking av spesielt risikofylte arbeidsområder, etter anmodning fra 
byggherre 
 
 
  



Vedlegg 1 

 

Arbeidsgruppas vurdering av om arbeidsvarsling og sikring var mangelfull 
eller ikke i de 23 dødsulykkene 

 
VARSLING 
 
Mangelfull varsling: 
Ulykke 1.2 (ingen varsling om kryssende anleggstrafikk for myke trafikanter på gs-vegen) 
Ulykke 1.3 (myke trafikanter ikke varslet om ny omlagt, ny trase og kryssende anleggstrafikk) 
Ulykke 1.4 (feil ved lysregulering og for lang avstand mellom lysregulering og kryssende 
anleggstrafikk) 
Ulykke 1.5 (myke trafikanter ikke varslet om at gs-vegen ble benyttet som anleggsveg) 
Ulykke 4.2 (mangelfull varsel om fjernet sikring mot vannet) 
Ulykke 4.3 (tunnelen ble holt åpen for trafikk tross belysning var tatt ned og manglende overvåking)  
Ulykke 4.4 (mangelfull varsling av innsnevret veg til ett kjørefelt, uten regulering) 
Ulykke 4.5 (mangelfull varsling av vegomlegging og manglende belysning) 
Ulykke 4.6 (mangelfull varsling, planen ikke fulgt opp) 
Ulykke 4.7 (mangelfull varsling om trafikk i begge retninger/kjøremønsteret) 
Ulykke 4.8 (ingen form for varsling av gjeldende kjøremønster etter at oppmerkingen var fjernet) 
Ulykke 4.9 (varslingen var ikke tilstrekkelig tilpasset lokale forhold som motlys og siktforhold) 
Ulykke 4.11 (mangelfull varsling av vegomlegging/kjøremønster) 
Ulykke 4.12 (mangelfull varsling av hullet og utsklidd skulder på motsatt side) 
Ulykke 4.14 (myke trafikanter ikke varslet om innsnevret fortau) 
 
Totalt 15 ulykker 
 
Tilstrekkelig varsling eller ikke relevant:  
Ulykke 1.1 (eventuell varsling av myke trafikanter på fortauet ville ikke hatt noen hensikt fordi 
anleggsavkjørselen var en opprinnelig, permanent avkjørsel) 
Ulykke 2.1 (ikke krav eller behov) 
Ulykke 3.1 (manglende permanent varsling av kurve, men dette omfatter ikke arbeidsvarsling) 
Ulykke 3.2 (kravene var fylt opp i form av varsellampe, ikke behov for ytterligere varsel) 
Ulykke 3.3 (ikke krav utover varsellampe, ikke behov for ytterligere varsel) 
Ulykke 4.1 (bedre varsling ville trolig ikke hatt noen betydning i denne ulykken) 
Ulykke 4.10 (ikke krav eller behov for varsling, ikke relevant)  
Ulykke 4.13 (ikke krav eller behov utover varsellampe) 
 
Totalt 8 ulykker 
 
I 15 av 23 ulykker mener gruppa varslingen ikke var tilstrekkelig, uavhengig av kravene til 
varsling i HB 051. I de 8 resterende ulykkene mener gruppa at ytterligere varsling ikke ville 
hatt noen betydning/at varsling ikke var relevant/at det ikke var behov for ytterligere varsling.  
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SIKRING 
 
