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Forord 
 
Denne rapporten beskriver resultatene fra analysene av de 18 dødsulykkene i 
Region nord i 2005. 
 
Rapporten presenterer organisering, ulykkesutvikling, resultater, årsaksforhold, 
skadeomfang, tiltak og erfaringer fra arbeidet i 2005. 
 
Analysegruppa i Region nord har god kompetanse og lang erfaring fra ulykkesgransking og 
ulykkesanalyser. Ved dypere analyser kan vi blant annet få frem flere faktorer, spesielt ved 
trafikanten, som adferd og tilstand før ulykken skjedde. Dette er avhengig av politiets 
etterforsking og vitneavhør, men også ved personlige intervjuer av involverte vil det komme 
fram mye ny informasjon. I motsetning til havarikommisjonen har vi ingen taushetsplikt til 
politiet i forhold til den informasjon vi mottar av vitner og involverte. Av den grunn vil de 
involverte ikke alltid gi oss fullstendig informasjon om hva som har skjedd i forkant av ulykken. 
 
Siden dødsulykkene er svært forskjellige er det vanskelig i en regional årsrapport 
å konkludere med årsaker og konsekvenser for de ulike ulykkestypene. Det er likevel mange 
fellestrekk ved trafikanten og vegen som vi kan si noe om. Kjøretøyets tilstand som utløsende 
årsak er som kjent liten men har stor betydning for konsekvensen og skadeomfanget. 
 
I analysen av ulykkene har ulykkesanalysegruppen laget ulykkesrapporter for den enkelte ulykke, 
der mulige årsaksfaktorer og forslag til tiltak presenteres. Disse rapportene er unntatt 
offentlighet. De lokale og regionale tiltak som er påpekt i disse rapportene er det et regionalt 
ansvar å følge opp.  
 
Når resultatene fra alle dødsulykkene fra alle regionene blir samlet i nasjonale 
rapporter over flere år vil det etter hvert kunne sammenfattes mange fellestrekk 
og informasjon om de alvorligste ulykkene i Norge i tråd med målene i Nullvisjonen. 
 
Rapporten er utarbeidet av: 
 

• Per-Magne Solvoll (UAG – leder) 
• Alf Edvard Masternes 
• Arild T Sandnes 
• Kjell Vang 

 
 
Veg- og trafikkavdelingen Region nord 
16. juni 2006. 
 
 
 
Per-Magne Solvoll 
Leder av UAG
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Sammendrag 
 
Dette sammendraget presenterer hovedtrekkene i årsrapport 2005 for analysearbeidet av 18 
dødsulykker i Region nord, til sammen omkom 21 personer. 
Av disse ulykkene er møte – og utforkjøringsulykker fremtredende.  
 
Fordeling på ulykkestype: 

• 8 møteulykker 
• 7 utforkjøringsulykker 
• 1 fotgjengerulykker 
• 1 andre uhell 
• 1 samme kjøreretning 

Trafikant 
Analysene viser at trafikantens tilstand har vært sterkt medvirkende til at flere av ulykkene har 
blitt utløst. Ruspåvirkning, tretthet, sykdom/illebefinnende har vært medvirkende årsak i 13 av de 
18 ulykkene. Videre er det avdekket som medvirkende årsak uoppmerksomhet hos trafikanten i 3 
tilfeller og manglende erfaring/kunnskap i 5 ulykker. Høy fart etter forholdene er medvirkende 
årsak i 9 ulykker og 3 av disse har vært over skiltet hastighet.  
Analysene viser at manglende bruk av sikkerhetsutstyr har økt skadeomfanget i 
3 dødsulykker. Ved 2 av disse ville personene kunne ha overlevd ved bruk av bilbelte. 
 
Analysearbeidet som er gjennomført gir grunnlag for se nærmere på følgende 
tiltak: 
 

• Fartskontroller også med fokus på grisgrendte strøk. 
• Bilbeltekontroller. 
• Kontroll av kjøre- og hviletid i bedrift og ute på veg. 
• Oppfrisking av føreropplæring og førerkompetanse 
• Kampanjer knyttet sammen med kontroll innenfor bla. rus, tretthet, bilbelte. 
• Innføring av kurs i sikker bruk av tunge kjøretøy. 
• Oppfølging og kontroll av helsekrav. 

 

Kjøretøy 
I møteulykker vil skadeomfang i hovedsak avhenge av forskjellen i bevegelsesenergien, 
treffpunkt og kjøretøyenes karosserisikkerhet. Skadeomfanget blir alltid svært omfattende på det 
lette kjøretøy i kollisjon med kjøretøy som har betydelig større vekt/bevegelsesenergi eller i 
kollisjon med fast barriere (farlig sideterreng).  
 
Ved 8 av ulykkene var stor vektforskjell hovedårsaken til det store skadeomfanget og i 4 av disse 
har i tillegg dårlig karosserisikkerhet forverret skadeomfanget. 
 
Ved 2 av ulykkene er det funnet tekniske feil som kan ha vært medvirkende årsak til at ulykken 
skjedde. I disse ulykkene ble det i hovedsak funnet feil med dekk og forstilling/hjulstilling.  
 
Tyngre kjøretøy (lastebil/trekkbil/vogntog etc) var involvert i 6 av dødsulykkene i 2005. Tre av 
disse var møteulykker der personbil kom over i motgående kjørefelt, 2 var utforkjøringer og en 

 
Side 2 av 42 



UAG- Årsrapport 2005, Statens vegvesen Region nord 
 
påkjøring bakfra. I de 2 utforkjøringsulykkene der tyngre kjøretøy var involvert, viste det seg at 
førerhyttene ble kraftig deformert ved støt mot sideterrenget.   
 
Av kjøretøytekniske tiltak som kan ha positiv effekt nevnes: 
 

• Bilbeltesperre/-varsler. 
• Kollisjonsputer. 
• Alkohol-/ruslås. 
• Intelligente førerstøttesystemer som varsler/griper inn.  
• Sikrere konstruksjon og utforming av kjøretøyene. 

 

Veg 
Vi har ikke kunnet påvise at vegens utforming har vært utløsende eller medvirkende 
ulykkesårsak i noen av de 18 dødsulykkene.  
Likevel har vegmiljøet så som sikt- og føreforhold eller vegens linjeføring eller en kombinasjon 
av disse i noen tilfeller medført til en forverret kjøreoppgave for førerne.  
Ved 4 av ulykkestilfellene er det imidlertid avdekket at vegens utforming har påvirket 
skadeomfanget. Dette gjelder i første rekke farlig sideterreng som bratt skråning, trær og dype 
grøfter. 
Føreforholdene kan ha vært medvirkende årsak til ulykkesforløpet i 5 av ulykkene. I 3 av disse 
tilfellene var friksjonen på kravet for iverksetting av vedlikeholdstiltak. 
 
Det er i 4 av ulykkene påpekt at rekkverk ville ha begrenset skadeomfanget. 
 
Det er konkludert med at det er behov for å se på følgende tiltak:   
 

• Utbedring og utforming av sideterreng  
• Forbedre optisk ledning. 
• Økt bruk av profilerte kant- og midtlinjer. 
• Forbedret system for oppfølging av friksjonskrav. 
• Sikt- og vegetasjonsrydding innenfor sikkerhetssonen. 
• Gjennomgang av om skiltet hastighet er i forhold til de vegtekniske forhold. 
• Vegutbedring 
 

Av det analysearbeidet som er gjennomført har vi i 10 av ulykkene fremhevet nødvendigheten av 
Trafikksikkerhetsinspeksjoner for å kartlegge feil og mangler med vesentlig betydning for 
trafikksikkerheten på eksisterende veg.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Stortinget ba i 1997 regjeringen sørge for at det blir etablert tverrfaglige ulykkesanalysegrupper 
til å granske alvorlige ulykker i ulike deler av landet der kjøretøy er involvert. I innstilling S. nr. 
273 om St. meld. 37 ble det uttalt: ”Komiteen viser ellers til at de vedtatte 
ulykkesanalysegruppene bør operere i et så vidt stort geografisk område at medlemmene kan få 
tilstrekkelig innsikt og erfaring.”   
 
I Vegdirektoratet ble det i 1999 utarbeidet forslag til retningslinjer for arbeidet i 
ulykkesanalysegrupper. Disse ble også sendt Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og 
Riksadvokaten til uttalelse. 
 
I 2000 ble det forsøksvis gjennomført analyser av alvorlige trafikkulykker i 10 fylker. Resultat av 
disse analysene ble evaluert av SINTEF, og ble etter mindre justeringer anbefalt innført i hele 
landet.  
 
Ved ledermøte i Vegdirektoratet 17. februar 2003 ble det satt fram følgende forslag til vedtak: 

– Det tas sikte på å opprette en ulykkesanalysegruppe per region, med 
datainnsamlingsgrupper på distriktsnivå 

– Det tas sikte på å analysere alle dødsulykker 
– Arbeidsgruppen arbeider videre med et konkret opplegg for organisering av arbeidet, 

samt med en revisjon av opplegget for innsamling og analyse av data 
Med enkelte utfyllende kommentarer sluttet ledermøtet seg til forslaget.  
 
I 2004 ble det i Vegdirektoratet utarbeidet forslag til nye retningslinjer, med èn analysegruppe 
UAG1 i hver region, og etablering av distriktsvise ulykkesgrupper UG2 for innsamling av 
nødvendige data for analysearbeidet. Arbeidet startet på regulær basis 1. januar 2005. 
 
I analysearbeidet kan UAG også ha behov for informasjon framkommet i politiets dokumenter. 
Etter anmodning fra Vegdirektoratet har Riksadvokaten og Politidirektoratet instruert de enkelte 
politidistrikt om utlån av aktuelle dokument. 
 
I sammenheng med beredskap er det etablert varslingsrutiner fra skadestedsleder via VTS3 til 
UG`s beredskapsvakt. Dette er nødvendig for å kunne rykke ut til ulykkessted raskest mulig. 
 

1.2 Mandat 
Ulykkesanalyseorganisasjonens mandat er å gjennomføre dybdeanalyse av alle vegtrafikkulykker 
som har medført at en eller flere personer har omkommet som følge av skadene påført ved 
ulykken. UAG skal legge fram rapport for styringsgruppen, og foreslå tiltak. 
 
 

                                                 
1 UAG - Ulykkesanalysegruppe 
2 UG - Ulykkesgruppe 
3 VTS – Vegtrafikksentralen, enhet innen Statens vegvesen, sentral for overvåking av vegnettet og varsling av 
   hendelser på veg 
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1.3 Oversikt over Region nord 
 

Distriktsinndeling fordelt på kommuner: 
Øst-Finnmark: 
Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Karasjok, Lebesby, 
Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, 
Tana, Vadsø og Vardø. 
Nord-Troms og Vest-Finnmark: 
Alta, Hammerfest, Kautokeino, Kvalsund, Kvænangen, 
Loppa, Nordreisa og Skjervøy. 
Midtre Troms: 
Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kåfjord, 
Lenvik, Lyngen, Målselv, Storfjord, Sørreisa, Torsken, 
Tranøy og Tromsø. 
Midtre Hålogaland: 
Andøy, Ballangen, Bjarkøy, Bø, Evenes, Flakstad, 
Gratangen, Hadsel, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, 
Lavangen, Lødingen, Moskenes, Narvik, Salangen, 
Skånland, Sortland, Tjeldsund, Vestvågøy, Vågan og 
Øksnes. 
Salten: 
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, 
Røst, Saltdal, Skjerstad, Steigen, Sørfold, Tysfjord og 
Værøy. 
Helgeland: 
Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane,   
Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Lurøy, Nesna,  
Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og 

              Vevelstad.    
 
