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Forord
Denne rapporten beskriver resultatene fra analysene av de 31 dødsulykkene som skjedde i vegtrafikken i
Region nord i 2006.
Rapporten presenterer organisering av analysearbeidet, ulykkesutvikling, resultater, årsaksforhold,
skadeomfang, tiltak og erfaringer fra arbeidet i 2006.
Ved dypere analyser kan vi blant annet få frem flere faktorer, spesielt ved trafikanten, som atferd 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.
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
faktorer som kan ha medvirket til at ulykken skjedde og faktorer som kan ha medvirket til
skadeomfanget samt 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.
Resultatene fra regionenes analyser av alle dødsulykkene blir samlet i nasjonale rapporter og det vil over
flere år 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
• Alf Edvard Masternes
• Arild T Sandnes
• Kjell Vang
Veg - og trafikkavdelingen Region nord
25.juni 2007.
Per-Magne Solvoll
Leder av UAG
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Styringsgruppa har behandlet årsrapporten i møte den 25. juni 2007 og sluttet seg til rapportens
konklusjoner og oppbygging.
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Sammendrag
Formålet med analysene er å vise kompleksiteten i forhold som medvirker til alvorlige ulykker, si noe
om risikofaktorer og peke på direkte og bakenforliggende årsaker til at ulykkene skjedde og/ eller at
konsekvensene ble så alvorlig som de ble.
Det er som oftest flere faktorer som spiller inn ved en ulykke, disse kan være knyttet til trafikant,
kjøretøy eller veg. Dødsulykkene i 2006 er analysert med utgangspunkt i denne inndelingen, og på
grunnlag av egne datainnsamlinger, datamateriale fra politiet og dokumentdata. Man har sett på mulige
årsaker både til at ulykken faktisk skjedde og til at skadeomfanget ble såpass omfattende.
I ulykkesrapporten blir både strakstiltak og mer langsiktige tiltak foreslått.
I den utstrekning det har vært mulig har også redningsarbeidet etter ulykkene blitt vurdert. Det savnes
fortsatt medisinsk kompetanse i analysegruppen, og slike vurderinger blir derfor overflatiske.
Dette sammendraget presenterer hovedtrekkene i årsrapport 2006 etter dybdeanalyse av alle
dødsulykkene som oppsto på vegnettet i Region nord.
Ulykkesanalysegruppen har analysert 31 dødsulykker i 2006.
Dødsulykkene i 2006 fordelte seg på følgende ulykkestyper:
• 14 møteulykker
• 12 utforkjøringsulykker
• 5 fotgjengerulykker.
I disse ulykkene var 78 personer involvert. Til sammen ble:
• 33 personer drept
• 8 ble hardt skadd
• 22 ble lettere skadd
• 15 kom uskadd fra ulykkene.
Av de drepte var:
• 19 bilførere, 5 passasjerer i forsete, 2 passasjerer i baksete
• 2 motorsykkelførere
• 5 fotgjengere, derav 1 påkjørt av traktor.
I alt 49 kjøretøy var involvert i dødsulykkene.
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Fordeling av ulykkene etter vegtype:
• 26 ulykker har skjedd på riks- og europaveg
• 2 på fylkesveger og
• 3 på kommunale veger.
2 av de 31 analyserte dødsulykkene har skjedd i tunneler, en på europaveg og en på fylkesveg.
Fylkesvis fordelte ulykkene seg med 14 i Nordland, 10 i Troms og 7 i Finnmark.
Ulykkesutviklingen for de siste 11 år har hatt en positiv trend ved at antall drepte og hardt skadde er
redusert fra 203 i 1996 til 102 i 2006.
Nedenfor oppsummeres resultatene som blir presentert i denne årsrapporten, i forhold til trafikant,
kjøretøy, veg, samt de viktigste tiltakene som foreslås.
Faktorer som kan ha medvirket til at ulykken skjedde:
Trafikant:
• Manglende førerdyktighet. Ved 20 av ulykkene er mangelfull kjøreerfaring og kunnskap
vurdert som medvirkende årsak til ulykkene.
•

Førerhandlinger. Ved 18 av ulykkene har høy fart vært medvirkende årsak til ulykkene, 7 av
disse har vært over skiltet hastighet og 11 har vært for høy etter forholdene.

•

Ruspåvirkning har vært medvirkende årsak i 7 ulykker. Hvorav 6 var førere.

•

Tretthet var trolig medvirkende årsak i 6 ulykker.

•

Sykdom hos fører har vært medvirkende årsak i 1 ulykke.

I tillegg er det ved analysen avdekket forhold ved 3 av de 12 møteulykkene som gir oss grunn til å tro at
ulykkene har vært selvvalgt handling.
•

Dårlig tid, stress var trolig medvirkende årsak i 2 av ulykkene

Kjøretøy- tekniske forhold:
Ved 9 av ulykkene er det funnet tekniske forhold ved kjøretøyet som kan ha vært medvirkende årsak til
at ulykken skjedde.
• I 6 av disse ulykkene har dekkutrustningen i kombinasjon med føreforhold og fartsvalg vært
medvirkende årsak til ulykkene.
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•
•

Ved en av ulykkene med MC var motorhavari utløsende årsak til at ulykken skjedde.
Øvrige forhold ved kjøretøyet var sikthindring.

Veg:
Vi har ikke kunnet påvise at vegens utforming har vært utløsende ulykkesårsak i noen av de 31
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.
• Vanskelig føreforhold grunnet slaps, sporet/snø- og isbelagt vegbane, kan ha vært medvirkende
årsak til 5 av dødsulykkene i 2006.
• Dårlig lysforhold i tunnel kan ha vært medvirkende årsak til en av ulykkene.
Faktorer som kan ha medvirket til skadeomfanget:
Trafikant:
Bruk av sikkerhetsutstyr. Om bilbelter har vært i bruk er vesentlig for skadegrad ved ulykker.
• Av de 19 bilførerne som ble drept var det 10 av bilførerne som ikke brukte bilbelte.
• Av passasjerer som ikke brukte bilbelte ble 5 drept.
• Fartsnivået er i høyeste grad relevant også for skadeomfanget. I 18 av dødsulykkene var farten
for høy etter fartsgrense/forholdene.
• I 8 av de analyserte dødsulykkene var de som ble drept over 70 år. Funnene kan tyde på at eldre
personer tåler mindre enn yngre personer og kan, selv om de benytter påbudt verneutstyr, få
alvorlige personskader selv ved mindre uhell.
Kjøretøy:
Karosserisikkerhet har betydning for skadeomfang på personer i bilene. Personer påføres ofte
alvorligere skader i gamle biler enn ved tilsvarende ulykker med nyere biler. Fra og med oktober 1998
ble det innført nye krav til personbeskyttelse i personbiler.
Myke trafikanters skader ved påkjøring av kjøretøy avhenger karosseriets utforming, kjøretøyets alder
og hastighet på kjøretøyet.
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).
•

Tyngre kjøretøy (lastebil/trekkbil/buss/vogntog etc) var involvert i 8 av møteulykkene i 2006,
hvorav 7 var med personbil og 1 med varebil. Dette utgjør over halvparten av møteulykkene.
I 6 av disse ulykkene har personbil/varebil kommet over i møtende kjørefelt,
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•

Veg:
•

•

Dårlig karosserisikkerhet kan ha medvirket til skadeomfanget i 8 dødsulykker.
I en av disse som var påkjørsel av fotgjenger er det vurdert at personbilens utforming av
front(tverre front), har vært medvirkende til skadeomfanget.
Ved 6 av ulykkestilfellene er det avdekket at vegens utforming har påvirket skadeomfanget.
Dette gjelder i første rekke farlig sideterreng som fjellskjæringer, lyktestolper uten knekkledd,
steiner, og lignende.
Feil oppsatt vegrekkverk ihht dagens krav, manglende vegrekkverk og manglende vedlikehold
av vegrekkverk, har vært medvirkende årsak til skadeomfanget i 5 ulykker.

Foreslåtte tiltak:
Blant de viktigste er:
Trafikantrettede tiltak:
• Sterkere fokus på refleksbruk og valg av klessfarger for fotgjengere, slik at de forstår viktigheten
av å bli sett av bilførere.
•
•
•

Oppfrisking av føreropplæring og førerkompetanse, bla for eldre så som 65+
Informasjon og kampanjer knyttet sammen med kontroll innenfor bla. rus, tretthet, bilbelte, fart.
Oppfølging og bedre system for kontroll av helsekrav.

Kjøretøytekniske tiltak:
• Bilbeltesperre/-varsler.
• Kollisjonsputer.
• Alkohol-/ruslås.
• Intelligente førerstøttesystemer som varsler/griper inn(Eksempelvis; varsel ved tretthet, system
som griper inn for å hindre skrens - elektronisk stabilitets program ).
• Sikrere konstruksjon og utforming av kjøretøyene.
Vegtekniske tiltak:
• Utbedring og utforming av sideterreng
• Utbedring/oppgradering av vegrekkverk
• Forbedre beskrivelse for oppsetting av brøytestikk
• Forbedret system for oppfølging av friksjonskrav.
• Sikt- og vegetasjonsrydding i og utenfor sikkerhetssonen.
Av det analysearbeidet som er gjennomført har vi i 6 av ulykkene fremhevet nødvendigheten av
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Trafikksikkerhetsinspeksjoner 1 for å kartlegge feil og mangler med vesentlig betydning for
trafikksikkerheten på eksisterende veg.
Utforkjøringsulykkene var den nest største ulykkestypen blant dødsulykkene, og farlig sideterreng
medvirket til skadeomfanget i 50 % av disse dødsulykkene. Dette viser behov for tiltak som arbeid med
kriterier for utvelgelse av farlige punkter i forhold til sideterreng, og intensivert utbedring/oppføring av
bla vegrekkverk langs vegnettet(i første rekke ved de farligste punktene).
Analysen viser at høy fart har vært medvirkende faktor i over halvparten av alle dødsulykkene i 2006. I
7 av ulykkene var hastigheten godt over skiltet hastighet og i 4 av disse var førerne 25 år og yngre. Det
er derfor viktig å sette sterkere fokus på opplæring/informasjon i risikoforståelse og om konsekvenser av
sine handlinger.
Dybdeanalysene av dødsulykkene bidrar til økt kunnskap og bevissthet om ulykker, og setter
dødsulykkene på dagsorden i ledermøter og i ulike fagmiljøer.
Analysearbeidet er basert på bruk av tverrfaglig kompetanse der flere enheter i organisasjonen
involveres, noe som bidrar til å styrke sikkerhetskulturen. Hovedutfordringen fremover er å sikre en
systematisk bruk av analyseresultatene fra ulykkesanalysegruppa, slik at dette arbeidet kommer mest
mulig til nytte på region- og distriktsnivå.
Det er i den sammenheng viktig at det er etablert et system for oppfølging og behandling av de foreslåtte
tiltakene.

1

Trafikksikkerhetsinspeksjoner: En systematisk gjennomgang av et nytt veganlegg eller en eksisterende veg med tanke på å
identifisere farlige forhold, feil og mangler som vil kunne føre til alvorlige ulykker.
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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 UAG 2 i
hver region, og etablering av distriktsvise ulykkesgrupper UG 3 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 VTS 4 til UG`s
beredskapsvakt. Dette er nødvendig for å kunne rykke ut til ulykkessted raskest mulig.