Etter vår vurdering mangelfull sikring:  
Ulykke 1.1 (i form av krav til kjøretøyet eller følgemannskap) 
Ulykke 1.2 (manglende sikring av myke trafikanter gjennom oppstramming av avkjørsel og krav til 
kjøretøyet eller følgemannskap) 
Ulykke 1.3 (myke trafikanter var ikke sikret ved kryssing av anleggsavkjørsel, avkjørselsutforming 
forutsatte at anleggstrafikken måtte rygge uten at det var følgemannskap på stedet) 
Ulykke 1.5 (gs-vegen ble betyttet som anleggsveg, myke trafikanter burde vært sikret i form av ny 
trasé e.l) 
Ulykke 2.1 (omlagt bussrute, nytt stoppested burde vært bedre tilrettelagt/sikret) 
Ulykke 3.2 (i form av krav til kjøretøyet eller følgemannskap) 
Ulykke 3.3 (i form av krav til kjøretøyet eller følgemannskap) 
Ulykke 4.1 (fartsgrensen burde vært nedsatt) 
Ulykke 4.2 (manglet sikring mot vann) 
Ulykke 4.3 (manglende overvåking av tunnelen) 
Ulykke 4.4 (manglende sikring mot vann) 
Ulykke 4.7 (burde vært sikret med langsgående sikring/markering mellom kjøreretningene) 
Ulykke 4.10 (eksisterende barriere mellom vegen og kollektivreisende burde vært erstattet med 
midlertidig løsning) 
Ulykke 4.11 (mangelfull sikring, kun bom ved omlegging av vegen/kjøremønsteret) 
Ulykke 4.13 (i form av krav til kjøretøyet eller følgemannskap) 
Ulykke 4.14 (myke trafikanter på fortauet burde muligens vært sikret mot kjørebanen ved innsnevring 
av fortau) 
 
Totalt 16 ulykker 
 
Etter vår vurdering ikke mangelfull sikring:  
Ulykke 1.4 (Dersom varslinga hadde vært god, hadde det ikke vært behov for sikring, men kryssende 
anleggstrafikk i plan er en uheldig løsning). 
Ulykke 3.1 (ikke relevant) 
Ulykke 4.5 (dersom varslinga hadde vært god, var det ikke behov for ytterligere sikring) 
Ulykke 4.6 (ikke relevant) 
Ulykke 4.8 (muligens ikke behov for sikring dersom varslinga var tilstrekkelig god) 
Ulykke 4.9 (ikke behov for sikring dersom varslingen var tilstrekkelig god) 
Ulykke 4.12 (ikke behov for sikring dersom varslingen var tilstrekkelig god) 
 
Totalt 7 ulykker 
 
I 16 av 23 ulykker mener gruppa at sikringen ikke var tilstrekkelig, uavhengig av kravene i 
HB 051. I tillegg til sperremateriell omfatter sikring i denne sammenhengen også krav til 
kjøretøy som reduserer blindsonene (sensorer, speilutrustning osv) og krav til følgemannskap, 
krav til geometrisk utforming av avkjørsler eller busstoppested som sørger for en mer 
trafikksikker avvikling, krav til trafikkovervåking i tunnel, krav til nedsatt fartsgrense m.m. 
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Vedlegg 2 
 
Eksempel på prosedyre ved godkjenning av midlertidige avkjørsler til 
anleggsområder og arbeidsvarslingsplaner 
 
(fra Buskerud fylkesavdeling i Statens vegvesen) 
 
De 5 første punktene gjelder godkjenning av avkjørsler, de 2 siste gjelder godkjenning av 
arbeidsvarslingsplaner. 
 

 Alle midlertidige avkjørsler skal godkjennes av SVV (skiltmyndighet)  
 Det stilles samme krav til geometrisk utforming til midlertidige avkjørsler som til 

permanente avkjørsler.  
 De kravene man stiller i forbindelse med godkjenning omfatter stigning, sikt og 

kurvatur/svingradius (vha sporingskurver) og er forankret i HB 017 og HB 263.  
 Dersom en avkjørsel er regulert er denne allerede godkjent av SVV gjennom uttalelse 

til reguleringsplanen (problemet er i mange tilfeller at det etableres midlertidige 
avkjørsler under anleggsperioden som ikke er i tråd med denne reguleringen, og at 
dette ikke følges opp).  

 I forbindelse med uttalelse til reguleringsplan stiller SVV ofte krav til at 
avkjørsel/kryss skal ferdigstilles før resten av byggearbeidene starter (rekkefølgekrav). 
På denne måten sikres bruk av en avkjørsel med god utforming under hele 
anleggsperioden.  