Oversikt over antall registrerte kjøretøy, innbyggertall og areal for hvert distrikt og samlet for 
Region nord: Kilder; www.ssb.no og www.vegvesen.no  

      

 Region nord   

 Distrikt Antall kjøretøy Innbyggertall Areal  km2  

 Øst-Finnmark 42300 40100 31150  

 Nord-Troms og Vest-Finnmark 44600 42200 23510  

 Midtre Troms 111200 106200 17060  

 Midtre Hålogaland 85800 116900 10500  

 Salten 66300 78400 12765  
 Helgeland 71000 79300 17935  
 Sum 421200 463100 112920  
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1.4 Oversiktskart der ulykkene har inntruffet 
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2. Ulykkesutvikling 
Trafikkulykker fører ofte til store lidelser og økte kostnader til livsopphold, noe som bidrar til 
redusert livskvalitet. Den enkeltes pårørende får også ulemper av både praktisk og psykisk 
karakter. I tillegg påføres samfunnet store kostnader knyttet til medisinsk behandling, tapt 
arbeidsinnsats og materielle kostnader. Målet med ulykkesanalyse og trafikksikkerhetsarbeid er å 
redusere de alvorligste personskadeulykkene.  
Kostnader ved trafikkskader i 2004-priser, regnet per skadd person og per materiellskade, er vist 
i tabell 2.1 nedenfor. Kostnadstallene for personskader gjelder per politirapportert skadd person 
og ved beregning av kostnadene er det tatt utgangspunkt i de politirapporterte ulykkene. 
Kostnadene er imidlertid justert opp på bakgrunn av underrapporteringen slik at 
enhetskostnadene gjelder for alle skader, både de som rapporteres til politiet og de urapporterte. 
 

  

Skadetilfelle 

 
Kostnader 

i 2004-priser 
Drept 23 300 000 
Hardt skadde 6 300 000 
Lettere skadde 700 000 
Personskade - gjennomsnitt  2 000 000 
Materiell forsikringsskader - gjennomsnitt 21000 
 
Tabell 2.1: Kostnader ved trafikkulykker per skadd person og per skadetilfelle  
                  (Kilde:TØI/Trafikksikkerhetsboka og Vegdirektoratet) 
 
Ulykkesutviklingen i Region nord fra 1996 til og med 2005.  
Tallene i tabellen er hentet fra STRAKS-ulykkesregisteret4. Antall skadete i 2005 i tabellen 
nedenfor er her høyere enn det som senere angis i denne rapporten, da tallene som angis senere i 
rapporten kun angir antall skadete i dødsulykkene. 
 
År 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 Snitt

Drepte  32 44 34 41 46 32 33 30 46 21 35,9 

Hardt skadde 171 162 160 161 130 127 127 93 101 92 132,4

Sum drepte og hardt 
skadde 

203 206 194 202 176 159 160 123 147 113 168,3

 
Tabell. 2.2. Antall drepte og hardt skadde i Region nord i perioden 1996 - 2005. 
 
Som det framgår av tabell 2.2 og figur 2.1, ble 113 mennesker drept eller hardt skadd i trafikken i 
Region nord i 2005. I de siste 10 år har 1683 mennesker mistet livet eller blitt hardt skadd, med 
høyeste registrering i 1997 med 206 og laveste registrering i 2005 med 113. 
 

                                                 
4 STRAKS – ulykkesregisteret er Statens vegvesens interne register for vegtrafikkulykker med personskade. 
Registeret er basert på rapportering fra politiet. Registeret samkjøres mot Statistisk sentralbyrå. 
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Ulykkesutvikling Region nord 1996-2005
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Figur 2.1: Antall drepte, hardt skadde og sum drepte og hardt skadde de siste 10 årene i  
                Region nord 
 
Ser vi på ulykkesutviklingen i forhold til antall drepte pr. 100 000 innbyggere og pr. 100 000 
registrerte personbiler for de 10 siste årene i Region nord sammenlignet med landet for øvrig, er 
det kun i 2005 at Region nord ligger lavere en landet(vist i figur 2.2 nedenfor). 
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Figur 2.2: Antall drepte per 100 000 innbyggere og 100 000 personbiler i bruk, 
                for de 10 siste årene for Region nord og Norge 
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3. Organisering 
Ulykkesanalysearbeidet i Statens vegvesen Region nord er organisert som et prosjekt. 
Organisasjonen var operativ fra og med 1. januar 2005. Som det framgår av fig. 3.1 består 
organisasjonen av en styringsgruppe, regional ulykkesanalysegruppe, distriktsvise 
ulykkesgrupper, hvor to av ulykkesgruppene har døgnkontinuerlig beredskap. 

 
Fig 3.1. Organisering av ulykkesanalysearbeidet i Region nord. 

3.1 Styringsgruppe 
Som overordnet ledelse for analysearbeidet er det opprettet en styringsgruppe.  Styringsgruppen 
var ansvarlig for å ta initiativet til opprettelse av ulykkesanalysegruppen på regionnivå og 
ulykkesgruppene på distriktsnivå. 
 
Styringsgruppen har som oppgaver: 

• Motta ulykkesrapportene fra ulykkesanalysegruppen  
• Ta initiativ til oppfølgingstiltak på kort og lang sikt.  
• Støtte arbeidet i UAG og UG og bidra til å løse eventuelle problemer  
• Sørge for opplæring av deltakerne i UAG og UG 

 
Styringsgruppen i Region nord består av trafikksjefen samt distriktssjefene fra Salten og Midtre 
Troms distrikt.  

3.2 Ulykkesanalysegruppe(UAG) 
Ulykkesanalysearbeidet har ingen formell myndighet i linjeorganisasjonen, eller eget budsjett. 
Ulykkesanalysegruppen (UAG) og de distriktsvise ulykkesgruppene (UG) ble etablert høsten 
2004.  
UAG er sammensatt av to representanter fra distrikt Midtre Troms og to fra regionvegkontoret 
hvorav en er leder. Gruppen har bred kompetanse innen fagområdene veg, trafikant, kjøretøy, 
ulykkesanalyse, risikoanalyse og ulykkesgransking. 
 
Ulykkesanalysegruppens oppgaver er å: 

• Motta påbegynt ulykkesrapport og alt grunnlagsmateriale om dødsulykkene fra 
ulykkesgruppene 

• Analysere datamaterialet og komplettere ulykkesrapportene 

• Levere ulykkesrapportene til styringsgruppen 

• Utarbeide årsrapport 
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• Arkivere materialet slik at det er lett tilgjengelig for senere bruk 

3.3 Ulykkesgruppe(UG) 
Ulykkesgruppenes oppgaver er å samle inn de opplysningene ulykkesanalysegruppen trenger for 
å analysere ulykken, samt å starte bearbeidingen av data. For å gjøre dette på en fyllestgjørende 
måte rykker vedkommende som har beredskap ut til ulykken så snart som mulig. Dette er viktig 
for å få best mulig opplysninger om forhold som forandrer seg raskt, som for eksempel vær og 
føreforhold, samt hvis mulig også ta bilder av kjøretøyene før de blir fjernet. I tillegg til å samle 
inn data som skal brukes til senere analyse av ulykken, fyller vedkommende ut ”Foreløpig 
melding om dødsulykke” og sender denne til regionvegsjef, distriktssjef, trafikksjef, SHT, 
Vegdirektoratet og leder av ulykkesanalysegruppen. 

Ved behov reiser gruppen til ulykkesstedet snarest mulig etter ulykken, gjerne sammen med 
Politiet, dersom behov for det. 

Ulykkesgruppen påbegynner rapporten fra hver av ulykkene, som skrives etter en fastlagt mal. 
Sammen med all dokumentasjon fra ulykkesgruppene overtar regionens ulykkesanalysegruppe 
den videre bearbeiding av ulykkene, normalt innen 4 uker etter at ulykken skjedde. 
 
I Region nord er det etablert 6 ulykkesgrupper, en i hvert distrikt. To av gruppene består av 5 
personer og tre av gruppene består av 6 personer medregnet en leder i hver gruppe.  
UG dekker kompetanseområdet veg, kjøretøy og trafikant og har samlet god kompetanse 
innenfor ulykkesgransking.  
Tradisjonelt har Statens vegvesen etter anmodning bistått politi med rettslige forundersøkelser på 
ulykkessted. Det er spesielt opplærte personer innen ulykkesgransking for dette formål.  
I Region nord består UG i hovedtrekk av bistandspersonell som i tillegg til å foreta nødvendig 
datainnsamling til UG og UAG formål, utfører bistandsoppgaver for politi når politiet anmoder 
om det. 

3.4 Ulykkesberedskap 
Både i forbindelse med bistand til politiet og datainnsamling for analysearbeidet, er det viktig å 
ankomme et ulykkessted snarest mulig. Kvalitet på åstedsarbeidet er avhengig av dette.  
I Region nord er det besluttet at ulykkesgruppene i distrikt Salten og Midtre Troms skal ha 
døgnkontinuerlig beredskapsvaktordning, mens de 4 øvrige ulykkesgruppene ikke skal ha 
beredskapsvaktordning.  

3.4.1 Varslings-/utkallingsrutiner 
Politiets varslings-/utkallingsrutine av UG skjer via VTS sitt direkte innvalgsnummer. 
Med bakgrunn i at det er UG i to distrikt som har beredskap for hele regionen er det etablert 
varslingsrutine med VTS der distrikt Salten eller Midtre Troms varsles på deres faste 
beredskapstelefonnummer etter følgende varslingsrutine: 
Beredskapsvakt i distrikt Salten; dersom dødsulykken har skjedd i  
Helgeland, Midtre Hålogaland eller Salten  
Beredskapsvakt i distrikt Midtre Troms; dersom dødsulykken har skjedd i  
Øst Finnmark, Nord-Troms og Vest Finnmark og Midtre Troms. 
 
UG i Salten og Midtre Troms skal også ivareta og koordinere anmodninger om bistand fra 
politiet i distrikter som ikke har beredskap og VTS følger da samme varslingsrutine som ovenfor. 
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Det er også etablert varslingsrutine i forhold til SHT5, Havarikommisjonen seksjon veg, i de 
tilfelle de skal ha melding.     

3.5 Datainnsamling 
Nødvendige data samles inn i fire ulike stadier/faser. 

• Beredskapsvakten i UG, rykker ut til ulykkesstedet umiddelbart etter varsling for å samle 
informasjon som er spesielt tidsavhengig (fysiske data som kjøretøyplassering, spor, vær 
og føre, samt data fra involverte, pårørende og vitner). 

• Ved behov reiser øvrige medlemmer i ulykkesgruppen til ulykkesstedet så snart det er 
praktisk mulig etter at ulykken har skjedd, for å samle inn nok informasjon til å skaffe seg 
et komplett bilde av hendelsesforløpet og de forhold som kan ha påvirket 
hendelsesforløpet ved ulykken. 

• De ansvarlige for datainnsamlingen innenfor sitt fagfelt(trafikant, kjøretøy og veg) foretar 
etterundersøkelser/intervjuer for å fylle ut nødvendige data i henhold til standard oppsett 
registreringsskjema.  