2

UAG - Ulykkesanalysegruppe
UG - Ulykkesgruppe
4
VTS – Vegtrafikksentralen, enhet innen Statens vegvesen, sentral for overvåking av vegnettet og varsling av
3
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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.

1.3 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, Kåfjord,
Loppa, Nordreisa og Skjervøy.

Midtre Troms:
Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Karlsøy, 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, Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy.

Helgeland:
Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal,
Hemnes, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna,
Vefsn, Vega og Vevelstad.
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Oversikt over antall registrerte kjøretøy inkludert Svalbard, innbyggertall og areal for hvert distrikt og
samlet for Region nord: Kilder; www.ssb.no og www.vegvesen.no
Nøkkeltall:
Region nord

Antall kjøretøy

Innbyggertall

Areal km2

Distrikt

pr 31.12.06

pr 31.12.05

pr 31.12.05

Øst-Finnmark

43614

40100

31150

Nord-Troms og Vest-Finnmark

48740

42200

23510

Midtre Troms

98790

106200

17060

Midtre Hålogaland

100558

116900

10500

Salten

70231

78400

12765

Helgeland

75960

79300

17935

Sum

437893

463100

112920

2. Trafikkulykker i Region nord
Dette kapittel viser en del hovedtrekk av ulykkesutviklingen i Region nord for perioden 1996-2006.
Tallene i tabellen er hentet fra STRAKS - ulykkesregisteret 5 . Antall skadete i 2006 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. Oversikt over drepte i Region nord i STRAKS - ulykkesregister er
lavere enn det antall analyser som UAG har gjort. Bakgrunnen for dette er at selvvalgte ulykker blir tatt
ut av STRAKS - ulykkesregister.

5

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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2.1. Ulykkesutvikling (drepte og hardt skadde)

År

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

Drepte

32

44

34

41

46

32

33

30

46

21

31

Hardt skadde

171

162

160

161

130

127

127

93

103

97

71

Sum drepte og hardt

203

206

194

202

176

159

160

123

149

118

102

skadde

Tabell 2.1.1: Ulykkesutvikling(drepte og hardt skadde) for de 11 siste årene i Region nord.
Som det framgår av tabell og figur 2.1.1, ble 102 mennesker drept eller hardt skadd i trafikken i Region
nord i 2006. I de siste 11 år har til sammen 1792 mennesker mistet livet eller blitt hardt skadd i
trafikken, med høyeste registrering i 1997 med 206 og laveste registrering i 2006 med 102.

250
203 206
200

194 202
176

150

159 160

149
123

118

102

100

Hardt skadde
Drepte

50
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Figur 2.1.1: Antall drepte, hardt skadde og sum drepte og hardt skadde de siste 11 årene i
Region nord
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2.2. Ulykkestyper/ skaderisiko fordelt på ulykkestype (drepte og hardt skadde)

Drepte og hardt skadde fordelt på ulykkestyper. 2006
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Figur 2.2.1: Antall drepte, hardt skadde fordelt på ulykkestyper i Region nord

2.3. Ulykker fordelt på alder (drepte og hardt skadde)

Dre pte og hardt s k adde forde lt på alde r. 2006
14
12
10
8
6
4
2

Figur 2.3.1: Antall drepte, hardt skadde fordelt på alder
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2.4. Ulykker fordelt på kjønn (drepte og hardt skadde)

Region nord 2006

Kjønn. Drept

Meget alvorlig

Alvorlig

skadd

skadd

Drepte+hardt skadde

Mann

23

2

49

74

Kvinne

8

5

15

28

Sum

31

7

64

102
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2.5. Geografisk fordeling av dødsulykkene i Region nord
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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.
Styringsgruppa rapporterer til Regionvegsjef Torbjørn Naimak

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.
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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

•

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
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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. Det er også
etablert varslingsrutine i forhold til SHT 6 , Havarikommisjonen seksjon veg, i de tilfelle de skal ha
melding.
3.5. Oppfølging av tiltak foreslått av UAG
I Region nord blir hver enkelt analyserapport behandlet i distriktsledermøtene der foreslåtte tiltak i
ulykkesanalyserapportene blir vurdert og behandlet av distriktenes ledelse. Oppfølging på hva som blir
gjennomført i forhold til tiltak som er foreslått i rapportene skal rapporteres til Regionvegsjefen.
Regionen er i gang med å utarbeide prosedyre/rutine for oppfølging og behandling av foreslåtte
strakstiltak, kortsiktig lokale tiltak, kortsiktige sentrale tiltak, langsiktige lokale tiltak og langsiktige
sentrale tiltak.

6

SHT - Statens Havarikommisjon for Transport
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3.6 Samarbeidspartnere
3.6.1 Politi

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.

3.6.2 Helsevesen

Etter retningslinjene fra Vegdirektoratet skal alle UAG - ene knytte til seg medisinsk kompetanse. Dette
har enda ikke blitt realisert, noe som er beklagelig. I flere saker ville det vært nødvendig å vurdere
hvordan og hvorfor skader på personer har oppstått. I enkelte tilfeller har slike opplysninger
framkommet gjennom politiets dokumenter.
For øvrig mener vi at det er viktig å se Helsevesen i et større perspektiv alt fra Fylkesmannens
Helseavdeling (tidl. Fylkeslegen), arbeid som gjøres i forskning av skader som påføres trafikanter inne i
et kjøretøy og arbeid/forsking som gjøres for å vite mer om hvordan bla en person med selvmordstanker
oppfører seg. I 2006 har vi hatt dialog med Helsepersonell og Fylkesmannes helseavdeling for å lære
mer om skader som påføres person(er) i kjøretøy, om rutiner for de som skal ha førerrett og hvordan
person(er) som har hatt større inngrep/operasjoner informeres om kjøring like etter slike inngrep.
3.6.3 Havarikommisjonen

Statens havarikommisjon for transport SHT, har etablert en egen seksjon veg for etterforsking av
vegtrafikkulykker. Denne seksjonen var operativ fra og med 1. september 2005. Politiet skal i all
hovedsak ta seg av varslingen av SHT, men 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 kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn,
c) involverer kjøretøy som transporterer farlig gods (ADR).
Vi sender alle "første meldinger" til SHT. SHT har ikke bedt om utfyllende opplysninger fra noen av
ulykkesgruppene fra Region nord, og har ikke bistått SHT i deres undersøkelser i 2006.

3.6.4 Andre

Bergingsselskaper: Spesielt i tilfeller berging og rydding på skadested har startet før beredskapsperson
ankommer, eller i tilfeller der ulykken ikke ble varslet, kan bergingspersonell bidra med utfyllende
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kjøretøyteknisk informasjon fra skadestedet.
Ambulansepersonell: Deres primære oppgave er å stabilisere skadede personer, bidra til eventuell
frigjøring fra vrak, og å transportere skadede til sykehus. Ambulansepersonell kan gi utfyllende
opplysninger om skader, og hva som kunne ha forårsaket disse. Videre gis det informasjon om bruk av
sikringsutstyr var i bruk.
Redningspersonell/brannvesen: Disse skal med sitt spesialutstyr bidra til å frigjøre personer fra
bilvrakene. Redningspersonell kan også i tillegg til ambulansepersonell gi opplysninger om skadegrad
før frigjøringsutstyr ble benyttet. Videre om innstilling på betjeningsinnretninger, hvilket gir bilen sto i
m.m.

4. Ulykkesforståelse, metoder og data
4.1 Teoretisk utgangspunkt
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. Innholdet i Nullvisjonen
vil også ha betydning for vår forståelse av ulykker. Hvordan man forstår en ulykke er avgjørende for
hva man betrakter som årsaker og for hvilke tiltak man foreslår. En ulykke kan forklares på flere ulike
nivåer, og de ulike forklaringsmodellene bygger på ulike antagelser om hvordan ulykker oppstår.
Vi kan skille mellom tre hovedtyper forklaringsmodeller: Den personfokuserte, den tekniske og den
organisatoriske. Den personfokuserte modellen peker først og fremst på menneskelig svikt 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 konsekvens av situasjonen de oppstår i, framfor
årsaker til ulykker.
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, regelverk). Forklaringer på ulykker begrenser seg ofte til den synlige personlige
feilen, som begrunnes i manglende kunnskaper, dårlige holdninger osv, mens Reason peker på at
feilhandlinger er situasjonsbestemte og ikke en varig egenskap ved personer. Nøkkelen til å redusere
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feilhandlinger ligger i å erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil og at det er lettere å gjøre noe med
menneskets omgivelser enn med menneskets natur.

Fig 4.1: Figuren viser tre
forklaringsnivåer for ulykker. Det
øverste og mest overfladiske nivået er
ulike typer menneskelige
feilhandlinger. Det mellomste nivået
er lokale forhold eller situasjoner.
Det dypeste forklaringsnivået er
latente forhold i organisasjonen.
Ulykker har sitt utspring i det
nederste nivået og utløses på det
øverste. Ulykkesgranskingen går
motsatt veg (Reason 1997).

Ulykker i et organisatorisk
perspektiv
Ulykke

Menneske (sharp end)
Granskning

Årsaker

Feilhandling

Lokale forhold

Latente forhold
Organisasjon/system (blunt end)

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 for å forebygge nye
ulykker, i tråd med Reasons modell.

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.
Får å få frem denne kunnskapen har vi benyttet kvalitative dybdestudier. Hver enkelt ulykke har blitt
gransket ved hjelp av ulike datakilder: politiets dokumenter, data fra ulykkesstedet samt data fra
befaring av stedet i ettertid. Dataene har blitt systematisert gjennom
Step-analyser (Sequentally Times Events Plotting) for å kartlegge hendelsesforløpet og finne frem til
sikkerhetsproblemene. Metoden fremstiller ulykkesforløpet i tid og aktør - diagram.
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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 hvorfor
sikkerhetsproblemene er tilstede. For å få svar på dette må man gjennomføre videre analyser. Dette har
vært gjort i flere tilfeller ved å si noe om hva som skapte de farlige lokale forholdene 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 2006. 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 og fremst en oversikt over
typiske kjennetegn ved de ulykkene vi har sett på og peker på faktorer som har vært medvirkende årsak
til utfallet av flere ulykker. En slik oversikt vil også i større grad 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. Metoden 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 foregående, finner en hvordan
hendelsesrekkefølgen kunne vært brutt. Dette angis som såkalte sikkerhetsproblem.
STEP-analysen er en metode for å sikre at flest mulig sikkerhetsproblemer blir identifisert. Den
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.
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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 drøftes på
nytt ”hvorfor det”. Like drøftinger kan føre fram til både tekniske, menneskelige og organisatoriske
forhold, og kan føre fram til forslag til relevante tiltak.
4.3. Innsamling av data
•
•

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

•

•

4.3.1 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.
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Rapportering og frister
Region