 Det er ikke krav til arbeidsvarsling av midlertidige avkjørsler dersom disse anses som 
”fullverdige” avkjørsler, dvs at de tilfredsstiller krav til frisikt osv.  

 Ved varsling av en midlertidig avkjørsel benyttes skiltene ”Annen fare” eller 
”Vegarbeid” og underskilt med teksten ”Anleggstrafikk”. 
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Vedlegg 3 

Eksempel på prosedyre for godkjenning av arbeidsvarslingsplaner fra Vestfold 
fylkesavdeling (de to neste sidene) 

 



4. MOTTA VARSLINGSPLAN 

Skiltmyndigheten skal motta utarbeidet 
varslingsplan minst 3 arbeidsdager før arbeid 
igangsettes for å vurdere og godkjenne 
planen. Ved mer omfattende planer kreves 
mer tid.

5. BEHANDLE OG GODKJENNE SØKNAD                          

Vegholder behandler søknad om arbeids-/
gravetillatelse som vegmyndighet og 
godkjenner varslingsplan og treffer 
nødvendige vedtak om trafikkreguleringer som 
skiltmyndighet. Arbeid skal ikke settes i gang 
før godkjent varslingsplan foreligger. Det kan 
settes spesielle krav til gjennomføringen av 
arbeidet.

3. OVERSENDE SØKNAD            

Byggherre eller utførende virksomhet sender 
søknad om arbeids-/gravetillatelse og forslag 
til varslingsplan til vegholder

2. UTARBEIDE SØKNAD ETTER GITTE 

HOVEDPRINSIPPER                                  
Ved utarbeidelse av varslingsplan skal det 
legges vekt på sikkerheten for arbeidere og 
trafikanter, samtidig som det opprettholdes 
tilfredsstillende framkommelighet for alle typer 
trafikanter (formål med arbeidsvarsling) 

1. FORBEREDE, EV. BISTÅ I 

UTARBEIDELSE AV SØKNAD                                          
Byggherre eller utførende virksomhet
forbereder søknad om arbeids-/gravetillatelse 
og får utarbeidet/utarbeider forslag til 
arbeidsvarslingsplan. I spesielle tilfeller kan 
skiltmyndigheten være behjelpelig med 
utarbeidelse av varslingsplanen. Forslag til 
varslingsplan utarbeides på bakgrunn av en 
risikovurdering

6. ETABLERE VARSLING OG SIKRING 

Utførende virksomhet får ansvar for å 
etablere varsling og sikring i samsvar med 
varslingsplanen

8. FØRE LOGGBOK

Det skal føres loggbok under hele arbeidets 
gang

9. FJERNE SKILTING/SIKRING OG 

KONTROLLERE PERMANENT SKILTING/
OPPMERKING                                                 
Når arbeidet er avsluttet skal alt utstyr som 
er benyttet til varsling og sikring fjernes, og 
det skal kontrolleres at all permanent 
skilting, vegoppmerking og eventuelle 
signaler fungerer som de skal.

Håndbok 051 (1-9)

Saksgang for ARBEIDSVARSLING – planlegging og utførelse
S

ø
kn

ad
G

o
d

kj
en

n
in

g
G

je
n

n
o

m
fø

ri
n

g

7. FØRE TILSYN MED ARBEIDSSTEDET                                

Mens arbeidet utføres skal det føres tilsyn 
med at varsling og sikring fortsatt er i 
samsvar med varslingsplanen

1. Kontakt med søker før søknaden mottas: Søknadene sendes som regel fra entreprenør på vegne av en byggherre. De som sender 
søknad er i prinsippet ”alle som har gravemaskin”.  Søkn. skal foreligge som utfylt standard søknadsskjema i Visio- eller Excel. De er noen 
ganger greie og raske å behandle. Andre ganger er de ikke så greie, og søker må bli instruert om hvordan vi ønsker å motta søknaden. 
Søker trenger ofte litt hjelp  for å få søknaden formelt riktig utformet (format, skiltplassering, kartutsnitt mm.). Noen ganger settes det inn 

tekstbokser der det gis forutsetninger. 