• Det innhentes informasjon fra Politiet, ved at gruppen får tilgang til politirapportene 

3.5.1 Rapportering og analysearbeid 
Umiddelbart, og senest dagen etter ulykken, skal beredskapsvakten som rykket ut på 
ulykkesstedet utarbeide en kortfattet ”Foreløpig melding om dødsulykke” på eget standard 
skjema. Denne sendes Vegdirektoratet, trafikksjef, regionvegsjef, distriktssjefen i distriktet 
ulykken har skjedde, SHT og leder av UAG.  
Så snart som det er praktisk mulig, og senest 1 mnd. etter ulykken og befaringen, skal 
ulykkesgruppen ha bearbeidet det innsamlede datamaterialet, og beskrevet dette i en foreløpig 
ulykkesrapport.  
Denne oversendes til den regionale ulykkesanalysegruppen for videre bearbeiding og analyse. 
På bakgrunn av ulykkesgruppens materiale gjennomfører ulykkesanalysegruppens medlemmer 
en analyse av hvilke årsaker som de mener har bidratt til at ulykken skjedde. Deretter diskuterer 
de hvilke tiltak som kan tenkes å forhindre at tilsvarende ulykker skjer senere, generelt og/eller 
på det gitte stedet.  
Den endelige ulykkesanalyserapporten skal normalt være klar 3 måneder etter at ulykken 
inntraff. 
Alle interne rapporter er unntatt offentlighet. 
 

                                                 
5 SHT - Statens Havarikommisjon for Transport 
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Figur 3.1. Oversikt over gangen i rapporteringen av ulykkesanalysene (Kilde: 

egion nord har benyttet STEP-metoden ved analyse av ulykkene. STEP-metoden er et 
ulykken, 

et er utarbeidet en felles samlematrise for alle regionene der data som er framkommet 

AG skal for hvert år skrive en regional årsrapport,

Direktorat Region 
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<1 mnd 
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<3 mnd’er

 
Regional 

års-
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01/10/+1

Distrikt 

Melding 

Rapport 

Årsrapport 

Rapportering og frister 

                 Vegdirektoratets retningslinjer for Ulykkesanalysearbeidet) 
 
 
R
hjelpemiddel for å få fram en klar og lett forståelig beskrivelse av hendelsesforløpet ved 
samt til å identifisere på en systematisk måte sikkerhetsproblemer som bidro til at ulykken 
skjedde.  
 
D
systematiseres. Denne skal også benyttes av Vegdirektoratet for deres årsrapport 
 
U  med oppsummering av analysearbeidet, 

3.6 Samarbeidspartnere 

3.6.1 Politi

denne er ikke unntatt offentlighet. 

 
Politiet er vegvesenets viktigste samarbeidspartner i analysearbeidet. Skadestedsleder bidrar med 
varsling til VTS, og senere med utfyllende informasjon om forhold på ulykkesstedet. Politiets 
rapport om vegtrafikkuhell med vitneavhør blir senere tilgjengelig for UAG.  
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3.6.2 Helsevesen 
Etter retningslinjene fra Vegdirektoratet skal alle UAG-ene knytte til seg medisinsk kompetanse. 

 ikke blitt realisert, noe som er beklagelig. I flere saker ville det vært nødvendig å 

3.6.3 Havarikommisjonen

Dette har enda
vurdere hvordan og hvorfor skader på personer har oppstått. I enkelte tilfeller har slike 
opplysninger framkommet gjennom politiets dokumenter. 

 
sjon for transport SHT, har etablert en egen seksjon veg for etterforsking av 

retøy med totalvekt over 7,5 tonn,  

3.6

Statens havarikommi
vegtrafikkulykker. Denne seksjonen var operativ fra og med 1. september 2005. Både Politiet og 
Statens vegvesen har varslingsplikt til SHT ved ulykker de skal undersøke. Havarikommisjonen 
skal primært varsles om ulykker som    

a) har funnet sted i en tunnel  
b) involverer buss eller kjø
c) involverer kjøretøy som transporterer farlig gods (ADR).  

I 2005 er SHT blitt varslet i 10-11 trafikkulykker ved at det er sendt ”Foreløpig melding”  
Politiet skal i all hovedsak ta seg av varslingen av SHT. 

.4 Andre 
Ber ted har startet før 
beredskapsperson ankommer, eller 
bidra m

lisere skadede personer, bidra til 
eventuell frigjøring fra vrak, og å transportere skadede til sykehus. Ambulansepersonell kan gi 

ysninger om skader, og hva som kunne ha forårsaket disse. Videre gis det 

idra til å frigjøre personer fra 
ilvrakene. Redningspersonell kan også i tillegg til ambulansepersonell gi opplysninger om 

r, 

r er behjelpelig med sin kunnskap og viten om 
e forskjellige bilmodellene. De kan også bidra med spesialverktøy og prøveutstyr i spesielle 

.1 Teoretisk utgangspunkt 

t i 
nen vil også ha betydning for vår forståelse av ulykker. Hvordan man forstår en ulykke 

 tiltak man foreslår. En ulykke kan 
ne bygger på ulike antagelser om 

hvordan ulykker oppstår.  

g 

gingsselskaper: Spesielt i tilfeller berging og rydding på skades
varslet, kan bergingspersonell i tilfeller der ulykken ikke ble 

ed utfyllende kjøretøyteknisk informasjon fra skadestedet. 
 
Ambulansepersonell: Deres primære oppgave er å stabi

utfyllende oppl
informasjon om bruk av sikringsutstyr var i bruk. 
 
Redningspersonell/brannvesen: Disse skal med sitt spesialutstyr b
b
skadegrad før frigjøringsutstyr ble benyttet. Videre om innstilling på betjeningsinnretninge
hvilket gir bilen sto i m.m.  
 
Godkjente bilverksteder: Godkjente bilverkstede
d
tilfelle. 

4. Ulykkesforståelse, metoder og data 
4
Nullvisjonen innebærer at et sikkert vegtrafikksystem skal utformes på menneskets premisser 
dvs. ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne for fysiske krefter.  Innholde
Nullvisjo
er avgjørende for hva man betrakter som årsaker og for hvilke
forklares på flere ulike nivåer, og de ulike forklaringsmodelle

 
Vi kan skille mellom tre hovedtyper forklaringsmodeller: Den personfokuserte, den tekniske o
den organisatoriske. Den personfokuserte modellen peker først og fremst på menneskelig svikt 
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som årsak til ulykker, den tekniske modellen fremhever at ulykker først og fremst skyldes 
manglende tilpasning mellom menneske, teknikk og organisasjon, mens den organisatoriske 
modellen er opptatt av systemet ulykken oppstod i. Feilhandlinger blir her sett på som en 
onsekvens av situasjonen de oppstår i, framfor årsaker til ulykker.  

 

 
elverk). Forklaringer på 

lykker begrenser seg ofte til den synlige personlige feilen, som begrunnes i manglende 

re noe 

               

k
 
En eksponent for organisatoriske tilnærmingen er James Reason. Han mener at ulykker har flere
årsaker, og må forklares på flere nivåer; på personnivå, på lokale forhold på stedet og 
organisatoriske forhold. Han skiller også mellom to typer feil: Aktive feil, som er synlige 
individuelle feilhandlinger med umiddelbare konsekvenser og latente feil, som er usynlige
feilproduserende forhold i organisasjonen (ledelse, rammer, krav, reg
u
kunnskaper, dårlige holdninger osv, mens Reason peker på at feilhandlinger er 
situasjonsbestemte og ikke en varig egenskap ved personer. Nøkkelen til å redusere 
feilhandlinger ligger i å erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil og at det er lettere å gjø
med menneskets omgivelser enn med menneskets natur. 
 
 

Ulykker i et organisatorisk 
perspektiv

Feilhandling

Lokale forhold

Latente forhold

Organisasjon/system (blunt end)

Menneske (sharp end)

ÅrsakerGranskning

Ulykke

 
 
 
Våre ulykkesanalyser fokuserer først og fremst på Statens vegvesens ansvar for å redusere 
antallet dødsulykker. Vi har sett på hva vi kan både bidra med både når det gjelder reduksjon av 
feilhandlinger, reduksjon av farlige lokale forhold på vegen og hva vi som organisasjon kan lære 

ygge nye ulykker, i tråd med Reasons modell.  

Fig 4.1: Figuren vis
forklaringsnivåer for ulykker. Det 
øverste og mest overfladiske 

er tre 

nivået er ulike typer menneskelige 
feilhandlinger. Det mellomste 
nivået er lokale forhold eller 

kker 

. 
tt 

situasjoner. Det dypeste 
forklaringsnivået er latente 
forhold i organisasjonen. Uly
har sitt utspring i det nederste 
nivået og utløses på det øverste
Ulykkesgranskingen går motsa
veg (Reason 1997).   
 

for å foreb
 

4.2. Metoder 
Formålet med våre analyser har altså ikke vært å fordele skyld, men å prøve å peke tilbake på 
vegvesenets eventuelle ansvar og å si noe om hva vi kan gjøre for å redusere skadeomfanget og 
bedre sikkerheten på vegnettet. 
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Får å få frem denne kunnskapen har vi benyttet kvalitative dybdestudier. Hver enkelt ulykke har 

ata 

s Events Plotting) for å kartlegge hendelsesforløpet og finne 
stiller ulykkesforløpet i tid og aktør-diagram.  

r 

g fremst en oversikt over typiske kjennetegn ved de ulykkene vi har sett på og peker på faktorer 
rad 

blitt gransket ved hjelp av ulike datakilder: politiets dokumenter, data fra ulykkesstedet samt d
fra befaring av stedet i ettertid. Dataene har blitt systematisert gjennom  
Step-analyser (Sequentally Time

em til sikkerhetsproblemene. Metoden fremfr
 
Step-analysen gir en god illustrasjon på ulykkesforløpet og gir et oversiktlig bilde av aktørene og 
tidsaspektet involvert. I tillegg gir det mulighet for å identifisere sikkerhetsproblemer slik at det 
indikerer hvor hendelseskjeden kunne vært avbrutt. Metoden gir imidlertid ikke svar på hvorfo
sikkerhetsproblemene er tilstede. For å få svar på dette må man gjennomføre videre analyser. 

ette har vært gjort i flere tilfeller ved å si noe om hva som skapte de farlige lokale forholdene D
gjennom å peke for eksempel på manglende retningslinjer, manglende kunnskap eller dårlige 
rutiner. Det vil imidlertid alltid være et spørsmål om hvor langt vi skal gå for å finne rot-årsakene 
til en ulykke. Når det gjelder for eksempel rus er dette en direkte årsak i flere ulykker, den er det 
viktig å peke på, men rot-årsakene er komplekse og analyser som tar for seg dem ligger langt 
utover formålet med våre analyser. Vi har først og fremst vært på jakt etter elementer som kan 
bedre vårt trafikksikkerhetsarbeid, hva vi i Statens vegvesen kan bidra med og hva vi kan få til 
sammen med andre.   
 
Gjennomgangen nedenfor oppsummerer noe av den kunnskapen vi sitter igjen med etter å ha 
studert ulykkene for 2005. Her gjør vi imidlertid dybdestudier om til statistikk og en del av den 
lærdommen vi sitter på vil dermed falle ut. Av og til er det nok med bare en ulykke for å endre 
praksis, dette kommer ikke alltid frem i mer statistiske oversikter. Fremstillingen under gir først 
o
som har vært medvirkende årsak til utfallet av flere ulykker. En slik oversikt vil også i større g
peke på forhold ved trafikant, kjøretøy og veg som medvirkende årsaker til ulykker, mens de 
organisatoriske forbedringsmuligheten lettere vil være synlige i hver enkelt dybdestudie.  
 