Distrikt

Melding

Rapport

Årsrapport

Foreløpig
melding

Revidert
melding

<1 dag

<1 uke

Foreløpig
rapport

Fullført
rapport

<1 mnd

<3 mnd’er

Direktorat

Regional
årsrapport

Nasjonal
årsrapport

01/06/+1

01/10/+1

Figur 4.3. Oversikt over gangen i rapporteringen av ulykkesanalysene (Kilde:
Vegdirektoratets retningslinjer for Ulykkesanalysearbeidet)
STEP- metoden er et hjelpemiddel for å få fram en klar og lett forståelig beskrivelse av
hendelsesforløpet ved ulykken, samt til å identifisere på en systematisk måte sikkerhetsproblemer som
bidro til at ulykken skjedde.
Region nord har med bakgrunn i manglende ressurs ikke benyttet STEP-metoden ved alle analysene av
ulykkene.
Det er utarbeidet en felles samlematrise for alle regionene der data som er framkommet systematiseres.
Denne skal også benyttes av Vegdirektoratet for deres årsrapport
UAG skal for hvert år skrive en regional årsrapport, med oppsummering av analysearbeidet, denne er
ikke unntatt offentlighet.
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5. Tematisk fordeling av dødsulykkene
I Region nord er 2 av de selvvalgte ulykkene tatt ut av STRAKS - ulykkesregisteret, slik at det i det
registeret vil fremgå at det har skjedd 29 dødsulykker hvorav 31 ble drept. I vårt analysearbeid har vi
valgt å ta med de selvvalgte ulykkene og vår rapport har derfor 2 flere dødsulykker og drepte.
5.1. Ulykkestyper

Det har skjedd 31 dødsulykker i Region nord i 2006, hvorav 33 ble drept.
Det er særlig møte- og utforkjøringsulykker som er fremtredende for dødsulykkene i Region nord, med
14 møteulykker og 12 utforkjøringsulykker. Videre har det vært 5 fotgjengerulykker.
Typer ulykker
16
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8
6
4
2
0

14
12

5
0
Andre uhell

0

0

Samme
Møteulykke Kryssulykke Fotgjenger Utforkjøring
kjøreretning
ulykke

Figur 5.1.1: Antall dødsulykker fordelt etter ulykkestype
Drepte i trafikken fordelt på trafikantgruppe, 2006
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MC fører

Fotgjenger

Figur 5.1.2: Antall drepte fordelt på trafikantgruppe
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Dødsulykker fordelt på vegkategori
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Figur 5.1.3: Antall dødsulykker fordelt etter distrikt
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Figur 5.1.4: Antall dødsulykker fordelt etter
vegkategori

Figur 5.1.4. viser at 84 % (94,5 % i 2005) av dødsulykkene har skjedde på riks- og europaveger.
De fleste av dødsulykkene har skjedd på riksveg(45 %) og halvparten av disse var utforkjøringsulykker.
Det skjedde 3 dødsulykker på kommunale veg, 2 på fylkesveger i 2006 og ingen på privat veg.
Noe av forklaringen på denne skjevheten er at riks- og europaveger har størst andel av det totale
trafikkarbeidet, samtidig som hastighetsnivået på disse vegene er betydelig høyere.
Dødsulykker fordelt på vegmiljø
16

15

14

13

12
10
8
6
4
2
2

1
0

0
Kryss

Kurve

Rettstrekning

Tunnel

Bru

Figur 5.1.5: Antall dødsulykker fordelt etter vegmiljø
Som det fremgår av figur 5.1.5 har 15 av ulykkene inntruffet i kurve, hvorav 9 av disse er utforkjøring
og 6 er møteulykker. 13 av ulykkene har skjedd på rette vegstrekninger, hvorav 8 av disse er
møteulykker, 2 utforkjøringsulykker og 3 påkjørsel av fotgjenger. To ulykker har inntruffet i tunnel.

29

UAG – Årsrapport Statens vegvesen Region nord
Ulykkestidspunkt:
En stor andel av ulykkene har skjedd i dagslys (61 %) og på tørr, bar asfalt(45 %).
Størst andel av ulykkene har skjedd på ukedagene torsdag og fredager med 7 ulykker på hver av de to
ukedagene.
Over halvparten av ulykkene har skjedd i tidsrommet 0900-1800 i løpet av døgnet(61 %).

Ukedag når ulykkene skjedde

Klokkeslett når ulykkene skjedde
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Figur 5.1.6: Viser klokkeslett når ulykkene skjedde. Figur 5.1.7: Viser ukedag når ulykkene skjedde

5.1.1. Møteulykker

Som det framgår av figur 5.1.1 inntraff 14 møteulykker i 2006. Det utgjør 45 % av alle dødsulykkene i
regionen.
• I 7 av møteulykkene var tunge kjøretøy involvert og omfatter kollisjoner mellom
lastebil/buss/vogntog og vare-/personbiler. I 6 av disse ulykkene var det vare-/personbilen som
kom over i motgående kjørefelt.
• 2 av møteulykkene er mellom personbiler
• 6 av møteulykkene skjedde på rett vegstrekning og 6 skjedde i kurve
• 1 møteulykke skjedde under forbikjøring på rett vegstrekning
• 1 møteulykke med uklart forløp

5.1.2. Utforkjøringsulykker

Som det fremgår av figur 5.1.1 inntraff 12 utforkjøringsulykker i 2006. Det utgjør 39 % av alle
dødsulykkene i 2006.
• 8 av disse var det med personbil, 2 med varebil kl.2 og 2 med tung motorsykkel.
• 7 av utforkjøringsulykkene skjedde i kurve
• 5 av utforkjøringsulykkene skjedde på rett vegstrekning
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5.1.3. Kryssulykker

•

Ingen personer omkom i kryssulykker i 2006

5.1.4. Samme kjøreretning

•

Ingen personer omkom i uhell med samme kjøreretning

5.1.5. Fotgjengerulykker

Som det fremgår av figur 5.1.1 inntraff 5 fotgjengerulykker i 2006. Det utgjør 16 % av alle
dødsulykkene i 2006.
5.2. Involverte trafikantgrupper

Involverte trafikant/enhet
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Figur 5.2.1:

Oversikt over involverte trafikantenheter fra
dødsulykkene i Region nord 2006.
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Figur 5.2.2:

Over 85 år Mann
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Aldersfordeling på involverte

Oversikt over involverte personer fordelt etter alder og kjønn fra
dødsulykkene i Region nord 2006.

5.2.1. MC/ moped

Det har skjedd 2 utforkjøringsulykker med tung motorsykkel hvor det omkom 2 personer. Det skjedde
ingen mopedulykker i 2006.
• I den ene ulykken var motorhavari utløsende årsak til at hendelsen oppsto.
• I den andre ulykken som skjedde i tunnel, var medvirkende årsak at eldre fører kjørte inn i
tunnelen uten tente hovedlys.
5.2.2. Fotgjengere

5 fotgjengere omkom i trafikken, alle var fra 60 år og eldre, 3 menn og 2 kvinner.
• 2 av dødsulykkene skjedde på kommunal veg, 1 på europaveg, 1 på riksveg og 1 på fylkesveg.
•
•
•
•
•
•
•

2 av ulykkene skjedde i mørke med vegbelysning, 2 i dagslys, 1 i 100 m lang mørk tunnel.
2 av ulykkene skjedde i det fotgjenger krysset kjørebanen, den ene i gangfelt i vegkryss og den
andre utenfor nærliggende over- og undergang på rett strekning.
I 1 av ulykkene ble fotgjengeren påkjørt i det traktor skulle krysse gang- og sykkelveg fra privat
utkjørsel til kommunal veg.
I 2 av ulykkene gikk fotgjenger på høyre side av vegbanen, og i den ene av disse var
fotgjengeren beruset.
I en av ulykkene var fører av kjøretøyet ruspåvirket(blåste gult)
I 2 av disse dødsulykkene ble fotgjengerne påkjørt av personbil og 3 av tyngre kjøretøy
3 av fotgjengerulykkene skjedde mens det var mørkt, en i mørk tunnel, ingen av disse brukte
refleks.
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5.2.3. Syklister

Det omkom ingen syklister i 2006.
5.2.4. Eldre trafikanter (70+) 7

15 av de 78 personene(19 %), som var involvert i trafikkulykkene var 70 år og eldre, av disse omkom 8,
derav 4 kvinner og 4 menn.
• 3 var passasjerer på henholdsvis 70, 78 og 82 år
• 2 var fotgjengere på henholdsvis 76 og 83 år
• 2 var førere av bil på henholdsvis 72 og 81 år
• 1 var fører av tung motorsykkel (75 år)
5.2.5. Unge trafikanter (under 25)

22 av de 78 personene(28 %), som var involvert i dødsulykkene var yngre enn 25 år, hvorav 7 omkom.
• 5 var førere (4 menn og 1 kvinne)
• 2 var passasjerer (menn)
• I 4 av ulykkene var kjøretøyets fartsnivå over skiltet hastighet og i 3 for høy fart etter
forholdene.
• I 8 av ulykkene var bilførerne under 25 år og ved en av disse var føreren beruset.
5.2.6. Andre trafikanter

Passasjerer involverte i kjøretøy
26 passasjerer var involvert i de 31 ulykkene. Av disse ble 6 drept, 6 hardt skadd og 13 lettere skadd.
Ulykker der tunge kjøretøy var involvert
Tunge kjøretøy, dvs. buss, lastebil, vogntog og traktor var involvert i til sammen 11 av dødsulykkene.
8 av disse var møteulykker med person-/varebiler og 3 var med påkjørsel av fotgjengere.
Ved 3 av de 11 ulykkene har det tunge kjøretøyet vært innblandet i påkjørsel av fotgjenger og i 1 ulykke
har det tunge kjøretøyet kommet over i møtende kjørefelt og kollidert med personbil.
32 personer var involvert i disse ulykkene.
Som det drøftes i avsnitt 7.2.1 – ”Stor forskjell i energimengde”, er det personer i de lette kjøretøyene
som påføres størst skade når tunge og lette kjøretøy kolliderer. Ingen førere eller passasjerer i de tunge
kjøretøyene ble hardt skadd eller drept.

7

70+ er brukt som betegnelse, dette for å synliggjøre ett skille i forhold til helsekrav til førere. Ved fylte 70 år må fører ha
legeattest i tillegg til førerkort for å kjøre lette kjøretøy. Det er legen som avgjør hvor lang gyldighet det skal være på
legeattesten.
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Antall
ulykker

Sum involverte trafikanter

Drept

Hardt

Lettere

skadd

skadd

Uskadd

11

12

1

7

12

32

37,5 %

3%

22 %

37,5 %

Tabell 5.2.6.1. Skadegrad på personer involvert i ulykker der tunge kjøretøy var involvert.