4. Kontakt med byggherre/utførende virksomhet umiddelbart før mottak av søknad:
Med eller uten forutgående punkt 1-3, gis det opplysninger til søker om hvor søknad skal sendes, og i hvilken form vi vil motta den

2. Hjelp til utforming av søknaden i sin helhet 
Når søker ikke har utstyr/kompetanse til å utforme søknad slik vi ønsker å motta den,  gjør vi det for søker (sjelden). Dette kan være  
hensiktsmessig for å unngå etterfølgende ekstra saksbehandling ved at vi må sende den i retur.  

3. Evt. veiledning og henvisning til hovedprinsippene i håndbok 050
Søker henvises til hb 0150, ev. gis veiledning/rådgivning.

5. Mottak av søknad:
Søkn. kommer som regel fra entreprenør via e-post. Søkn. skal foreligge som utfylt standard søknadsskjema i Visio- eller Excel. Den 
kommer ofte inn i form av en tegning, en såkalt blankett. Søknaden legges inn som sak i Sveis. 3 dagers frist. Mottaker: Rune Lunsquist 
(med  vedtaksmyndighet)

8. Vurdering om det er nødvendig med vedtak:
Får arbeidsvarslingen konsekvenser for trafikkavviklingen?
Hvis nei: Enkel saksbehandling, gravetillatelse ofte vedlagt (ca. 40 % av søknadene er av denne typen). 
Hvis ja: Det fattes juridisk vedtak om bruk av trafikkregulerende skilt. Vedtaket henviser til juridisk grunnlag, varslingsplan, ev. gyldighetstid 
og krav om loggføring av skilt som settes opp/tas ned. Vedtak kan kun fattes av personer som har lov til dette (skiltmyndighet). 

6. Adm. bearbeiding av søknad
Er søknad formelt riktig utformet? Hvis nei: Søker kontaktes, jf. punkt 1 over. Hvis ja: Søknad påføres div. opplysninger, bla. Sveisnr., 
varslingsplannummer, ev. vedtaksnummer og andre opplysninger som mangler i de innledende feltene i standard søknadsskjema -
Arbeidsvarslingsplan. Noen ganger er gravetillatelse lagt ved, andre ganger ikke. Dersom gravetillatelse er nødvendig, må slik legges ved, 
ev. skaffes.

13 . Etablering av loggbok for varsling og sikring:
Det foreligger et loggskjema , som PF mottar fortløpende fra ulike entreprenører (PDF-format). Denne loggboken sier noe om når de enkelte 
skiltene ble satt opp på vegen, tatt ned igjen osv.  Legges på aktuell sak i Sveis. 

14. Kontroll etter endt arbeid:
Man prøver å kjøre ut og kontrollere at alt er tilbake til normalsituasjon etter Endt arbeid. Det er ikke alltid vi kan prioritere det  pr. dato Når 

arbeid er ferdig, men tar det etter ikke altfor lang tid.

11. Etablering av varsling og sikring på arbeidsområde:
Varsling/sikring iverksettes i tråd med det som er godkjent

12. Kontroll av anlegg og sanksjoner:
Varslet kontroll - brev sendes ut til entr. om at det vil komme noen og kontrollere anlegget - eget kontrollskjema for denne typen kontroller
Stikkprøvekontroll – eget rapportskjema 
Hvis ting ikke er i orden kan det iverksettes sanksjoner av 3 typer: (1) Entr. får x antall dager til å rette opp feil, (2) entr. må avbryte arbeidet, 
vises bort eller (3) entr. nektes videre arbeidstillatelse i vårt fylke 

Praksis Vestfold (1-14)

Kontakt med søker før mottak av søknad  

Mottak og behandling av søknad 

7. Faglig vurdering av innhold i søknad:
Er hovedprinsippene i håndbok 050 fulgt? (se punkt 3 over).  

10. Kopi/informasjon andre instanser:
Kopi av godkjent varslingsplan sendes i pdf-format til:
- VTS (kun når vegen skal stenges), vts-sor@vegvesen.no
- Politiet, nå v/ Morten Skarpaas (trafikkoordinator), som videresender det til operasjonssentralen, skarpaasmorten@politiet.no
- Vegseksjonenv/ byggeleder i det aktuelle kontraktområdet
- Kontraktøren/entreprenøren, nå v/ Mesta (nord) arne.rekstad@mesta.no,  Kolo veidekke (øst) rune.flakk@veidekke.no, 