4.2.1 STEP-analyse 
STEP - Sequentially Timed Events Plotting. Metoden beskriver ulykken som en sekvens av 
hendelser. En hendelseskjede, der tidsfaktoren er grunnleggende for opptreden av skade/tap.  

etoden består i å definere aktører i hendelsen, så som mennesker, kjøretøy, faste gjenstander i 
vegmiljøet m.m. Ved å studere i en tidsakse hvordan en hendelse følger som resultat av den 

ordan hendelsesrekkefølgen kunne vært brutt. Dette angis som såkalte 

n 

 

M

foregående, finner en hv
sikkerhetsproblem.  
STEP-analysen er en metode for å sikre at flest mulig sikkerhetsproblemer blir identifisert. De
kartlegger hendelsesforløpet og sikkerhetsproblemene, men metoden gir ikke svar på hvorfor 
sikkerhetsproblemene er tilstede. For å få svar på dette må man gjennomføre videre analyser, for
eksempel ”Why-because”-analyser. Dette peker tilbake på bl.a. organisatoriske forhold.  
 

4.2.2 WB-analyse 
WBA – Why Because Analysis er en metode der det drøftes ”hvorfor skjedde det/var det slik”. 
Slik drøfting kan føre fram til flere sannsynlige forklaringer ”fordi det..”. Til hver slik forklaring 

røftes på nytt ”hvorfor det”. Like drøftinger kan føre fram til både tekniske, menneskelige og 
toriske forhold, og kan føre fram til forslag til relevante tiltak. 

d
organisa
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5. Resultater

5.0 Ulykkene i Region nord. 
sulykker i Region nord i 2005.  
 utforkjøringsulykker som er fremtredende for dødsulykkene i Region 

rt en påkjøring bakfra der 
øvrig har det vært en påkjørsel av fotgjenger med baby i 

ar inntruffet i kurve, hvorav 6 av disse er 
ar 

Det har skjedd 18 død
Det er særlig møte- og
nord, med 8 møteulykker og 7 utforkjøringsulykker. Videre har det væ
personbil kjørte inn i semitilhenger. For 
barnevogn og en påkjørsel av syklist. 10 av ulykkene h
utforkjøring og 4 er møteulykker. 6 av ulykkene har skjedd på rette vegstrekninger. Av disse h
en ulykke inntruffet i tunnel.   
 
Dødsulykkene fordeler seg etter følgende uhellskoder: 
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Figur 5.1: Antall dødsulykker fordelt etter uhellskode  
 
Oversikt over hvor ulykkene har skjedd.

8
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Figur 5.2: Antall ulykker fordelt distriktsvis. 
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Antall ulykker fordelt på vegkategori og vegmiljø: 

Ulykker fordelt på vegkategori og -miljø
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Figur 5.3: Dødsulykker fordelt på vegkategori og vegmiljø 
 
Figur 5.3. viser at 94,5 % av dødsulykkene har skjedde på riks- og europavegnettet. 
De fleste av dødsulykkene har skjedd på europaveg(72 %) og nesten halvparten  
(45 %) av disse var møteulykker. Det skjedde en dødsulykke på kommunal veg og ingen på 
fylkesvegnettet i 2005. 
Noe av forklaringen på denne skjevheten er at europa- og riksvegnettet har størst andel av det 
totale trafikkarbeidet, samtidig som hastighetsnivået på disse vegene er betydelig høyere. 
 
Antall ulykker fordelt på fartsgrense: 
De fleste av dødsulykkene har naturlig nok skjedd på den delen av vegnettet hvor 
hastighetsnivået er størst. Hele 12 personer omkom i 80-soner(57 %), 4 i 90-soner, 3 i 60-soner 
og 2 i 50-soner. 
 
Ulykkestidspunkt: 
En stor andel av ulykkene har skjedd i dagslys (67 %) og på tørr, bar asfalt(61 %). 
Ulykkene fordeler seg stort sett jevnt over de ulike dagene, med et litt større antall på tirsdag og 

r. 
ver halvparten av ulykkene har skjedd i tidsrommet 1200-2100 i løpet av døgnet(56 %).  

dene, mens 

torsdag. Det er lørdag som kommer best ut, med null ulykke
O
I månedene januar, april, juni og juli skjedde det flest ulykker, 3 i hver av disse måne
det i månedene mai, august og november skjedde 2 dødsulykker. 
Februar, mars, september, oktober og desember markerer seg ved at det ikke skjedde noen 
dødsulykker.  
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Antall drepte fordelt på alder og trafikantgruppe 

Alder 6-9 10-
14 

15-
17 

18-
20 

21-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65-
74 

≥ 
75 Trafikantgruppe 0-5 

Fører 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 0 1 
Passasjer 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 
Fotgjenger 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Syklist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Antall drepte 1 0 0 0 1 3 4 4 3 2 1 2 

 
Tabell 5.1: Antall drepte fordelt på alder og trafikantgruppe.  
 
Alder og skadegrad etter trafikantgruppe: 

 

.2: Antall d epte, al rlig ska de, lettere skadde og uskadde fordelt på alder og 
   trafikan r pe. 

for i tab  5.2 m  noe st e alde ruppe deling enn i tabell 5.1 har det vært 
soner e 18 d ulykk . 
 25-44  har de vorav 8 omko I aldersgruppen 0-

 var det  pe so r invo rt, h o  ba e  om  i den yngste aldersgruppen, 
ruppen -24 r

går av ta ll 5.1 m d annen inndeli  av ald for trafikantgru ene, omkom kun 1 
gruppe  0-5 år 8-20 år og 65-74 år. De øvrige fordeler seg jevnt på de andre 
 

Alder:  
0-17 

Alder 
18-24 

Alder 
25-44 

Alder 
45-64 

Alder 
≥65  

Antall involverte etter  
trafikantgruppe  
og skadegrad 

 
Involverte: 

Fører:       
- drepte 0 2 4 5 1 12 
- alv. skadde 0 0 1 0 1 2 
- lettere skadd 0  2 5 1 2  0  
- uskadde 0  2 102 6  0  
Passasjerer:       
- drepte 0 3 0 6 2 1 
- alv. skadde 2 1 0 3 0 0 
- lettere skadd 4 2 1 7 0 0 
- uskadd 3 3 0 0 0 6 
Syklist:       
- drept 0 0 0 0 1 1 
Fotgjenger:       
- 

Tabell 5 r
tg

vo
 

d
               up
Som vist oven ell ed ørr rsg inn
involvert 54 per

ppen
i d øds ene

I aldersgru
17 og 18-24

 år
 10

t vært involvert 20 personer, h
ne

m. 
 år

mot 4 i aldersg
r
 å

lve v rav r en kom
18 . 

eSom det frem
i hver av alder

be ng er pp
s

aldersgruppene.
ne , 1

 

drept 1 0 1 0 0 2 
Antall involverte  
etter alder 

 
10 

 
10 

 
20 

 
10 

 
4 

 
54 
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Figur 5.4: Fordelingen av skadegrad etter trafikantgruppe 
 
Av de 21 drepte var 12 førere(57 %), 6 passasjerer(29 %), en syklist og to fotgjengere. 
 
Skadegrad til de involverte fordelt distriktsvis: 
 
 
Distrikt 

Antall 
ulykker 

 
% 

Antall 
drepte 

 
% 

Antall 
alvorlig 
skadet 

 
% 

Antall 
lettere 
skadet 

 
% 

Sum 
drepte/ 
skadete 

 
% 

Antall 
uskadet 

 
% 

Helgeland 3 17 3 14 0 0 2 17 5 13 2 12,5 
Salten 5 28 5 24 1 20 7 58 13 34 6 37,5 
Midtre 4 22 4 19 1 20 1 8 6 16 5 31 
Hålogaland 
Midtre Troms 3 17 5 24 3 60 2 17 10 26 2 12,5 
Nord-Troms 

g Vest 
1 5 2 9,5 0 0 0 0 2 5.5 1

o
Finnmark 

 6,5 

Øst Finnmark 2 11 2 9,5 0 0 0 0 2 5,5 0 0 
Sum 18  21  5  12  38  16  
 
Tabell 5.3: An t g  i i  i 1 ku k e is  

  og i fo old kad rad

38 drepte o skad var  i S n dis kt (34 %), 10 (26 %) i Midtre Troms di ikt, 6
ogaland(16 %), 5 i Helgeland (13%) og 2(5,5 %) i hver av de to distriktene i Finnmark  

s hadde flest antall alvorlig skadde(3), ns Salten hadde flest lettere skadde(7).

tall drep e o  skadde Reg on nord  de 8 trafik lyk ene, ford lt d triktsvis
                rh til s eg .   
 
Av de 
Midtre Hål

g de  13 alte tri str  i 

Midtre Trom  me  
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Involverte trafikantgrupper, og deres bruk av verneutstyr 
 
Antall involverte, deres trafikantrolle og deres bruk av verneutstyr framgår av figur 5.3.  
 

Bruk av verneutstyr

0

2

4

6

8

10ta
l 12

16
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20

Brukt verneutstyr Ikke brukt verneutstyr Ukjent bruk av
verneutstyr

A
n

14

Fører
Passasjer

 
Figur 5.5: Bruk av verneutstyr fordelt på drepte og skadde(myke trafikanter ikke medregnet) 
 
Av de involverte trafikantene er det kjent at 66 % (34) brukte verneutstyr og at 11 % (6) ikke 
brukte verneutstyr, mens det for 22 % (11) av de involverte trafikantene er ukjent om de brukte 
verneutstyr.  
55 % (16) av de involverte førerne brukte verneutstyr, mens 17 % (5) ikke brukte verneutstyr. Av 
de involverte passasjerene brukte 82 % (18) verneutstyr, mens 4 % ikke brukte. I tillegg er det en 
gruppe på 11 personer (8 førere og 3 passasjerer)som det er ukjent om de brukte verneutstyr.  
For ulykken med syklist innblandet (ikke tatt med i figur 5.3), er det sannsynlig at vedkommende 
brukte hjelm. 

• 8 av dødsulykkene er møteulykker og i 3 av disse var det vogntog som frontkolliderte 
 

ed personbil.  
gntog som kjørte ut i slak kurve og veltet i dyp grøft der førerhytten ble 

5.1 Møteulykker 

med personbil. I disse 3 ulykkene var det personbilen som kom over i møtende kjørefelt.
• 2 av møteulykkene er mellom henholdsvis person-/varebil og person-/kombinertbil. 
• 1 møteulykke er mellom personbil og campingbil.  
• 2 av møteulykkene er mellom personbiler  

5.2 Utforkjøringsulykker 
• 7 av dødsulykkene er utforkjøringsulykker. 
• 5 av utforkjøringene er m
• 1 ulykke med vo

trykket inn på passasjersiden og passasjeren omkom.  
• 1 ulykke med kombinertbil(tyngre kjøretøy), kjørte ut i en kurve og traff ett tre i bratt 

sideterrenget. Hytten ble kraftig deformert på passasjersiden og en av passasjerene 
omkom. 
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5.3

5.3.1 Fotgjengerulykker

 Myke trafikanter 

 
på fotgjenger som trillet barnevogn med baby i. Begge 

om

5.3  

En dødsulykke der personbil kjørte 
kom. 