6. Medvirkende faktorer til at ulykkene skjedde
Som drøftet i kapittel 4 er det sjelden eller aldri en enkelt årsak til at en ulykke inntreffer. Det er alltid
flere medvirkende faktorer til en ulykke, som kan være relatert til trafikant, kjøretøy eller forhold ved
vegen.
I dette kapitlet presenteres faktorene som kan ha medvirket til dødsulykkene i 2006. Siden flere forhold
virker inn ved hver ulykke, vil samme ulykke kunne være representert flere ganger når ulike faktorer
beskrives.
6.1. Trafikant
Uavhengig av veiens utforming, vær - og føreforhold og kjøretøyenes tilstand kan det påvises
feilhandlinger hos trafikanten i de aller fleste ulykker. I mange ulykker er ruspåvirkning, trøtthet eller
sykdom medvirkende årsak. Dessverre velger også noen å ta sitt eget liv i trafikken.
Trafikantenes erfaring og tilstand innvirker på de observasjoner og vurderinger som gjøres av
trafikanten. Dette bestemmer igjen hvilke handlinger som iverksettes og som eventuelt kan utløse en
ulykke.
6.1.1. Fart

For høy fart er den vanligste medvirkende årsaken til at ulykker utløses og også en av de viktigste
årsakene til stort skadeomfang.
UAG har vurdert fartsnivået ved hjelp av vitneavhør eller antagelser basert på hendelsesforløp og
skadeomfang.
•
•
•
•

I 18(58 %) av de 31 dødsulykkene i 2006 var kjøretøyets fartsnivå høyere enn de stedlige
forhold skulle tilsi og/eller det som var skiltet fartsgrense.
9 var utforkjøringsulykker, 7 møteulykker og 2 var påkjørsel av fotgjenger.
Ved 5 av de 18 dødsulykkene var fører også påvirket av alkohol og ingen av disse førerne brukte
bilbelte
Ved 6 av de 18 dødsulykkene var førerne yngre enn 25 år, hvorav 6 førere og 1 passasjer ble
drept. I 2 av utforkjøringsulykkene brukte ikke førerne bilbelte og ble kastet ut av kjøretøyet.
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6.1.2. Rusmidler

Rus påvirker trafikantens evne til å oppfatte og vurdere riktig en situasjon.
Analysene viser at rusulykkene ofte innebærer flere trafikantfeil og er sånn sett ofte mer komplekse enn
andre ulykker som ikke involverer rus:
Ved 7(22,5 %) av dødsulykkene(6 førere og en fotgjenger) har rus i form av promille vært en
medvirkende årsak.
• 5 var utforkjøringsulykker hvorav 4 av disse ulykkene var utforkjøring i høy hastighet.
• 1 var møteulykke hvor fører av kjøretøyet som kom over i møtende kjørefelt har holdt høy
hastighet
• 1 var påkjørsel av beruset fotgjenger som gikk i høyre kjørefelt.
6.1.3. Trøtthet (herunder forhold rundt kjøre- og hviletid)

Ved 6(19 %) ulykker er det indikasjoner på tretthet hos bilførerne som medvirkende årsak.
3 av disse ulykkene var møteulykker og 3 var utforkjøringer.
I 4 av 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 opplysninger om hvor kjøretøyene kom
fra og hvor de skulle(kjørestrekning mv). Det har derfor vært vanskelig for oss å si noe om hvor lenge
sjåførene har kjørt. I vår vurdering har vi i de tilfellene hvor kjøretøyet har kjørt i en slak vinkel over i
møtende kjørefelt, eller ut av vegen, eller der kjøretøyet har kjørt på skulderen over en lengre strekning
før det har kjørt ut av vegbanen, valgt å se på dette som mulige søvnulykker.
Det er ikke funnet at førere som er omfattet av forskrifter som omhandler føreres kjøre- og hviletid har
overtrådt disse, og vært medvirkende årsak til ulykker.
6.1.4. Sykdom

Ut fra de opplysningene UAG har fått fra politiet kan 1 av dødsulykkene relateres til sykdom. Det er
imidlertid grunnlag til å tro at det kan være flere. Helsevesenets taushetsplikt gjør at vi ikke har tilgang
til relevant informasjon om trafikantenes helsetilstand.
6.1.5. Førerdyktighet

Når førerdyktighet vurderes i analyse av en hendelse, blir dette en subjektiv vurdering. Etter at
hendelsesforløpet er rekonstruert, vurderes det så om situasjonen var for vanskelig for en
gjennomsnittlig bilfører, eller om vedkommende burde ha behersket situasjonen. I denne vurdering
tillegges bl.a. hvor lenge bilføreren har hatt førerkort, uheldige forhold ved kjøretøyet, vegmiljøets
kompleksitet, informasjon fra vegmiljøet, ytre vanskelige kjøreforhold og hvordan føreren hadde
innrettet kjørestil etter forholdene.
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Førerdyktighet

Antall

Manglende informasjonsinnhenting

11

Feil beslutning/avgjørelse

6

Manglende kjøreerfaring

5

Overdreven tro på egen dyktighet

1

Manglende førerrett

2

Tabell. 6.1.5.1. Oversikt over medvirkende faktorer til at ulykken skjedde
6.1.5. Manglende synlighet

Manglende synlighet i trafikken omfatter i hovedsak fotgjengere, men ved en av dødsulykkene kjørte
fører av tung motorsykkel inn i en tunnel uten tente hovedlys.
•
•

3 av de 5 fotgjengerulykkene inntraff etter at det hadde blitt mørkt.
Ingen av de 3 fotgjengerne brukte refleks og alle hadde på seg mørke klær.

6.1.6. Selvvalgte ulykker

I følge de opplysningene som er samlet inn mener UAG at 3 av dødsulykkene i Region nord kan være
selvvalgt.
I våre analyser blir mistanken sammenlignet med hendelsesforløp og vitneforklaringer om
hendelsesforløpet forut for ulykken samt opplysninger gitt av nær familie. Ulykkene kjennetegnes som
regel ved at bilfører som oftest uten bilbelte plutselig svinger over i møtende kjørefelt mot vogntog eller
lastebil. I ett av tilfellene har fører i høy fart styrt ut av vegbanen på høyre side ved
fotgjengerundergang.
I Region nord er 2 av de selvvalgte ulykkene tatt ut av STRAKS – ulykkesregisteret.
6.1.5.2. Andre trafikantrelaterte faktorer

Flere enn 2 i bilen

1

"Festsituasjon"

1

Ukjent på strekningen

1

Kjenning av politiet

0

Sikthindring i eller på kjøretøy

1

Tabell. 6.1.5.2. Tabellen viser andre trafikantfaktorer
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•
•
•

”Festsituasjon” i bilen kan ha vært medvirkende i en ulykke
Ved en ulykke var føreren ukjent på strekningen og holdt for høy hastighet etter de stedlige
forholdene(vegens forløp og føreforhold).
Ved en utforkjøring kjørte fører med nediset frontrute, siktåpning ca på størrelse med ett A4 ark.
I dette tilfellet var fører både beruset og suicidal.

6.2. Kjøretøy
Tekniske forhold ved kjøretøyene kan ha vært medvirkende årsak i 10 av 31 ulykkene, dvs. i 32 %.
Hvilke tekniske forhold som var medvirkende framgår av følgende tabell.
Teknisk forhold (medvirkende)

Antall

Bremser

1

Styring

0

Sikt/vinduer/visir på hjelm

0

Lysutstyr

0

Hjul/dekk

6

Karosseri

0

Sikring av last

1

Sikthindring i eller på kjøretøy

1

Annet

1

Tabell. 6.2.1. Tabellen viser oversikt over tekniske forhold
6.2.1. Dekk-/ hjulutrustning

Det har vært 6 ulykker der dekkutrustningen på kjøretøyet i kombinasjon med føreforhold og fartsvalg
sannsynligvis har vært medvirkende til ulykkesforløpet. Alle disse ulykkene skjedde på snø-/isbelagt
vegbane.
• I 4 av disse tilfellene var de mest slitte dekkene montert bak og kjøretøyet mistet veggrepet først
på bakhjulene.
• Ved en av ulykkene hadde piggdekkene mistet de fleste piggene i bakdekkene.
• Ved en ulykke hadde ikke kjøretøyet forskriftsmessig mønsterdybde i dekkene på bakakselen
6.2.2. Lysutstyr

Det er ikke registrert noen tilfeller av feil med lysutstyr som medvirkende faktor til noen av de 31
ulykkene.
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6.2.3. Bremser

I en ulykke kan bremsetilpassning i vogntog i kombinasjon med dekkutrusning på vinterføre ha vært
medvirkende årsak til at ulykken skjedde.
6.2.4. Andre kjøretøyrelaterte faktorer

Sikt/ sikthindring i eller på kjøretøyet
Ved en påkjørsel av fotgjenger på kommunal veg var dårlig sikt fra førerplass grunnet at lasteapparatet
sto i en slik stilling at det begrenset sikt til sidene for fører, medvirkende til at ulykken skjedde.
Motorhavari- låsing av bakhjul på MC:
I ett tilfelle var motorhavari og at bakhjulet låste seg årsaken til at ulykken oppsto. Fører holdt høy
hastighet da dette skjedde.
6.3. Veg
Det er påpekt i 5 av ulykkene at distriktene bør gjennomgå rutiner for om funksjonskontraktens krav til
iverksetting av friksjonsforbedrende tiltak er ivaretatt.
I 2 (6,5 %) dødsulykker kan forhold ved vegen ha vært medvirkende til at ulykkene inntraff.
6.3.1. Vegdekke/ føreforhold

Når det skjer dødsfall eller meget alvorlige personskader ved trafikkulykker, er det også ofte under høy
hastighet. På sommerføre eller bar veg kjøres det fortere enn på vinterføre, og hastigheten ved ulykken
medfører derfor større skader, både på materiell og personer. Følgende tabell viser føreforhold når
dødsulykkene inntraff.
Føreforhold
16
14
14
12
10

9

8
6
4

3

3
2

2
0
0
Tørt

Våt/bar veg

Snø-/isføre

Slaps, ranker,
spor

Glatt/isdekke

"Usynlig" isføre

Figur. 6.3.1.1. Føre-/vegforhold når de forskjellige ulykkene inntraff
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•
•
•

•

Ved 5 av de 14 ulykkene som skjedde på tørr bar veg var kjøretøyets hastighet for høy etter
forholdene og/eller skiltet hastighet, og i to av disse ulykkene var fører under 25 år.
I 8 av de 9 ulykkene som inntraff på snø-/isføre var kjøretøyets hastighet for høy etter forholdene
og/eller skiltet hastighet.
I 4 av ulykkene som inntraff på snø-/isføre hadde kjøretøyene de mest slitte dekkene montert bak
noe som har medvirket til at kjøretøyene har mistet veggrepet på bakhjulene og skrenset ut og
over i møtende kjørefelt og kollidert med møtende kjøretøy.
Ved 1 ulykke har kombinasjonen for høy fart i forhold til slapseføret som kjøretøyet kom ut i
under forbikjøring medvirket til at fører mistet kontrollen over kjøretøyet og kolliderte med
møtende kjøretøy.