AF Vestfoldveg (syd) tor.bergtun@ncc.no
- VKT – nå v/ Jan Erik Olaussen (driftsansvarlig), janeriko@vkt.no

Gjennomføring, utførelse på veg 

Hovedansvarlig plan og forv.: Rune Lundqvist, rune.lundquist@vegvesen.no, 33371921/90725383
Medansvarlig (backup PF): Trude Stenberg, trude.stenberg@vegvesen.no, 33371726/48089241 (kommer ny)

Oppdatert:
25.01.11

9 . Godkjenning – siste fase:
Når planen er ok, stemples/signeres den og sendes den tilbake til søker i pdf-format. Vedtak/planer arkiveres i egen perm i 10 år (pålegg).

JOURNAL
Det lages en journal i excel for hvert år, som består av alle vedtak og godkjente varslingsplaner med og uten vedtak. Brukes i hele regionen. 

Føres fortløpende gjennom hele saksgangen

Søknad

Godkjenning



5. Mottak av søknad - første fase

8. Vurdering om det er nødvendig med vedtak

6. Adm. bearbeiding av søknad

14 . Etablering av loggbok for varsling og 
sikring

15. Kontroll etter endt arbeid 

11. Etablering av varsling og sikring på 
anlegg

12. Kontroll og sanksjoner av entreprenør, jf. 
varslingsplan

Søknad  

Godkjenning

7. Faglig vurdering av innhold i søknad

10. Kopi/informasjon til andre instanser

Gjennomføring

9. Godkjenning – siste fase

Hovedansvarlig plan og forv.:Rune Lundqvist, rune.lundquist@vegvesen.no, 33371921/90725383
Medansvarlig (backup PF): Trude Stenberg, trude.stenberg@vegvesen.no, 33371726/48089241

1. Kontakt med søker før søknaden 
mottas

2. Hjelp til utforming av søknaden i sin 
helhet 

3. Evt. veiledning og henvisning til 
hovedprinsippene i håndbok 050

4. Kontakt med byggherre/utførende 
virksomhet umiddelbart før mottak av 
søknad

Saksgang for ARBEIDSVARSLING – planlegging og utførelse
ved søknad om godkjenning av arbeidsvarslingsplan i forbindelse med arbeid på/nær veg
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Plan- og forvaltning, Vestfold fylkesavdeling                                                                                         Oppdatert 25.01.11



Vedlegg 4 

Utdrag om risikovurderinger fra mal for SHA-plan i Statens vegvesen og 
verktøyet RISKEN 

 
SHA-plan  
Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Versjon 2010-07-23 -2 (Vegveven) 

 
4. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 

4.1 Mulige farer og tiltak 
Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for <prosjektet/kontrakten>. En 
risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. 
Den inngår som et beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet.  
 
Risikovurderingene for <prosjektet/kontrakten> er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer 
som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er 
markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis 
ikke er nødvendig. Risikoreduserende tiltak er også lagt inn som forutsetning ved 
risikovurderingen før vurdering av konsekvens og sannsynlighet. 
 
Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer svært ofte. Med 
svært ofte menes i denne sammenheng mange ganger i løpet av 14 dager. Slike hendelser (eks 
repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige 
senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver 
selv om de normalt sett ikke gir skader av betydning. 

4.2 Oppfølging 
Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke 
nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre 
selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende 
tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover 
det som er påpekt i tabellen på neste side.  
 
Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal 
overleveres byggherre løpende i kontraktstiden.  
 

 

 

Utdrag fra presentasjonsverktøyet for risikovurderinger (RISKEN) er gjengitt på de to 
neste sidene.  
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