.2 Syklister 
 vært en dødsulykke i trafikken i Region nord der syklist har vært involvert. Det har

I de e
I de e
sykelis
 

er personbil kjørte inn i vogntog bak, og passasjeren foran omkom. 
 kom 

 ikke å stoppe og traff semitilhengeren bak på venstre side.  
 

tfall for 

asjoner gikk redningsarbeidet veldig sent. Det tok 
normal lang tid før bergingsbilene var på plass grunnet kommunikasjonssvikt mellom politiet 

og redningspersonell. I dette tilfellet var det nødvendig å bruke tyngre bergingsutstyr for 

Rask frigjøring av skadde ansees som meget viktig, og det er viktig at det etableres rutiner for 
iste innen frigjøringsteknikker.  

nn  ulykken ble ikke UG utkalt og analysen er foretatt ut fra politirapporten.  
nn  ulykken har syklist kommet ut fra avkjørsel til bolig og ut på kommunal veg, der 

ten kolliderte med en personbil. 

5.4 Ulykke mellom kjøretøy med samme kjøreretning 
Det har vært en dødsulykke d
Vogntoget var på tur å svinge av til venstre og inn på parkeringslomme, og personbilen som
bak klarte

5.5 Redningsarbeidet etter ulykkene  
Etter en ulykke er det vurdert i hvilken grad redningsarbeidet kunne gitt et annet u
personen som omkom. 
Ut fra vitneforklaringer og UG`s observ
u

frigjøring av personen i kjøretøyet.  
 
Ved en ulykke tok det ca. to timer før personen som satt fastklemt i kjøretøyet ble frigjort og 
fraktet til sykehuset. Vedkommende døde på sykehuset ca. 4 timer etter at ulykken inntraff. 
 

redningspersonell og politiet for oppdatering om det s
 

5.6 Involverte kjøretøy i ulykkene 

5.6.1 Involverte kjøretøy ved møte- og påkjørselsulykker 
Av de 18 dødsulykkene som er analysert var 11 møte- og påkjørselsulykker, hvor personb
nvolvert. De øvrige kjøretøyene var,

il var 
 3 ulykker med vogntog, 1 med varebil, 1 med kombinertbil, i

1 med campingbil og en syklist. 

5.6.2 Involverte kjøretøy ved utforkjøringsulykker 
Av de 7 utforkjøringsulykkene som er analysert er 5 med personbil, 1 med vogntog(lastebil me
slepvogn) og 1 med tyngre kombinertbil. 

d 
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6. Faktorer som kan ha medvirket til at ulykken skjedde 

ks.  

 
I dette avsnittet presenteres medvirkende årsaksfaktorer for ulykkene. Avsnittet tar for seg 
trafikant, kjøretøy og veg. 
Som drøftet i kapittel 4 er det sjelden eller aldri en enkelt årsak til at en ulykke inntreffer. 
Årsakssammenhengen er komple

6.1 Trafikant 

6.1.1 Rusmidler 
I 
ru

5 av ulykkene var føreren påvirket av rusmidler hvorav 3 med promille og 2 med annet 
s/stoff. 3 var utforkjøringsulykker og 2 møteulykker.  
lant førerne som var ruset var en 21 år, mens 4 var mellom 31 og 35 år, (3 menn og 2 kvinner). 

• Manglende bilbelte var en tilleggsfaktor i 2 ulykker 

 var en tilleggsfaktor i 4 ulykker 

-1000 og 3 i tidsrommet 2130.-0130.  

 ulykkene har skjedd på europaveg og 2 på riksveg.  

B
Analysene viser at rusulykkene ofte innebærer flere trafikantfeil og er sånn sett ofte mer 
komplekse enn andre ulykker som ikke involverer rus:  

• Høy fart var en tilleggsfaktor i 2 ulykker 
• Manglende førerrett
• I en ulykke var det i forkant festsituasjon med flere ungdommer samlet.  
• 2 har skjedd i tidsrommet 0700
 

Ellers ser vi at 3 av
 

6.1.2 Trøtthet 
Ved 7 ulykker er det indikasjoner på tretthet hos bilførerne som medvirkende årsak.  
I 6 av disse ulykkene har vi ikke sikre data til å kunne fastslå sikkert om trøtthet har vært en 
avgjørende faktor. Politiets dokumenter har vært mangelfulle når det gjelder opplysninge
hvor kjøretøyene kom fra og hvor de skulle(kjørestrekni

r om 
v). Det har derfor vært vanskelig for 

oss i tid klare tegn på at trøtthet må ha 
vært m  har vi i de tilfellene hvor kjøretøyet har kjørt i 
en ller der kjøretøyet har kjørt på 
sku r dette som 
mu
 

ykkesstedet at han hadde 
sovnet av og derved kom over i motgående kjørefelt(føreren døde sener på sykehuset). 

• I et tilfelle hadde føreren vært oppe det meste av natten, og drukket alkohol, noe som har 
 han i tillegg til at han var beruset og var trett og ikke har vært bevist nok til å 

r også tatt 

 

har 
avdisse kjenner vi til at det var kjørt svært langt med noen få pauser, men 

ikke noen sovepauser.  

ng m
 å s  noe om hvor lenge sjåførene har kjørt. Vi ser imidler

edvirkende i noen ulykker. I vår vurdering
slak vinkel over i motgående kjørefelt, eller ut av vegen, e
lde en over en lengre strekning før det har kjørt ut av vegbanen, valgt å se på 
lige søvnulykker.  

• Ved en av ulykkene har føreren sagt til vitne som kom først til ul

medført at
kontrollere sine handlinger og derved kom over i motgående kjørefelt(denne e
med under pkt. 6.1.1 rusmidler).  

• Ved en ulykke som skjedde om morgenen er omstendigheten forut for ulykken uklar, da
det ikke var vitner som så ulykken, men hendelsesforløpet kan indikere at fører enten har 
fått illebefinnende eller sovnet av og kjørt ut av vegen. 
Det er ukjent hvilke allmenn helsetilstand føreren hadde før ulykka. 

• I de andre 4 tilfellende har førerne kjørt lange kjørestrekninger. Hendelsesforløp, 
opplysninger om kjørestrekning samt kjøretid underbygger at førerne sannsynligvis 
sovnet av. I en 
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6.1  .3 Sykdom/illebefinnende 

5 ulykkene som vi har registrert innenfor tilfellet sykdom eller illebefinnende som For de 
me r
at polit
kan ha 
tilfellen ak 

• , og ut fra hendelsesforløp og 
øteulykker).  

ing da 

mmende kan ha fått tilbakefall(hjerteproblemer). Fører ble ikke 
obdusert(utforkjøringsulykke). 

 vitner som har sett hendelsen, men ut fra hendelsesforløpet så 
t av(er 

6.1  

dvi kende årsak, har vi ikke sikre og påviste data for dette. Det er kun i 1 av disse 5 tilfellene 
iet har begjært obduksjon av vedkommende, det ble i dette tilfellet stadfestet at føreren 
hatt et illebefinnende. Vi har grunn til å tro at sykdom eller illebefinnende i de øvrige 
e kan være mulig medvirkende års

• Ved 1 av ulykkene er vi usikker på om det er avsovning, illebefinnende eller en bevist 
handling(møteulykke). 
Ved 2 av ulykkene er førerne eldre personer(over 70 år)
vitneutsagn kan det indikere at førerne kan ha hatt et illebefinnende(m

• Ved 1 ulykke er det ut fra vitneutsagn klarlagt at fører var i en spesiell sinnsstemn
han kjørte hjemmefra, noe som kan ha medført aggressiv kjøring med for høy hastighet 
etter skiltet hastighet. Vedkommende hadde også tidligere hatt hjerteproblemer og vi kan 
ikke se bort ifra at vedko

• Ved 1 ulykke var det ingen
kan dette indikere at fører mest sannsynlig enten har fått illebefinnende eller sovne
også tatt med under punkt 6.1.2)-(utforkjøringsulykke). 

 
Det er ukjent hvilke allmenn helsetilstand disse førerne hadde før ulykka. 

.4 Fart 
I halvparten av ulykkene har hastighet sannsynligvis vært en medvirkende årsaksfaktor.  
For  t 
fra vitn
 

• 
• 

• en vært for høy i forhold til siktforhold til avkjørsler i 

 

.1.5 Erfaring/kunnskap

 de fleste av ulykkene er våre beregninger/vurdering av hastigheten til kjøretøyene basert u
eavhør eller antagelser basert på hendelsesforløp og skadeomfang.  

Ved 5 av ulykkene var det for høy hastighet etter de stedlige forhold. 
Ved 3 av ulykkene har hastigheten vært høyere enn skiltet hastighet på stedet. Alle var 
utforkjøringer og i 2 av disse var føreren påvirket av alkohol.   
Ved 1 av ulykkene har hastighet
boligområde. 

6   
år ulykker. Dette kan 

ha vært medvirkende årsak i 5 ulykker 
 av ulykke var det manglende førerdyktighet og for 3 av disse hadde ikke fører 

t av 

 til føreforhold og 
hastighet(er også tatt med under uoppmerksomhet pkt. 6.1.6).  

 

6.1.6 

Både manglende erfaring og manglende kunnskap kan bidra til at det oppst

• Ved 4
førerrett og derved liten eller ingen erfaring som bilfører(førerne var også påvirke
rusmidler i disse 3 tilfellene). 

• Ved 1 ulykke har fører feilvurdert avstand til forankjørende i forhold

Uoppmerksomhet 
I 3 
medvirkende årsak til at ulykken skjedde.  

• Ved 1 av ulykke har fører enten vært uoppmerksom eller feilvurdert avstand til 
forankjørende i forhold til føreforhold og hastighet. 

av ulykkene er manglende oppmerksomhet eller feil fokus fra trafikanten en sannsynlig 
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• Ved 1 ulykke ved påkjørsel av fotgjengere er det sannsynelig at fører har vært 

d få pauser og lite søvn(denne ulykke er også tatt med 

• e er 
trøtthet). 

6.2 

Det har vært to ulykker der feil ved kjøretøyet sannsynligvis har vært medvirkende til 
ykkene hadde piggdekkene mistet de fleste piggene, det sto igjen et 

eiv slitasje på innersiden av begge dekkene, som 
indiker r 
normal de førerrettighet og derved liten 
kjø r
 

6.3 V

6.3  

uoppmerksom. I dette tilfelle kan den manglende oppmerksomheten skyldes tretthet, da 
fører hadde kjørt svært langt me
under punkt 6.1.2- trøtthet). 
Ved en ulykke kan det ha vært distraksjoner i kjøretøyet, som har forstyrret fører(denn
også tatt med under pkt. 6.1.2-

Kjøretøy 
 

ulykkesforløpet. I den ene ul
lite antall pigger i hvert hjul. Ulykken skjedde på glatt føre(friksjon 0,25). 
I det andre tilfellet hadde fordekkene stor sk

er forstillingsfeil, og at forstillingen hadde stor spredning(tou out). Dette medføre
t til dårligere retningsstabilitet, og fører som ikke had

ree faring samt ruset, kan ha fått problemer med å holde stø kurs på kjøretøyet. 

eg 

.1 Glatt veg(is/snø mv)/ Spor/ranker/ Sikt/ værforhold 
Ved 5 av de 18 ulykkene kan vegdekket og/eller føre-/værforholdet i kombinasjon med feil 

edvirkende årsak. 

ne.  

 til 

føreforhold kan ha vært medvirkende årsak. 
1 utforkjøringsulykke var det vanskelige kjøreforhold. Det var oppkjørte hjulspor og 

mellom sporene ett 4-5 cm tykt sørpelag, med noe mer ute på kantene.  
ykken. Friksjonen som var 

7. 
Hvor a
avheng
kollisjo ader ved påkjøring av 
kjø
Ved ut  
minima
Det er  
vil derf like årsaksfaktorer beskrives. 

fartsvalg ha vært m
 

• 3 av møteulykkene skjedde på glatt føre der det var snø og/eller isdekket vegba
Ved 1 av disse var det i tillegg betydelig sidevind, noe som hadde medført polering av 
vegbanens overflate. I disse ulykkene var funksjonskontraktens krav for iverksetting av 
tiltak opprettholdt, men var på grensen for iverksetting av tiltak. 