6.3.2. Skilting og oppmerking

Vi har ikke kunnet påvise at manglende eller uheldig skilting/oppmerking har vært medvirkende årsak
til noen av de 31 dødsulykkene.
6.3.3. Linjeføring

Vi har ikke kunnet påvise at vegens linjeføring har vært medvirkende årsak til noen av de 31
dødsulykkene.
6.3.4. Kryssløsninger

Vi har ikke kunnet påvise at kryssløsningen har vært medvirkende årsak til den ene dødsulykken som
skjedde i et kryss, der fotgjenger ble påkjørt i gangfelt
6.3.5. Vegbelysning

En påkjørsel av fotgjenger i ubelyst 100 m lang tunnel. I dette tilfellet gjorde motlys ifra tunnelåpningen
det vanskelig for føreren å oppdage fotgjengeren.
Fører av kjøretøyet brukte solbriller inn i mørklagt tunnel.
6.3.6. Sikthindring

Vi har ikke kunnet påvise at sikthindringer som vegetasjon og lignende langs vegen har vært
medvirkende årsak til noen av de 31 dødsulykkene.
6.3.7. Andre faktorer relatert til veg

Ved en ulykke er det påpekt at dårlig kurvatur, siktforhold og tverrfall like før ulykkesstedet kan ha vært
medvirkende årsak til at ulykken skjedde. I dette tilfellet var fører påvirket og holdt meget høy
hastighet.
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Ved 2 ulykker er det påpekt at brøytestikkene er satt for langt utfor asfaltkanten og at dette kan
medvirke til at trafikanten kommer utenfor kjørebanen og derved kan miste kontrollen over kjøretøyet.

7. Medvirkende faktorer til skadeomfanget
Hvor alvorlige personskader som oppstår i kjøretøy som involveres ved en trafikkulykke, er avhengig av
fart, retardasjon, treffpunkt, kjøretøyets kollisjonssikkerhet og effekt av kollisjonsputer og bilbelter eller
barnesikringsutstyr. Myke trafikanters skader ved påkjøring av kjøretøy avhenger av kjøretøyets
hastighet og karosseriets utforming.
Ved utforkjøring er det ofte avgjørende at sideterrengets utforming er slik at skadene kan minimaliseres.
Det er ofte flere medvirkende årsaksfaktorer til at skadeomfanget blir så alvorlig. Samme ulykke vil
derfor kunne være representert flere ganger når ulike årsaksfaktorer beskrives.
7.1. Trafikant
Eldre personer som er innblandet i kollisjoner eller utforkjøringer, tåler mindre enn yngre personer og
kan, selv om de benytter påbudt verneutstyr, få alvorlige personskader selv ved mindre uhell.
Bruk av sikkerhetsutstyr som sikkerhetsbelte og hjelm ville i flere tilfeller ha påvirket skadeomfanget av
ulykken.
Skader som trafikantene blir påført i en trafikkulykke kan deles inn i ytre og indre skader. Ytre skader er
skader som er påført trafikanten som følge av sammenstøt med kjøretøyets interiør eller blitt
påkjørt/truffet av et kjøretøy. Indre skader er skader som oppstår når indre organer blir skadet på grunn
av kraftig retardasjon eller at ytre påvirkning forplanter seg til indre organer. (f.eks. ved feil bruk av
bilbelte)

Antall
ulykker

Helgeland
Salten

Distrikt

Midtre
Hålogaland
Midtre
Troms
Nord-Troms
og VestFinnmark
Øst
Finnmark
Sum

%

Antall
hardt
skadd

%

Antall
lettere
skadd

1

3%

0

0%

32 %

12

36,5
%

2

19 %

6

18 %

%

Antall
Drept

1

3%

10
6

%

Sum
drepte/
skadde

%

Antall
uskadd

%

Antall
involverte

%

0

0%

1

1%

0

0%

1

1%

25 %

8

36 %

22

35 %

5

33 %

27

35 %

2

25 %

0

0%

8

13 %

2

13 %

10

13 %

0

0%

3

14 %

10

16 %

6

40 %

16

20,5
%

7

23 %

7

21,5
%

4

13 %

4

12 %

2

25 %

1

5%

7

11 %

1

7%

8

10 %

3

10 %

3

9%

2

25 %

10

45 %

15

24 %

1

7%

16

20,5
%

31

33

8

22

63

15

78

Tabell 7.1. Oversikt over involverte personer i de 31 dødsulykkene fordelt på skadegrad og distrikt
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Av de 63 drepte og skadde var 22 i Salten distrikt(35 %), 15(24 %) i Øst-Finnmark distrikt, 10 (16 %) i
Midtre Troms distrikt, 8 i Midtre Hålogaland distrikt(13 %), 7 i Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt
og 1(1 %) i Helgeland distrikt.
Salten, Midtre Hålogaland, Nord-Troms og Vest-Finnmark og Øst Finnmark distrikt hadde samme
antall hardt skadde(2) og Øst Finnmark hadde flest lettere skadde(10).
7.1.1. Manglende/ feil bruk av sikkerhetsutstyr

Antall drepte og skadde, og deres trafikantrolle framgår av følgende tabell. Videre framgår
deres plassering i kjøretøyet, og konsekvens i forhold til bruk av sikkerhetsutstyr. Med sikkerhetsutstyr
menes her bilbelter eller hjelm, ikke kollisjonsputer og beltestrammere, for forgjengere menes bruk av
refleks.

Aktør

Drept

Hardt skadd

Lettere skadd

Uskadd

Sum

Fører med bilbelte

9

1

8

5

23

Fører uten bilbelte

10

1

1

3

15

Passasjer foran med bilbelte

3

3

6

1

13

Passasjer foran uten bilbelte

0

1

0

0

1

Passasjer baksete med bilbelte

1

1

5

1

8

Passasjer baksete uten bilbelte

1

1

1

0

3

Ukjent om bilbelter har vært brukt

2

0

1

5

8

MC-fører med hjelm

2

0

0

0

2

MC-fører uten hjelm

0

0

0

0

0

MC-passasjer med hjelm

0

0

0

0

0

MC-passasjer uten hjelm

0

0

0

0

0

Fotgjenger uten refleks og lignende

3

0

0

0

3

Tabell 7.1.1 Oversikt over de forskjellige aktørers bruk av sikkerhetsutstyr, og konsekvens av dette etter
ulykken.
Av de involverte trafikantene i bil er det kjent at 62 % (44) brukte verneutstyr og at 27 % (19) ikke
brukte verneutstyr, mens det for 11 % (8) av de involverte trafikantene er ukjent om de brukte
verneutstyr.
Tabellen gir et noe feil bilde, da det får liten eller ingen betydning for eksempel for en lastebilfører uten
bilbelte, som kolliderer med en personbil, eller når en bil kjører på en fotgjenger.
Det bør også nevnes at det i de tilfellene der fører har foretatt en selvvalgt handling for å ta sitt liv, så
har disse ikke brukt bilbelte.
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7.1.2. Fart

Fartsnivået i kollisjonsøyeblikket vil alltid ha betydning for skadeomfanget ved ulykke. Et kjøretøys
sikkerhetsnivå, hva det treffer og treffpunkt vil i den sammenheng være avgjørende for utfallet.
Nullvisjonen legger opp til at en fotgjenger har stor sjanse for å overleve en ulykke ved påkjørsel under
30 km/t, at en bilfører har stor sjanse for å overleve en sidekollisjon ved påkjørsel under 50 km/t og en
frontkollisjon mellom personbiler ved hastighet under 70 km/t.
Høy fart var medvirkende på skadeomfang i 20 ulykker av de 31 dødsulykkene, dvs. i 64 % av
ulykkene. Med høy fart forstås her for høy fart etter forholdene og/eller etter skiltet hastighet, og var
medvirkende i
• 9 møteulykker, hvorav 4 av de involverte personene ikke brukte bilbelte, 3 førere og en passasjer
i baksete
•
•

7 utforkjøringsulykker, hvorav 7 av de involverte personene ikke brukte bilbelte, 5 førere og 2
passasjerer.
4 fotgjengerulykker.

26 personer ble drept eller hardt skadd, dvs. 59 % av alle involverte i de ulykkene der høy fart var
medvirkende til skadeomfanget.
Som nevnt vil det ved alle ulykker ha blitt redusert skadeomfang ved lavere hastighetsnivå, men i noen
ulykker er det så store kollisjonskrefter at resultatet som oftest ville blitt en dødsulykke nesten uansett,
for eksempel kollisjon mellom kjøretøy med stor vektforskjell(for eksempel frontkollisjon mellom en
tyngre lastebil og personbil). I den sammenheng viser vi til punkt. 7.2.1- Stor forskjell i energimengde,
nedenfor.
7.1.3. Andre trafikantrelaterte faktorer

Det er ikke funnet øvrige trafikantrelaterte faktorer som var medvirkende til skadeomfang ved
dødsulykkene i regionen i 2006.

7.2. Kjøretøy
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 for å kunne få
alvorlige skader. De store tunge kjøretøyene representerer så store energimengder i forhold til de mindre
og lettere kjøretøyene, at dette fører til større materielle skader på de mindre kjøretøyene. Personene i
disse får en enda sterkere retardasjon og ofte negativt stopplengde, da de små bilene ofte blir slått
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tilbake mot sin opprinnelige kjøreretning etter sammenstøtet.
7.2.1. Stor forskjell i energimengde

I 13 ulykker er det registrert sammenstøt mellom trafikantenheter med stor forskjell i energimengde og
som derved har vært sterkt medvirkende til skadeomfanget på trafikkenheten med minst energimengde.
Antall slike ulykker for de forskjellige trafikkenhetene framgår av diagram nedenfor.
Stor vektforskjell
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Personbil/varebil mot
lastebil/buss/vogntog

MC mot
lastebil/buss/vogntog

MC mot person-/varebil

Sykkel mot annet kjøretøy

Fotgjenger mot bil/traktor

Figur. 7.2.1.1. Diagram over antall ulykker med stor vektforskjell
•

I 4 av de 8 dødsulykkene med kollisjon mellom lastebil/vogntog og personbil/varebil, medførte
negativ stopplengde for personbilene og store materielle skader på personbilene. Personbilene
var eldre kjøretøy (10 år og eldre), men i disse tilfellene ville nyere kjøretøy ikke ha hjulpet
grunnet den store forskjellen i bevegelsesenergien og negativ stopplengde.

7.2.2. Passiv sikkerhet

Med passiv sikkerhet forstås kjøretøyets konstruktive detaljer og innmontert utstyr som skal gi personer
i kjøretøyet optimal beskyttelse dersom en ulykke inntreffer. En del nye biler er også konstruert slik at
myke trafikanter skal bli mindre skadet ved påkjørsel i moderat hastighet.
Dårlig karosserisikkerhet har i flere av ulykkene medvirket til at skadeomfanget har blitt større.
Nyere biler er bygget med stivere kupé og mykere front, for dermed å oppnå deformasjonssone foran
kupeen, mens eldre biler mangler energiabsorberende deformasjonssoner. Personene i disse bilene
påføres dermed større retardasjonskrefter samtidig som kupeen blir mer inntrykt av karosseri- og
styringskomponenter. Eldre modeller mangler i tillegg ofte også kollisjonsputer, sidekollisjonsputer og
beltestrammere.
Fra 1.oktober 1998 innførte Norge EUs krav til sikkerhet ved front- og sidekollisjoner. Mange
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bilfabrikanter tilfredsstilte imidlertid de nye tekniske kravene lenge før kravene ble gjort gjeldende i
Norge, mens noen ikke oppfylte disse før kravfristen. Bilenes karosserisikkerhet er dermed avhengig av
type, merke og årsmodell.
Dårlig karosserisikkerhet kan ha medvirket til skadeomfanget i 8 (26 %) av dødsulykkene i 2006. I 7 av
disse var det kollisjon mellom person-/varebiler, eller utforkjøring med person-/varebiler. 1 er påkjørsel
av fotgjenger der utformingen av fronten på personbil har vært medvirkende til skadeomfanget.
I de 8 ulykkene var det involvert 9 person-/vare- og kombinert- biler eldre enn 1999-modeller, og 4
person-/varebiler av årsmodell 1999 eller nyere.
I bilene av årsmodell 1999 eller nyere ble 2 personer alvorlig skadd og ingen drept. I bilene av
årsmodell 1993 og eldre ble 7 personer drept og 2 alvorlig skadd.
Kjøretøyenes alder
Kjøretøykategori 1983-eldre

Antall

1984-1990

1991-1998

1999-nyere

antall

antall

antall

antall

Personbil

0

7

1(1993)

2

10

Varebil

0

0

0

2

2

Kombinertbil

0

0

1(1992)

0

1

Tabell 7.2.2: Alder på involverte kjøretøyer i de 8 ulykkene.
Ved 5(16 %) av de 8 ulykkene er det vurdert at kollisjonsputer sannsynligvis ville ha begrenset
skadeomfanget. For at kollisjonsputer skal begrense skadene er det imidlertid en forutsetning at bilbelte
brukes og brukes riktig.
7.2.3. Sikring av last

Lastsikring kunne vært medvirkende til skadeomfang ved en utforkjøringsulykke.
Mye usikret last inne i bilen har truffet sete/fører.
Bagasjerommet på denne biltypen er ikke fysisk atskilt fra kupèen og usikret last i denne type kjøretøyer
representerer en fare for personene ved kollisjoner eller utforkjøringer.

7.2.4. Andre kjøretøyrelaterte faktorer

Det er ikke registrert andre kjøretøyrelaterte faktorer som har vært medvirkende til skadeomfanget.
7.3. Veg
I dette kapitlet presenteres faktorer ved vegen som har påvirket skadeomfanget.
Bråstopp eller slag mot elementer i sideterrenget vil bidra til å kunne øke skadene.
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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 sideterreng (herunder feil ved eller unødig montert rekkverk)

Med farlig sideterreng forstås faste gjenstander på siden av vegen, som kjøretøy kan støte mot, så som
fjellskjæringer, store trær, lyktestolper uten knekkledd, steiner, og lignende.
• Ved 6 ulykker har farlig sideterreng vært medvirkende årsak til skadeomfanget både på personer
og kjøretøy. Ved disse ulykkene ville et mykt sideterreng i henhold til kravene og intensjonene i
nye vegrekkverks - og stamvegsnormaler redusert skadeomfanget vesentlig. I enkelte tilfelle
ville et slikt sideterreng kunne ha avverget det tragiske utfallet av ulykken. Der sideterreng er
slik at det ikke kan utbedres, må det settes opp vegrekkverk i henhold til normaler.
•

Feil ved vegrekkverk i forhold til dagens krav var medvirkende årsak til skadeomfanget ved 5
ulykker.

7.3.2. Andre faktorer relatert til veg

Det er ikke registrert andre faktorer relatert til veg.

8. Forslag til tiltak
Dette kapittel omhandler tiltak som er foreslått i forhold til de resultatene som har kommet frem ved
analyse av de 31 dødsulykkene. Kapitlet er delt inn i trafikant, kjøretøy og veg. I de fleste ulykkene er
det kommet ett eller flere tiltak innen alle områdene. Det er summen av tiltak for den enkelte ulykke
som vil gi størst effekt. Det er derfor viktig å se tiltakene i en sammenheng. På bakgrunn av analysene er
det foreslått en del tiltak som både er rettet mot å unngå dødsulykke og å redusere
skadeomfanget/konsekvensene av ulykken når den først skjer. Tiltakene er ikke en uttømmende liste
over alle mulige gode tiltak, men en oversikt over de tiltak det er ment skal kunne fungere som en
barriere.
Analysearbeidet tar utgangspunkt i fysiske-, funksjons-, varslede og lovgivende/ kontrollerende
barrierer innen trafikant kjøretøy og veg.
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8.1. Trafikant
Trafikantenes feilhandlinger har stor betydning for at en dødsulykke skjer. Feil fartsvalg,
uoppmerksomhet, manglende kjøreerfaring, bruk av rusmidler, sykdom, trøtthet er medvirkende faktorer
til at ulykker oppstår.
Påvirkning av trafikanten kan skje ved en mengde tiltak. Dette avsnittet trekker fram de viktigste
tiltakene sett på bakgrunn av årsakene til de analyserte dødsulykkene. Tiltak mot trafikanten må gjøres
både på årsaks- og konsekvenssiden:
Trafikantrelaterte hovedårsaker til at ulykkene utløses:
•
•
•
•
•
•
•

Høy fart, over fartsgrense eller for høy fart etter forholdene (18 ulykker hvorav 7 var over skiltet
hastighet)
Manglende førerdyktighet i 20 ulykker som omfatter 20 førere.
Manglende førerett(2 ulykker)
Rus (7 ulykker)
Tretthet, sovning (6 ulykker)
Sykdom (1 ulykke)
Fotgjengere lite synlig i trafikken, (3 ulykker)

Trafikkontroller generelt er effektive tiltak. Slike kontroller må også gjennomføres på uventede
tidspunkt og på steder slike kontroller ikke er vanlig.
UAG har foreslått følgende tiltak på bakgrunn av årsakene over:
8.1.1. Lovregulering og kontroller

I sju av analyserapportene er det foreslått flere fartskontroller. Synlig politi på vegen er et aktuelt tiltak
for å få ned fartsnivået på vegene. Mange av ulykkene har skjedd på vegstrekninger som ikke har hatt
spesiell høy prioritet hos politi eller der det heller ikke montert automatiske fartskontroller.
Forruten fartskontroller er det i 7 tilfeller pekt på behov for mer promillekontroller og ved 9 ulykker
viser analysen at det er behov for bedre kontroll/oppfølging av helsekrav for å få og beholde førerkort.
8.1.2. Opplæring og informasjonstiltak

I 23 av analysene er det foreslått å fortsette og å forsterke trafikksikkerhetskampanjer innen bruk av
bilbelte og i mot trøtthet, men også vurdere kampanjer/informasjonstiltak om viktigheten av refleksbruk
for fotgjengere.
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I 14 av analysene er det foreslått bedre opplæring for å få førerrett og for å beholde denne retten. Mange
av disse ulykkene har også høy fart som medvirkende årsak.
Det er i 8 av analysene foreslått sterkere satsing og oppfølging av 65+.
8.1.3. Helsekrav

Rutiner for utstedelse av helseattest til eldre bilførere, og rutiner for leges plikt til å rapportere
sykdomstilstand som kan virke negativt for trafikksikkerheten bør tas opp til drøfting. Helseattest for å
få eller beholde førerrett bør utstedes av spesielle ”førerkortleger”. Prosedyrer for rapportering fra lege,
og inndragning av førerkort på grunn av helse må kvalitetssikres.
Helsemessige forhold eller sykdom/illebefinnende kan ha vært medvirkende årsak i 7 av de analyserte
ulykkene. Tiltak som psykisk helsevern er vurdert i tre ulykker, der det er grunn til å tro at ulykkene var
selvvalgt. På grunn av manglende medisinsk kompetanse i UAG kan ikke dette avsnitt utdypes
nærmere.
8.1.4. Forenkling av trafikksystemet

I 6 av rapportene er siktforbedrende tiltak foreslått, så som bedre linjeføring på vegstrekningen.
8.1.5. Andre trafikantrelaterte tiltak

Ingen ytterligere tiltak utover fortsatt kontroll/overvåking er foreslått etter dødsulykkene i 2006.

8.2. Kjøretøy
Analysene viser at det sjelden er forhold med kjøretøyet som er direkte årsaken til at dødsulykkene
skjer, men vi har pekt på noen forhold som kan ha hatt medvirkende betydning. Likevel er det ikke tvil
om at tiltak i kjøretøyet (i tillegg til trafikanttiltak) er svært effektive.
Moderne kjøretøy utstyres i dag med ulike typer ustyr som bidrar til økt sikkerhet. På området skjer det
kontinuerlig forskning, utvikling og utprøving. Det er vanskelig å anslå effekt på de ulike systemene
som er under utvikling. Men vi ser at det også er viktig at føreren har nødvendig kompetanse til å forstå
og bruke ny teknologi i kjøretøyet. Det er foreslått en del tiltak basert på analysene som kunne hatt
effekt. Det er også viktig å peke på at i de møteulykkene hvor masseforskjellen og hastigheten er stor så
er sannsynligheten liten for å overleve i kjøretøyet som er minst. Eldre kjøretøy med dårlig
kollisjonssikkerhet ser vi faller dårlig ut også i møte med kjøretøy med samme masseforskjell. I analyse
og vurdering av sikkerhet på kjøretøy som er eldre eller som ikke er testet i EuroNcap har vi brukt det
svenske forsikringsselskapet folksams testinger på kollisjonssikkerhet. Kilde: www.folksam.se
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8.2.1. Beltesperre/ -varsler

Analysearbeidet har vist at i 8 av ulykkene er beltesperre forslått. I flere av ulykkene har føreren i tillegg
til ikke å ha brukt belte også vært ruset og kjørt i høy fart.
8.2.2. Kollisjonspute

Kollisjonsputer(front- og sidekollisjonsputer) er helt avgjørende for å begrense skader ved ulykke. Det
er en forutsetning at bilbelte også brukes på biler med monterte kollisjonsputer.
I 5 av ulykkene ville kollisjonspute i kombinasjon med riktig beltebruk vært med på å redusere
skadeomfanget.
Imidlertid er effekt av både bilbelter og kollisjonsputer avhengig av treffpunkt på bilene, styrke på
bilens kupé, og ikke minst egen hastighet og hva en kolliderer med.
8.2.3. Alkolås

Rus- og alkolås er foreslått i 7 av analysene. Det er ikke i alle ulykker at utvidet blodprøve er tatt,
spesielt er dette i ulykker der føreren omkommer. Tidligere er det sett at føreren ikke bare har vært ruset
på alkohol men også andre rusmidler. En videre forskning på enklere måte å avsløre andre rusmidler er
derfor et viktig arbeide videre.
8.2.4. Intelligente førerstøttesystemer

I 9 av rapportene er IFS foreslått. Dette vil være system i kjøretøyet som trer inn og hjelper fører dersom
fører gjør feil. Dette kan være system som varsler om fører holder på å sovne, system som griper inn for
å rette opp skrens, blokkeringsfrie bremser mv.
8.2.5. Konstruksjon og utforming av kjøretøy

Bedre karosserisikkerhet er foreslått spesifikt i 5 av analysene. Det er i den sammenheng foreslått å
iverksettes tiltak som påvirker en raskere utskifting av den eldre bilparken. Dette har ikke bare stor
betydning for trafikksikkerheten, men også miljøet.
Med karosserisikkerhet menes her en bil som gir god beskyttelse mot personskader for dem som sitter i
bilen og som i liten grad påfører andre trafikanter, spesielt fotgjengere, alvorlige skader ved påkjørsel.
I EuroNCAP`s kollisjonstestprogram testes bilers innebygde kollisjonssikkerhet med hensyn til frontog sidekollisjoner mellom biler(eller mellom bil og fast barriere) og fotgjengerulykker. Dette
testprogrammet er det eneste i verden som også inkluderer fotgjengerulykker. Biler som oppnår 5
stjerner gir nesten 40 % lavere risiko for å bli drept eller alvorlig skadet enn biler som oppnår bare 0
eller 1 stjerne. For fotgjengerulykker konkluderer Lawrence og Lowne(1993) med at biler som oppfyller
alle testkriterier(4 stjerner) vil gi 7 % lavere dødsrisiko og 21 % lavere risiko for alvorlige personskader
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enn biler som ikke oppfyller noen av testkriteriene(0 stjerner).