• I 1 ulykke ved påkjøring bakfra er det i følge politirapporten opplyst at det var meget 
dårlig sikt grunnet at det snødde tett og at kjøreforholdene var vanskelig grunnet 
snø/sørpe på vegbanen. Friksjonsforholdene på stedet er ukjent da UG ikke ble kalt ut
denne ulykken. Ut fra politiets opplysninger og hendelsesforløp har vi vurdert at vær og 

• Ved 

Politiet hadde anmodet om skraping av vegbanen like etter ul
på ulykkestidspunktet er derfor ikke målt. 

 

Faktorer som kan ha medvirket til skadeomfanget 
lvorlige personskader som oppstår i kjøretøy som involveres ved en trafikkulykke, er 
ig av fart, retardasjon, treffpunkt, kjøretøyets kollisjonssikkerhet og effekt av 
nsputer og bilbelter eller barnesikringsutstyr. Myke trafikanters sk

retøy avhenger av kjøretøyets hastighet og karosseriets utforming.  
forkjøring er det ofte avgjørende at sideterrengets utforming er slik at skadene kan
liseres.  

ofte flere medvirkende årsaksfaktorer til at skadeomfanget blir så alvorlig. Samme ulykke
or kunne være representert flere ganger når u
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7.1
Eldre p enn yngre 
persone
mindre

ruk av sikkerhetsutstyr som sikkerhetsbelte og hjelm ville i flere tilfeller ha påvirket 

ader. Ytre 
eller 

r blir 

 Trafikant 
ersoner som er innblandet i kollisjoner eller utforkjøringer, tåler mindre 
r og kan, selv om de benytter påbudt verneutstyr, få alvorlige personskader selv ved 

 uhell. 
B
skadeomfanget av ulykken.  
Skader som trafikantene blir påført i en trafikkulykke kan deles inn i ytre og indre sk
skader er skader som er påført trafikanten som følge av sammenstøt med kjøretøyets interiør 
blitt påkjørt/truffet av et kjøretøy. Indre skader er skader som oppstår når indre organe
skadet på grunn av kraftig retardasjon eller at ytre påvirkning forplanter seg til indre organer. 
(f.eks. ved feil bruk av bilbelte) 
 

7.1.1 Skader som skyldes manglende / feil bruk av sikkerhetsutstyr 
Basert på skadene på kjøretøyet, treffpunkt, hastighet og kupeens inntrykking, gir vi likevel et 
anslag nedenfor.  

 omkom i bil har 2 ikke benyttet bilbelte(begge var førere). Vi vil anta at de 
ne ble 

lykke ble fører og passasjer foran skadet grunnet ikke brukt bilbelte. 

er og passasjer benyttet bilbelte, er det sannsynlig at kollisjonspute 

om 

• Ved 1 ulykke fikk eldre fører feil sittestilling i forhold til bruk av bilbelte ved at han fikk 
illebefinnende. Grunnet høy alder og at vedkommende sannsynligvis har vært ubevisst 

at vedkommende 

7.1 .

• Av de18 som
hadde hatt mulighet for å overleve hvis bilbeltet hadde blitt benyttet. I begge tilfelle
førerne kastet ut av kjøretøyene. 

• Ved 1 u
 
• Ved 4 ulykker der før

ville ha redusert skadeomfanget.  
 

• Ved 1 ulykke har feil sittestilling og feil bruk medvirket til at bilbelte ikke fungerte s
det skulle og de involvert i kjøretøyet ble skadet grunnet dette.  

 

like før kollisjonen, har dette medvirket til at skadeomfanget ble så stort 
omkom.  

.2  Fart 
vået i kollisjonsøyeblikket vil alltid ha betydning for skadeomfanget ved ulykke. Et Fartsni

kjøretøys sikkerhetsnivå, hva det treffer og treffpunkt vil i den sammenheng være avgjørende for 
utfa t lykke ved 
påkjørsel under 30 km/t, at en bilfører har stor sjanse for å overleve en sidekollisjon ved 
påk s
 

• Ved 1 ulykke omkom en eldre syklist i sammenstøt med en personbil. Det ble observert 
 

tøtet Vi kjenner ikke til 
om sykkelhjelmen var tilpasset for vedkommende og om den var festet på forsvarlig 

lle . Nullvisjonen legger opp til at en fotgjenger har stor sjanse for å overleve en u

jør el under 50 km/t og en frontkollisjon mellom personbiler ved hastighet under 70 km/t.  

en sykkelhjelm på åstedet og det er å anta den tilhørte den omkommende og at han hadde
hatt sykkelhjelm på, men at den var slått av hodet etter sammens

måte. Ut fra opplysninger om hendelsesforløpet og alder på den omkommende har det 
ikke nytte med hjelm.    
Påkjørsel mellom kjøretøy og syklist vil naturlig nok gi stort skadeomfang på syklisten og 
i dette tilfellet var hastigheten ved påkjørselen ca. 50 km/t. 
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• Ved 1 ulykke der fotgjenger med barnevogn ble påkjørt av personbil, og fotgjengeren og 
sak 

å, men i 

esten uansett, for eksempel kollisjon mellom kjøretøy med stor vektforskjell(for eksempel 
fron o
7.2.2- S
 

7.1.3.

barnet i barnevogna omkom, har kjøretøyets hastighet og treffpunkt i fronten vært år
til at de omkom.  

 
Som nevnt vil det ved alle ulykker ha blitt redusert skadeomfang ved lavere hastighetsniv
noen ulykker er det så store kollisjonskrefter at resultatet som oftest ville blitt en dødsulykke 
n

tk llisjon mellom en tyngre lastebil og personbil). I den sammenheng viser vi til punkt. 
tor vektforskjell, nedenfor. 

 Sikring av last 
I 2 ulykker er det indikasjoner på at personer i kjøretøyene har blitt skadet av usikret last i 
kjøretø

t i kupeen skadet to personer, 

v hund i kupeen på personbil har ved en møteulykke sannsynligvis 
påført noen av personene i kjøretøyet skader. Det er uvisst hvilke personer som er blitt 

dette delkapitlet ser vi på kjøretøyrelaterte faktorer som har medvirket til skadeomfanget. 
 

ruktive og tekniske tilstand kan ha betydning for skadeomfanget på 

n-/varebiler er vesentlig svakere i sidene enn foran og bak, og tåler derved 
vesentl m
 
Ved en utforkjøringsulykke tok det fyr og kjøretøyet brant opp med fører i kupeen.  
Kjøretø t g 
fastlå i dett

7.2.1 Tek

yets kupe. 
• Ved en møteulykke har løse eiendeler som var oppbevar

en alvorlig og en ble lettere skadet(begge satt sikret, en i barnestol og en i kjøretøyets 
sikkerhetsbelter). 

• Oppbevaring a

truffet av hunden, men det er å anta at hunden var sammen med personene i baksetet, 
og derved påført personene foran størst skade.   

 

7.2 Kjøretøy 
I 

Kjøretøyenes alder, konst
personer i kjøretøyet.  
Karosseri på perso

ig indre før karosseriet blir trykket inn ved kollisjoner eller støt ved utforkjøring. 

ye s tilstand før ulykken er ukjent, og årsaken til at kjøretøyet tok fyr var ikke mulig o
e tilfellet. 

niske forhold/-tilstand  
Det er ved en møteulykke konstatert at kjøretøyets tekniske tilstand kan ha vært medvirkende til 
skadeomfanget grunnet betydelige rustskader i dørkkanal(eldre kjøretøy -1987). Rustskaden har 

irket til økt deformasjon og sammentrykking av kupeen foran på førersiden. sannsynligvis medv

7.2.2 Stor vektforskjell  
Når det er stor vektforskjell mellom kjøretøy som kolliderer, vil naturlig nok det letteste 
kjøretøyet få størst skader, og dermed vil også personene i det letteste kjøretøyet være mer utsatt 

der 
 

indre kjøretøyene. Personene i disse får en enda sterkere retardasjon og ofte negativt 
 etter 

for å kunne får alvorlige skader. De store tunge kjøretøyene representerer så store energimeng
i forhold til de mindre og lettere kjøretøyene, at dette fører til større materielle skader på de
m
stopplengde, da de små bilene ofte blir slått tilbake mot sin opprinnelige kjøreretning
sammenstøtet. 
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I vår vurdering av vektforskjell som medvirkende årsak til økt skadeomfang har vektforskjellen 

De som omkom satt i de letteste og eldste kjøretøyene.  
n mellom vogntog og personbil, med resultat negativ stopplengde 

e 

fra, i 
et(i dette 

vært fra 700 kg og mer.  
• I 4 av møteulykkene er det vurdert at vektforskjellen sammen med dårlig 

karosserisikkerhet grunnet eldre kjøretøy, har vært medvirkende årsak til skadeomfanget. 

• 3 ulykker var kollisjo
for personbilene og store materielle skader på personbilene. Personbilene var eldr
kjøretøy (10 år og eldre), men i disse tilfellene ville nyere kjøretøy ikke ha hjulpet 
grunnet den store forskjellen i bevegelsesenergien og negativ stopplengde.  

• Stor vektforskjell har vi også vurdert i en ulykke der personbil kjørte på vogntog bak
det vogntoget var på tur å svinge inn på parkeringslomme og hadde liten hastigh
tilfellet kan vogntoget nesten betraktes som fast barriere).  

 

7.2.3 Passiv sikkerhet  
Passiv sikkerhet er den beskyttelse som kjøretøyet gir fører/passasjerer når ulykken inntreffer.  
Bil t år kollisjonen 
eller st
kollisjo ler er også vesentlig svakere i 
side  
trykkes
Nyere one 
foran k onene i disse 
bile  
karosse
sidekol

flere og flere nyere bilmodeller finnes sidekollisjonsputer som gir noe beskyttelse ved støt fra 
siden i moderate hastigheter, forutsatt at karosseri ikke trykkes inn. 

e 

Aldersammensetningen til de involverte kjøretøyene 

bel er og kollisjonsputer gir absolutt best beskyttelse på personer i kjøretøyet n
øtet skjer mot fronten av kjøretøyet. Treffes kjøretøyet i siden, har bilbelter og 
nsputer foran liten virkning. Karosseri på person-/varebi

ne enn foran og bak, og ved kollisjoner eller støt ved utforkjøring i høyere hastigheter, 
 karosseriet inn.  
biler er bygget med stivere kupé og mykere front, for dermed å oppnå deformasjonss
upeen, mens eldre biler mangler energiabsorberende deformasjonssoner. Pers

ne påføres dermed større retardasjonskrefter samtidig som kupeen blir mer inntrykt av 
ri- og styringskomponenter. Eldre modeller mangler i tillegg ofte også kollisjonsputer, 
lisjonsputer og beltestrammere.  

I 

 
Dårlig innebygd karosserisikkerhet har i noen av ulykkene medvirket til større skadeomfang på 
personene i kjøretøyene.  
Eldre personbiler har dårligere karosserikonstruksjon med hensyn til personbeskyttelse enn nyer
biler.   
 