8.2.6. Andre kjøretøyrelaterte tiltak

Bedre oppfølging av motortrimming er foreslått i en av ulykkene. Motortrimming synes å være utbredt.
Vi har i flere tilfeller registrert at der de mest slitte dekkene har vært montert bak på kjøretøy har dette
medvirket til at kjøretøyet har mistet veggrepet først bak og skrenset ut med bakparten. Vi mener det er
behov for en oppdatert informasjon om blanding av dekk på kjøretøy og kjøregenskaper/veggrep.
8.3. Veg
I analysearbeidet har vi sett en del forhold ved vegmiljøet som har vært medvirkende til at ulykken fikk
så stort skadeomfang. Vi har i 6 av rapportene anbefalt at Statens vegvesen fortsetter analysen av
vegstrekningen i det som kalles trafikksikkerhetsinspeksjoner for å avdekke feil og forhold på
vegstrekningen som må utbedres.
I de ulykker som skjer på kommunalt vegnett må tilhørende kommune bli involvert og gjort kjent med
analyserapporten(e) slik at de kan få vurdert og eventuelt følge opp foreslåtte tiltak.
8.3.1. Tiltak mot utforkjøringsulykker

I 2006 inntraff 12 utforkjøringsulykker i Region nord. I 7 av disse er det foreslått oppsett/oppgradering
av vegrekkverk og i 5 ulykker er det foreslått utbedring av farlig sideterreng. Tiltakene hindrer ikke
ulykken alene men vil være med på å redusere skadeomfanget når ulykken først skjer.
For øvrig er følgende forhold foreslått:
• Utbedring av høydeforskjell mellom kjørebane og vegskulder
• Siktforbedrende tiltak
• Forbedring av skilting og oppmerking
• Bedre oppfølging av funksjonskontraktens krav med hensyn til friksjonsforbedrende tiltak
• Bedre linjeføring, kantstolper og oppsetting av brøytestikk på vegstrekning

8.3.2. Tiltak mot møteulykker (jf. ”Manglende midtdeler” i matrisen)

Midtrekkverk/midtdeler ville unngått møteulykkene, men på et vegnett med lav årsdøgnstrafikk og på
vegnett der det ikke er plass, uten at vegen bygges helt om, vil det være urealistisk å forslå
midtrekkverk. I 11 av ulykkene er det forslått supplering og oppgradering av skiltingen og
vegoppmerking, herunder profilert vegmerking.
Videre er det foreslått:
• Bedre oppfølging av funksjonskontraktens krav med hensyn til friksjonsforbedrende tiltak
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•
•

Siktforbedrende tiltak
Utbedring av setninger og tverrprofil i kjørebanen

8.3.3. Tiltak mot kryssulykker

I 2006 var det ingen kryssulykker i Nord-Norge med dødelig utgang. De ulykker som var i forbindelse
med kryss/avkjøringer var der fortgjenger blir påkjørt og drept i forbindelse med krysningspunkt for
fotgjengere.
8.3.4. Tiltak mot ulykker med gående og syklende

Bedre refleksbruk for gående i mørket er foreslått i 3 av rapportene. I forbindelse med ei av disse
ulykkene, der fotgjenger blir påkjørt inne i en kort tunnel uten belysning foreslo ei jente at Vegvesenet
kunne plassere ut refleksvester i begge ender av tunnelen. Ulykken skjedde midt på sommeren da det
ellers er lyst hele døgnet og der det ikke er normalt å bruke refleks. Refleksbruk er både en billig og
enkel livsforsikring for fotgjengere og tilgangen til reflekser er god. Det er derfor viktig å påpeke av
veglys alene ikke vil hjelpe men en kombinasjon av veglys, refleks hos fotgjengere og riktig lysbruk hos
føreren vil ha god effekt.
8.3.5. Tiltak ved arbeid på veg (dersom relevant)

Det var ingen dødsulykker i Nord-Norge i 2006 som kan tilbakeføres til arbeid på og ved veg.
8.3.6. Andre tiltak relatert til veg

Det er all grunn til å anbefale at vegnettet i Nord-Norge må gjennomgås med annet analyseverktøy (tsinspeksjoner) for å påpeke mangler og starte utbedringer av eksisterende vegnett.

8.4. Organisatoriske tiltak
I analysearbeidet er det satt fokus på sikkerhetsstyring i vegtrafikken. I et slikt perspektiv er det viktig å
se på alle forhold som kan motvirke at ulykke skjer. Organisatoriske tiltak er denne forbindelsen tiltak
som ser bredere enn bare å kontrollere dagens krav til for eksempel vegbygging og drift. Tiltakene skal
være med på å foreslå endringer som gjør vegtrafikken enda sikrere.
8.4.1. I forhold til trafikant

Oppfølging og vurdering av dagens føreropplæring er viktig. Nye forskrifter og læreplaner vil ikke
alene gjøre trafikanten bedre. Her er det viktig at trafikkskoler gjør arbeidet og at Statens vegvesen som
tilsynsmyndighet følger opp og reagerer på uriktig opplæring og eller organisering av trafikkskolen.
Rutiner for utstedelse av helseattest til eldre bilførere, og rutiner for leges plikt til å rapportere
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sykdomstilstand som kan virke negativt for trafikksikkerheten bør tas opp til drøfting.
Legeattest for å få eller beholde førerrett bør utstedes av spesielle ”førerkortleger”. Videre må
prosedyrer for rapportering fra lege, og inndragning av førerkort på grunn av helse kvalitetssikres.
8.4.2. I forhold til kjøretøy

Som tidligere påpekt er det sjelden funnet feil på kjøretøyet som årsak til ulykkene.
Det bør vurderes å stille krav til montering av sidehinder på alle eldre tyngre kjøretøy(registrert før
1.oktober 1988) som brukes på offentlig veg.
Det bør iverksettes tiltak for raskere utskifting av eldre biler, da nyere biler med effektivt
sikkerhetsutstyr vil påføre personer betydelig mindre skader ved kollisjoner eller utforkjøring enn
personer i eldre biler. Nyere biler er også mer miljøvennlig med hensyn til støy og avgassutslipp.
Det bør innføres periodisk kontroll på motorsykler for å avdekke effektendringer og mangler mv.
Økt fokus på teknisk kontroll med hensyn til dekkutrustning i overgang høst/vinterstid på lette kjøretøy.
8.4.3. I forhold til veg

Oppfølging og reaksjoner av ikke oppfylte krav i funksjonskontraktene i forhold til entreprenører er
foreslått i 7 av rapportene. Dette kan være der friksjonsforholdene er helt på grensen av det som er satt
som minimum, eller der det i gjennomsnitt er målt friksjon som er kravet. I 6 av rapportene er det
foreslått å vurdere om dagens vegnormaler 8 er gode nok.
8.4.4. Andre organisatoriske tiltak

Det finnes i dag mange analyseverktøy for å avsløre feil og mangler ved vegnettet. Det er viktig at disse
analyseverktøyene blir sett i sammenheng slik at de riktige, og gode tiltak blir funnet og at tiltakene blir
utført. Ikke alle tiltak kan gjøres umiddelbart, det er viktig at tiltakene blir satt i system slik at de kan
taes i videre arbeid med årlige budsjett, Handlingsprogrammene, handlingsplan for trafikksikkerhet på
veg og i Nasjonal transportplan- arbeidet. I 2006 har Statens vegvesen, Region nord påbegynt prosess
for å sette forslåtte tiltak i system slik at de kan følges opp.

8

Vegnormaler er brukt som en samlebetegnelse på endringer av veiledere, retningslinjer, rundskriv, vegnormaler og
håndbøker for planlegging, bygging og drift og vedlikehold av veganlegg.
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9. Erfaringer fra 2006
9.1. Konklusjoner fra analysearbeidet
I kapittel 4 gjennomgikk vi det teoretiske rammeverket for analysene. Der argumenterte vi for at ulykker
må forklares på flere nivåer; på personnivå, på lokale stedsnivå og på organisasjonsnivå, dvs der hvor
beslutningene om vegens utforming tas. I de påfølgende kapitlene ble det pekt på mange ulike faktorer
som kan være medvirkende til å forklare dødsulykkene i 2006, og det ble pekt på mulige tiltak.
Fremstillingen gir først og fremst en oversikt over generelle trekk ved ulykkene, mens de mer
organisatoriske forbedringsmulighetene letter vil være synlig i hver enkelt ulykkesrapport. Likevel har
alle de tre nivåene vært berørt i denne rapporten.
Analysearbeid er tidkrevende, krever god kompetanse og stor nøyaktighet. Det er viktig med
kontinuerlig oppdatering av kompetanse innen analysearbeid, utvikling av kjøretøyteknologi, hva som
er krav i dagens føreropplæring, krav til vegutforming og om hvordan vedlikeholdskrav er i dagens
funksjonskontrakter.
9.2. Hovedutfordringer
I tillegg til problemområdet tatt opp i avsnitt 9.1, har vi flere utfordringer knyttet til selve
ulykkesanalysearbeidet. Dette dreier seg i særlig grad om organisering av arbeidet, datainnsamling,
samarbeidspartnere og oppfølging av analysene.
9.2.1. Varslingsrutiner

For sen eller manglende varsling vil redusere kvaliteten på de data som samles inn for analyse.
Manglende eller sen varsling av dødsulykker skyldes enten manglende informasjon om ordningen i
politiet eller svikt i rutiner hos Statens vegvesen og Politi.
• I 2 av de 31 dødsulykkene ble ikke UG`s beredskapsvakt varslet.
• 5 ulykker ble det varslet fra en time etter ulykken til dagen etter at ulykken hadde skjedd.
• Ved en dødsulykke ble det varslet at det ikke var nødvendig med vår assistanse, og
beredskapsvakten rykket da ikke ut til ulykkesstedet.
• I 3 dødsulykker der beredskapsvakt ble varslet viste det seg at ingen i det distriktet der
dødsulykken skjedde kunne rykke ut til ulykkesstedet (gjelder distrikter som ikke har
døgnkontinuerlig beredskap).