 
Kjøretøykategori 1983-1988 

antall 
1989-1993 

antall 
1994-1997 

antall 
1998-2001 

antall 
2002 og 
nyere - antall 

Antall 

Personbil  6 5 3 1 5 20 
Varebil     1 1 
Kombinertbil    1 1 2 
Bobil/Campingbil     1 1 
Vogntog  1  2 2 5 
Tabell 7.2: Alder på involverte kjøretøyer 
 
Kollisjonsputer: 
Ved 4 av møteulykkene er det vurdert at kollisjonspute sannsynligvis ville ha begrenset 
skadeomfanget. For å begrense skadene er det er imidlertid en forutsetning at bilbelte brukes på 

iler mb ed monterte kollisjonsputer. 
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Karosserisikkerhet 

viser at av de  kjøretøyene som var olvert i d 8 ulykken ar det 14 sonbiler 
er fra 1997 og el e. 

ene var det i volvert 12 personbiler som var eld
n 5 år.  

biler eldre enn 1  år ble 11 soner drep  og 5 alvorlig skadet. I er nyere e  10 år 
adet. 

• Ved 2 utforkjøringsulykker med tyngre kjøretøy som var fra 5 år og nyere, ble 2 drept. 
n tålte ikke sammenstøtet mot sideterrenget og ble kraftig deformert. 

dette kapitlet presenteres faktorer ved vegen som har påvirket skadeomfanget. 

g

Tabell 7.2  29 inv e 1 e v  per
med ald dr
I disse ulykk n re enn 10 år, og 6 person-/varebiler 
som var nyere en  

• I 0 per t bil nn
ble 6 personer drept eller alvorlig sk

Førerhytte
 

7.3 Veg 
I 
 
Bråstopp eller slag mot elementer i sideterrenget vil bidra til å kunne øke skadene.  
Påkjørsel mot fast barriere(for eksempel trær) vil naturlig nok ofte gi stort skadeomfang, 
avhengig av hastighet, treffpunkt på kjøretøyet og kjøretøyets karosseristyrke. 

7.3.1 Farlig sideterren  
I 20  il 
skadeo lykkene ville et mykt sideterreng i henhold til 
kra et 
vesentl tfallet av 
ulykken. 

kke kan utbedres, må det settes opp rekkverk i henhold til normaler. 

. Tiltak 
m 

unngå 
onsekvensene av ulykkene når de først har skjedd. Tiltakene vi har 

oppmerksomhet, trøtthet, sykdom, manglende erfaring og kunnskap, manglende kontroll over 
nglende bruk av sikkerhetsutstyr og manglende sikring av last. 

05 inntraff 7 utforkjøringsulykker i Region nord. Farlig sideterreng var medvirkende årsak t
mfanget ved 5 av ulykkene. Ved disse u

vene og intensjonene i nye rekkverks - og stamvegsnormaler redusert skadeomfang
ig. I enkelte tilfelle ville et slikt sideterreng kunne ha avverget det tragiske u

Der sideterreng er slik at det i
 

8
Dette kapitlet omhandler tiltak som er foreslått i forhold til de resultater som har kommet fre
ved vår analyse av de 18 ulykkene. Kapitlet er inndelt i trafikant, kjøretøy og veg. 
På bakgrunn av analysene har vi foreslått en del tiltak som både er rettet mot å 
dødsulykker og å redusere k
foreslått er ikke en uttømmende liste over alle mulige gode tiltak, men en oversikt over de 
tiltakene vi har ment kunne fungere som barrierer i hvert enkelt ulykkestilfelle. 

8.1 Trafikant 
  
Trafikantenes feilhandlinger har stor betydning for at en dødsulykke skjer. I kapittel 6.1 og 7.1 

ar vi pekt på ulike årsaksfaktorer knyttet til trafikanten som bruk av rusmidler, galt fartsvalg, h
u
kjøretøyet, ma

8.1.1 Opplæring, kompetanse og førerdyktighet 
 

• Statens vegvesen bør engasjere seg mer i forhold til å påvirke distribusjonsfirm
planlegging og gjennomføring av oppdrag, dele våre erfaringer med formål om å opprett
avtale for ”sikker bruk av tunge kjøretøy”. 

 

aers 
e 
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• Førerkvaliteten for bruk av kjøretøy på vinterføre må forbedres, for eksempel kurs i bruk 
av kjøretøy med intelligent førerstøttesystemer, og høyne nivået til bedriftsintern 

• Lettere tilgang på tips og veiledning for riktig bruk av barnesikring og bruk av bilbelte for 

 
errett 

.1.2 K

opplæring og trening for kjøring av tunge utrykningskjøretøy. 
 

• Større fokus på veiledning og lastsikring samt sikring av dyr i alle typer kjøretøy. 
 

barn. 

• Større fokus på skader som blir påført i sammenstøt uten bilbelter for de som har før
(det fokuseres på dette i dagens føreropplæring) 

ampanjer8  
 

• ntene. 
 
• Større fokus på at kjøring er ulovlig når fører er sliten eller trett. 

 
• Økt informasjon og kampanjer mot kjøring i ruspåvirket tilstand. 

 

8.1.3 Kontroller

Fortsette med intensivert informasjon og kampanjer som allerede finnes for trafika

 

 
• Økt kontroll av kjøre og hviletid både på veg og i bedrift. 

• Kontroll på veg med fokus på riktig og lovlig lastet campingvogn og campingbil.  
 

 Tettere oppfølging/kontroll av helsekrav. 
 

• Bilbeltekontroller også med fokus på riktig bruk.  
 

• Fartskontroller er et effektivt tiltak, men det bør også foregå mer av det i grisgrendte strøk  
 

8.1  

• Økt rus- og promillekontroll også i grisgrendte strøk. 

 

•

.4 Lovgivende 
 

• Strengere helsekrav for førere. 
 

• Innføring av sikkerhetskurs på bane for førere som skal erverve og fornye 
kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Bør også settes krav til bedriftsinterne opplegg 

øretøy. 

for jevnlig oppdatering. 
 

• Innføring av krav til kurs i sikker bruk av tyngre kj
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8.2 Kjøretøy 
Analysene viser at forhold ved kjøretøyet ikke har vært direkte årsaken til noen av dødsulykkene 
i 20 ,  som kan ha hatt medvirkende betydning. Likevel er det 

ke tvil om at tiltak i kjøretøyet ofte er svært effektive.  
Mo n  På dette feltet 
skjer d
ulike sy vikling. Vi har imidlertid foreslått en del tiltak basert på de 
nalysene vi har gjort, og som vi mener ville kunne hatt effekt i noen av ulykkene. 

2.1 Kollisjonssikkerhet

05  men vi har pekt på noen forhold
ik

der e kjøretøy utstyres i dag med ulike typer utstyr som bidrar til økt sikkerhet.
et også kontinuerlig forskning og utprøving, men det er vanskelig å anslå effekt av de 
stemene som er under ut

a

8.  
 

 og side kollisjonssikkerhet på kjøretøy ≤ 3500 kg.  

ikkerhet på kjøretøy. 

8.2  

• Bedre front
  

• Krav til kollisjonspute i kjøretøy. 
 

• Bedre karosserisikkerhet/-styrke for førerhytte tyngre kjøretøy. 
 

• Forbedring av underkjøringshinder bak på kjøretøy. 
 

• Bedre kravene til branns
 

.2 Sikkerhetsutstyr 
 

) som standard på alle kjøretøy. 

riper inn. 

ltesperre. 

• Forenklet og forbedret innfesting av barnesikringsutstyr i bil – standardkrav for 

.3 Veg 
I an sett at det er del forhold ved vegmiljøet som har vært medvirkende til at 
lykken fikk så stort skadeomfang. Vi har i flere av rapportene anbefalt at Statens vegvesen bør 

fore t nen. Dette for å belyse 
afikksikkerhetstiltak.  

 
I ulykker som skjer på kommunalt vegnett bør tilhørende kommune bli involvert i vurdering av 
tiltak. 
 

iltakene i dette kapitlet er delt inn etter ulykkestyper. I kapittel 6.3 og 7.3 har vi pekt på ulike 
årsaksfaktorer knyttet til vegen som sideterreng, skilting og kryssløsninger. 

• Elektronisk stabilitetsprogram(ESP
 

• Varselanordning for ikke bruk av bilbelte. 
 

• Alkohol/ruslås. 
 

• Intelligente førerstøttesystem som varsler og g
 

• Hastighets- og bilbe
 

innfesting. 
 

8
alysearbeidet har vi 

u
ta rafikksikkerhetsinspeksjon av eksisterende vegnett i regio

tr

T
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Friksjonsforbedrende tiltak vinters tid er påpekt ved flere av ulykkestypene der målt 
gjennomsnitt av friksjon lå på kravet for iverksetting av vedlikeholdstiltak. Det kan være grunn 
til å se nærmere på dagens system/rutiner for oppfølging og kontroll av friksjonskravene.

.3.1 Utforkjøringsuly

  

kker8  

• Bruk av rekkverk for å skjerme områder der det er vanskelig å endre sideterrenget.  

 
ring av dype grøfter, stikkrenne, bratte skråninger. 

• Kontrollere om skiltet hastighet er riktig i forhold til vegtekniske forhold. 
 

 Utbedring av påviste setninger og spor i vegbanen. 
 

ed en tunnelulykke er det påpekt følgende forhold: Fjerne eller sikre utstikkende partier som er 
stør e . Kontroll av havarilommer, og eventuelle snunisjer om de 

ppfyller vegnormalens krav og videre om belysning, vegoppmerking(tunnelmarkeringer) og 
skil g

8.3  

Utformingen av sideterreng er vesentlig for å begrense skadene ved utforkjøringsulykker.  
 

 
• Oppsetting av kantstolper (optisk leding). 

 
• Profilerte kantlinjer. 

 
• Sikt og vegetasjonsrydding innenfor sikkerhetssonen. 

• Forbedre sideterreng, sik
 

•

V
re nn 30 cm i tunnelvegg

o
tin  er i h.h.t. krav. 

.2 Møteulykker 
Vi har ikke foreslått midtdeler som tiltak da det ikke er vegbredde til å montere slikt utstyr 
ove t idelse av 

egen. Men på veger med forholdsvis høy ÅDT og ved planlegging av nye veger mener vi at det 
alltid m dtdeler ville ha avverget at det ble en 

øte lykke og at ulykken ikke fikk så store konsekvenser.  

rbedre linjeføring. 

ker

ral  uten at det samtidig må gjennomføres en større ombygging med breddeutv
v

å vurderes om vegen bør bygges med midtdeler. Mi
um

 
• Profilerte midtlinjer. 

 
• Vegutbedring- fo

8.3.3 Påkjørselsulyk  

• Legge tilrette for økt trafikksikkerhet for gående og syklende (også i områder der det ikke 
kelveg). 

ygd i henhold til retningslinjer. 

 
• Bygging av gang- og sykkelveg. 
 
• Utarbeide sentrumsplan for trafikksikkerhetstiltak langs kommunal veg. 

 

blir bygd gang- og syk
 

• Vurdere om tilstøtende vegkryss er b
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9. Erfaringer fra analysearbeidet i 2005 

Vi vil i dette kapitlet oppsummere erfaringer fra ulykkesanalysearbeidet i 2005. Erfaringene kan 
sees på som internt anliggende for Statens vegvesen, men det er også viktig at 
sam ysearbeid er 

dkrevende, krever god kompetanse og stor nøyaktighet. Det er viktig med kontinuerlig 
opp t
i dagens føreropplæring, krav til vegutforming og om hvordan vedlikeholdskrav er i dagens 

nksjonskontrakter. 

9.1 Varslingsrutiner – for ulykkesgruppene 

• Ved 3 av de 18 dødsulykkene ble ikke UG`s beredskapsvakt varslet. Ved ytterligere 5 

kke var nødvendig 

 for 

gen 
svikt i deres rutiner.   

 

.2 Forbedringspotensiale i vårt analysearbeid 

9.2  

 

arbeidspartnere og brukere av vegnettet får ta del i erfaringsgrunnlaget. Anal
ti

da ering av kompetanse innen analysearbeid, utvikling av kjøretøyteknologi, hva som er krav 

fu

 

ulykker ble det varslet fra en time etter ulykken til dagen etter at ulykken hadde skjedd. I 
en av disse der personen døde noen dager senere, ble det varslet at det i
med vår assistanse. Beredskapsvakten rykket da ikke ut til ulykkesstedet. 

• For sen eller manglende varsling vil redusere kvaliteten på de data som samles inn
analyse. 

• Manglende varsling av dødsulykker skyldes enten manglende informasjon om ordnin
i politiet eller 

9

.1 Organisering 
lg av organisering av ulykkesanalyse i Region nord synes ikke å være optimal. Ved at vi 
r to distrikt som har beredskap kan det gå uforholdsmessig lang tid fra en u

Vårt va
bare ha lykke skjer i et 
ann d
sporsikring, befaring og eventuelle avtaler m

9.2  

et istrikt til at ulykkesgruppen kommer i arbeid. Med dette mister vi verdigfull tid for 
ed politiet om intervjuer av involverte i ulykken. 

.2 Intervju 
r det i svært få av ulykkene foretatt I 

svakhet fordi vi kunne fått så m
2005 e intervju av involverte. Vi ser at dette er en stor 

ye mer riktig bilde av hva som skjedde før ulykken inntraff. 
har en naturlig nok litt 

annen fokus for avhør enn det er for vårt analysearbeid. Avhør skal avdekke om det skal reises 
 intervju skal mer belyse omstendighetene før ulykken inntraff.  

Det skal nevnes at mange avhør som vi har fra politiet er gode, men de 

tiltale, mens vi gjennom

9.2.3 Samarbeidspartnere 
I Region nord har vi ikke hatt noe formell kontakt med bransjeorganisasjoner i forbindelse 
analysearbeidet. Det kunne nok i noen av ulykkene vært en fordel for å få en enda bredere 

med 

grunnlag før tiltakslista blir satt.  

en 

forhold og førerrett. Jfr Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg. 
 

 
Vi savner en mer formell kontakt med helsevesenet. Vi får tilgang til obduksjonsrapporter, m
vi har hittil erfart at det er i få ulykker at obduksjon blir foretatt. En tettere kontakt med 
redningspersonell og intensivavdeling kan være med på å belyse nærmere hvorfor skade på 
personer oppsto samt evnt dødsårsak.  
Gjennom samarbeidet med helsevesenet kan partene bli mer oppmerksom på helsemessige 
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I en av ulykkene har vi sett at arbeidet på ulykkesstedet gikk for sakte. En gjennomgang av 

lykker som skjer på kommunal veg bør det opprettes en formell kontakt slik at befaring kan 

 fungert på ulykker som de skal bli varslet om. Det er 
iti. 

k 
ene kommer inn i de prosessene som påvirker trafikksikkerheten på veg, 

åde på distriktsnivå, regionsnivå og nasjonalt nivå.  
 

.4 Erfaring fra Barents-samarbeidet 

satsningsområdene er ulykkesanalyse. For UAG har vår kontakt med Nord-Sverige, Nord-
. Vi har fått delt erfaringer i 

 
er i Nord-Sverige i 2005 (Gjællivarre og 

eksisterende rutiner ved ulykker og eventuelt forbedre rutiner for skadestedsledelse og berging 
kan være nødvendig. 
 
U
gjøres i lag med representant fra kommunen. Forslag til tiltak på kommunalt vegnett må følges 
opp ovenfor kommunen av distriktskontor i Statens vegvesen. 
 
Varsling til SHT etter instruks har ikke
behov for en nærmere gjennomgang av varslingsinstruksen mellom Statens vegvesen og Pol

.3 Oppfølging av rapporter og tiltak 9
Den regionale ulykkesanalysegruppen fremskaffer fakta, peker på sikkerhetsproblemer og 
foreslår mulige tiltak. Beslutningene om løsninger og tiltak må imidlertid skje i styringslinja, sli
at kunnskap fra analys
b
Regionledelsen skal på bakgrunn av analysematerialet velge ut strekninger som skal revideres.
Rapportene skal brukes aktivt i distriktene som grunnlag for å vurdere tiltak. 

9
I Barentsregionen har vegmyndighetene utarbeidet en felles trafikksikkerhetsplan med 6 
satsningsområder. Dette for å kunne diskutere og lære av hverandres land. En av 

Finland og Nordvest-Russland vært av stor betydning
ulykkesanalysearbeidet, sett på ulykkesutviklingen og trender totalt for dødsulykker i 
Barentsregionen. Vi har også en avtale med våre naboland om å kunne bistå dersom nordmenn 
omkommer i de andre landene. Samtidig kan vi få assistanse dersom vi har behov for det om det
omkommer personer fra våre naboland. I to dødsulykk
Abisko) har vi bistått ulykkesgruppen for Vegværket Region norr i Sverige. I den ene av disse 
var vi også på kjøretøy- og vegbefaring. 
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10. Vedlegg 
 
10.1 Matrise av samlet plotting 
10.2 Eksempel på STEP og WB-Analyse 
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10.1 Matrise av samlet plotting 
              

2. Faktaopplysninger -  2 
 Sum 
Veg   
Kryss 1 
Kurve 10 
Rettstrekning 6 
Tunnel 1 

Bru 0 

Lysforhold  

Lyst 12 
Skumring 1 
Mørkt 5 
Regn 1 
Tåke/dis 0 
Snøvær 2 
Lav sol imot 0 
Ugunstig lys-/siktforhold 0 

Vegbelysning 1 

Vegdekke  
Asfalt 18 
Betong 0 

Grus 0 

Føreforhold  

Tørt 11 
Våt/bar veg 2 
Snøføre 0 
Slaps, ranker, spor 2 
Glatt/is-/snødekke 3 

"Usynlig" isføre 0 

Trafikant/enhet  
Moped/Mc 0 
Fotgjenger  2 
Sykkel 1 
Personbil/varebil 21 
Kombinertbil 2 
Bobil/Campingbil 1 
Lastebil/buss 0 

Vogntog 5 

 
1. Faktaopplysninger  - 1 
  Sum 
Distrikt   
 Helgeland 3 
Salten 5 
Midtre Hålogaland 4 

Midtre Troms 3 

Nord Troms/Vest finnmark 1 

Øst Finnmark 2 

Uhellskategori  
0 - 9     Andre uhell 1 
10 - 19 Samme kjøreretning 1 
20 - 29 Møteulykke 8 
30 - 69 Kryssulykke 0 
70 - 89 Fotgjenger ulykke 1 

90 - 99 Utforkjøring 7 

Ukedag  

Mandag 3 
Tirsdag 4 
Onsdag 1 
Torsdag 4 
Fredag 3 
Lørdag 0 

Søndag 3 

Klokkeslett  

0000-0600 2 
0600-0900 3 
0900-1500 5 
1500-1800 2 

1800-2400 6 

Skadegrad  

Drept 21 
Hardt skadd 6 
Lettere skadd 12 

Uskadd 16 
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4. Veg - Forhold medvirkende til 
ulykken eller skadeomfang 

  Sum 
Veg   
Linjeføring 0 
Tverrprofil 0 
Sikthindring 1 
Spor 0 
Hull eller defekter 0 
Mangelfull skilting/oppmerking 0 

Farlig sideterreng 5 
 
 

 
5. Trafikant - Forhold 
medvirkende til 
ulykken eller skadeomfanget 
  Sum 
Kjøremønster   
Høy fart 9 
Liten avstand til forankjørende 1 
Feil eller uheldig plassering i kjørebanen 1 

Manglende tegngiving 0 

Førerdyktighet   
Manglende førerdyktighet 5 

Tilstand  
Påvirket av alkohol 3 
Påvirket av annet 2 
Sykdom/illebefinnende 5 

Trøtt 7 

Andre faktorer  
Flere enn 2 i bilen 3 
"Festsituasjon" 1 
Ukjent på ulykkesstrekningen 0 

3. Kjøretøy - Forhold 
medvirkende til 
ulykken eller skadeomfanget 
      Sum 
Tekniske forhold    
Bremser 0 
Styring 1 
Sikt/vinduer/visir på hjelm 0 
Lysutstyr 0 
Hjul/dekk 1 
Karosseri 1 

Annet 0 

Distraksjonsfaktorer  

Radio betjening 0 
Mobiltelefon 0 

CD/kasettspiller 0 

Stor vektforskjell  
Personbil mot lastebil/vogntog 4 

 Stor vektforskjell øvrig kjøretøy 4 

Passiv sikkerhet  
Ikke brukt bilbelte 3 
Ikke brukt hjelm 0 
Ikke brukt verneklær/hansker 0 
Ikke kollisjonsputer 4 
Dårlig karosserisikkerhet 13 
Kollisjonspute utløst - ikke brukt bilbelte 0 
Manglende etter feil innstilt hodestøtte 0 

Feil bruk av bilbelte 1 

 
6. Ytre forhold - Forhold 
medvirkende til 
ulykken eller skadeomfanget 
  Sum 
Ytre forhold   
Sikt (værforhold) 1 
Glatt veg (is/snø)  5 
Andre føreforhold (eks vannplaning) 1 
Komplekst trafikkbilde 0 
Distraksjoner langs vegen (reklame etc.) 0 

Distraksjoner i bilen (passasjerer, veps) 1 

Redningsarbeid  
Mangelfullt redningsarbeid 0 
Sen redning (langt fra sykehus, sen 
varsling ) 2 
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7. Foreslåtte tiltak   
Fysiske barrierer   
Veg   
Rekkverk mot sideterreng 4 
Midtrekkverk 0 
Vegskulder/sideterreng 5 
Tverrprofil 1 
Linjeføring 7 
Kryssutbering 1 
Belysning 1 
Dekke 0 
Oppmerking/skilting 5 
Bedre drift 4 

Bedre drift standard 2 

Kjøretøy  
Bilbelte/barnesikring/hjelm 3 

Kollisjonspute 6 

Funksjonsbarrierer  
Kjøretøy  
Alkolås 5 
Elektronisk førerkort 0 
Startsperre når kjt ikke er i forsvarlig stand 0 
Intelligente førerstøttesystemer som griper inn  7 

Beltesperre 6 

Varslende barrierer  
Veg  
Profilert vegmerking 3 
Annen vegmerking (inkl kantstolper etc.) 1 

Skilting (som er relevant) 2 

Kjøretøy  
Intelligente førerstøttesystemer som varsler 7 
Varsellampe/alarm dersom defekt kjøretøy 0 

Beltevarsler 2 

Fører  
Varsel ved tretthet 6 

Lovgivende og kontrollerende barrierer 
(krever inngripen av fører)  
Veg  
Vegnormaler (inkl. skilt osv) + kontroll 7 

Kjøretøy  
Spesifikke krav til kjøretøy (f. eks standarder) 12 

Teknisk kontroll av kjøretøy 2 

Fører  
Spesifikke krav for å få førerkort (helse, opplæring) + kontroll av disse krav 4 
Lovregulering og kontroll av førers hviletid 2 
Lovregulering av bilens fart; fartskontroll 3 
Lovregulering og kontroll av bilførers promillegrense/bruk av rusmidler 5 
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10.2 Eksempel på STEP og WB-Analyse 
 Kollisjon mellom personbil og vogntog 
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