9.2.2. Organisering

Vårt valg av organisering av ulykkesanalyse i Region nord framkommer under kap. 3.
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Vi ser fremdeles et klart behov for å få knyttet til oss medisinsk kompetanse. Dette for at vi kan få vite
mer om førerens tilstand før en trafikkulykke og få bedre innsikt i skademekanismer mv.
9.2.3. Datainnsamling

En forutsetning for å få gjort gode analyser er at det samles inn en tilstrekkelig mengde med gode og
relevante data fra ulykkene. Her er det sentralt at varslingsrutinene fungerer optimalt, som beskrevet i
kap 4. I de tilfeller UG ikke har blitt varslet og ikke vært på åstedet, hentes slike data fra politiets
rapporter. Disse rapportene inneholder ikke alltid de opplysninger UG og UAG må ha.
Vi ser ellers i tillegg til utfordringene knyttet til varsling at det er behov for flere intervjuer med de
involverte i en ulykke. Dette for bedre å kunne kartlegge trafikantens tilstand og atferd forut for
ulykken. Trafikantfaktorene har i stor grad vært hentet fra politiets vitneavhør, som oftest er preget av at
trafikanten ikke forteller hele sannheten om ulykken dersom han/hun har gjort noe klandreverdig.
Politiet har gjerne et annet fokus da de er ute etter å få avklart skyldspørsmålet, mens vi har behov for å
få belyst omstendighetene rundt ulykkene slik at man kan forhindre lignende tilfeller i fremtiden.
9.2.4. Samarbeidspartnere

Helsevesen
Vi savner fremdeles en mer formell kontakt med helsevesenet. Gjennom politirapportene får vi tilgang
til obduksjonsrapporter, men 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 eventuell dødsårsak.
For øvrig vil vi understreke at det er behov for at vi i samarbeid med helsevesenet kan få belyst de
helsemessige forholdene til førere som er involvert i ulykker, da vi i en del tilfeller er usikker på om
førerne var helsemessig skikket til å kjøre bil.
Politi/redning
En hovedutfordring i dette samarbeidet videre er å få varslingen til å fungere bedre samt i tillegg til dette
få til en bedre rutine for innhenting av politiets datagrunnlag innen rimelig tid (politirapportene). I
enkelte av våre distrikt tar det uforholdsmessig lang tid å få inn nødvendige rapporter noe som gjør at
analysearbeidet blir forsinket.
Beslutning på ulykkesstedet vedrørende valg av transportmiddel til sykehus av skadd person, har
medført at det tok unødvendig lang tid før den skadde kom til kyndig behandling. En gjennomgang av
eksisterende rutiner ved ulykker og eventuelt forbedre rutiner for skadestedsledelse og berging kan være
nødvendig.
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Kommunale myndigheter
For ulykker som skjer på kommunal veg bør det opprettes en formell kontakt slik at befaring kan gjøres
i lag med representant fra kommunen. Forslag til tiltak på kommunalt vegnett må følges opp ovenfor
kommunen av distriktskontor i Statens vegvesen.
Havarikommisjonen for transport på veg
Som nevnt i kapittel 3 får SHT fortløpende tilsendt per e-post alle "første meldinger om dødsulykker”.
SHT har ikke bedt om utfyllende opplysninger fra noen av ulykkesgruppene fra Region nord, og har
ikke bistått i deres undersøkelser i 2006.
9.3. Oppfølging av UAG-arbeidet og ulykkesanalysens plass i Vegvesenet
I Region nord skal foreslåtte tiltak etter dødsulykkene følges opp distriktsvis. Slik oppfølging skal
rapporteres til regionvegsjefen.
Kollegastøtte er blitt opprettet for å kunne være samtalepartner for de som har vært i traumatisk
opplevelse i forbindelse med arbeid på ulykkessted. Høsten 2005 arrangerte Statens vegevesen kurs for
kollegastøtte- personell. Kollegastøtten skal være et supplement til annet HMS- arbeid og ikke som
erstatning til dette.
9.4 Erfaring fra Barents - samarbeidet
I Barentsregionen har vegmyndighetene utarbeidet en felles trafikksikkerhetsplan med 6
satsningsområder. Dette for å kunne diskutere og lære av hverandres land. En av satsningsområdene er
ulykkesanalyse. For UAG har vår kontakt med Nord-Sverige, Nord-Finland og Nordvest-Russland vært
av stor betydning. Vi har fått delt erfaringer i 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 dødsulykker i Nord-Sverige i 2006 (2
mil vest for Ärvidsjaur på V95 og E4 ca. 3 mil sør for Skellefteå) har vi bistått ulykkesgruppen for
Vegvärket Region norr i Sverige. Det er i den forbindelse avholdt et videomøte sammen med
analysegruppen i Region norr.
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10. Vedlegg
Vedlegg 1. Oppsummering av data.
I dette vedlegg gjengis de data som er registrert i den nasjonale matrisen, som er felles for alle regioner.
Tabellene 1 og 2 er faktaopplysninger, tabell 3 t.o.m. 6 er forhold som har vært medvirkende til ulykken
eller til skadeomfanget, og i tabell 7 angis de forhold som ville ha begrenset ulykken eller skadeomfang
dersom de hadde vært tilstede.

1. Faktaopplysninger - 1
Sum

Skadegrad

Distrikt

Antall involverte i ulykken

78
33

Helgeland

1

Drept

Salten

10

Hardt skadd

8

Midtre Hålogaland

6

Lettere skadd

22

Midtre Troms

7

Uskadd

15

Nord-Troms og Vest-Finnmark

4

Alder / Kjønn

Øst Finnmark

3

0 - 4 år Jente

0

Uhellskategori

0 - 4 år Gutt

0

0-9

0

5 - 11 år Jente

1

10 - 19 Samme kjøreretning

0

5 - 11 år Gutt

0

20 - 29 Møteulykke

14

12 - 15 år Jente

0

0

12 - 15 år Gutt

5

70 - 89 Fotgjengerulykke

5

16 - 17 år Jente

1

90 - 99 Utforkjøring

12

16 - 17 år Gutt

1

Andre uhell

30 - 69 Kryssulykke

Ukedag
Mandag

2

Tirsdag

3

Onsdag
Torsdag

5
7

Fredag

7

Lørdag

4

Søndag

3

Klokkeslett
0000-0600

4

0600-0900

2

0900-1500

12

1500-1800

7

1800-2400

6
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18 - 24 år Kvinne

3

18 - 24 år Mann

11

25 - 34 år Kvinne

1

25 - 34 år Mann

6

35 - 49 år Kvinne

2

35 - 49 år Mann

8

50 - 69 år Kvinne

4

50 - 69 år Mann

20

70 - 85 år Kvinne

5

70 - 85 år Mann

10

Over 85 år Kvinne

0

Over 85 år Mann

0
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2. Faktaopplysninger - 2
Sum

3-1. Kjøretøy - Forhold medvirkende til
ulykken

Veg

Sum

Kryss

1

Kurve

15

Rettstrekning

13

Tunnel

2

Bru

0

Vegtype
Europaveg Ev

12

Riksveg Rv

14

Fylkesveg Fv

2

Kommunal veg Kv

3

Privat veg Pv

0

Lys-/siktforhold

Tekniske forhold
Bremser

1

Styring

0

Sikt/vinduer/visir på hjelm

0

Lysutstyr

0

Hjul/dekk

6

Karosseri

0

Sikring av last

0

Sikthindring i eller på kjøretøy

1

Annet

1

Distraksjonsfaktorer
Radio betjening

0

Mobiltelefon

0

CD/kasettspiller

1

Lyst

19

Skumring

3

Mørkt

8

Regn

1

Tåke/dis

0

3-2. Kjøretøy - Forhold medvirkende til
skadeomfanget

Snøvær

3

Stor vektforskjell

Lav sol imot

2

Personbil mot lastebil/buss/vogntog

8

Ugunstig lys-/siktforhold

1

MC mot lastebil/buss/vogntog

0

Vegbelysning

4

MC mot person-/varebil

0

Sykkel mot annet kjøretøy

0

Vegdekke
Asfalt

31

Passiv sikkerhet

Betong

0

Ikke brukt bilbelte

12

Grus

0

Ikke brukt hjelm

0

Ikke brukt verneklær/hansker

0

Føreforhold
Tørt

14

Ikke kollisjonsputer

7

Våt/bar veg

3

Dårlig karosserisikkerhet

8

Snøføre

9

Kollisjonspute utløst - ikke brukt bilbelte

3

Slaps, ranker, spor

3

Manglende etter feil innstilt hodestøtte

0

Glatt/isdekke

2

Treffpunkt

"Usynlig" isføre

0

I front - A

Trafikant/enhet

31

Skrått mot front fra høyre - B

3

Moped/Mc

2

Skrått mot front fra venstre - C

11

Fotgjenger

5

På høyre side foran - D

2

Sykkel

0

På venstre side foran - E

4

Personbil/varebil

32

På høyre side - F

7

Personbil/varebil m/tilhenger

0

På venstre side - G

2

Lastebil/buss

5

På høyre side bak - H

0

Vogntog, 3,5t<trekkbil<7,5t

0

På venstre side bak - I

1

Vogntog, trekkbil >7,5t

5

I bakenden - J

3

Traktor/motorredskap

1

Skrått mot bakenden fra høyre - K

0

0

Skrått mot bakenden fra venstre - L

0

Tak

5

Veltet / Rullet rundt (sideveis eller forover/
bakover)

4

”ATV”
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4-1. Veg - Forhold medvirkende til
ulykken
Veg

Sum

Vertikal geometri / linjeføring

0

Horisontal geometri / linjeføring

0

Tverrfall / overhøyde

1

Sikthindring

0

Spor

0

Hull eller defekter

0

Mangelfull/feil skilting/oppmerking

0

Uryddig vegmiljø

0

Feil ved gangfelt

0

Feil ved vegbelysning

1

Krav i funksjonskontrakt ikke oppfylt

5

4-2. Veg - Forhold medvirkende til
skadeomfanget
Veg

Sum

Farlig sideterreng

6

Manglende midtdeler

0

Feil ved rekkverk i.flg. dagens krav

5

Unødig montert rekkverk

0

4-3. TS- inspeksjoner

Sum

Gjennomførte TS-revisjoner / inspeksjoner på
strekninger der ulykkene har skjedd
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5-1. Trafikant - Forhold medvirkende til ulykken
Sum

5. 2 Trafikant - Forhold medvirkende til
skadeomfanget
Passiv sikkerhet

Førerdyktighet
Manglende teknisk bilbehandling

0

Trafikantrolle og sikkerhetsutstyr

Sum

Manglende informasjonsinnhenting

11

Fører med bilbelte

Feil beslutning/avgjørelse

6

Fører uten bilbelte

15

5

Passasjer foran med bilbelte

12

Overdreven tro på egen dyktighet

1

Passasjer foran uten bilbelte

1

Manglende førerrett

2

Passasjer baksete med bilbelte

8

Passasjer baksete uten bilbelte

3

Ukjent om bilbelter har vært brukt

8

MC-fører med hjelm

2

MC-fører uten hjelm

0

MC-passasjer med hjelm

0

MC-passasjer uten hjelm

0

Ikke brukt verneklær/hansker

0

Manglende kjøreerfaring

Førerhandlinger
Høy fart etter forholdene

11

Godt over fartsgrensen

7

Liten avstand til forankjørende

0

Feil eller uheldig plassering i kjørebanen

0

Feil eller manglende tegngiving

0

Feil eller manglende lysbruk

2

Lite synlig i trafikkbildet - Bil

0

Lite synlig i trafikkbildet- Syklist/moped

0

Lite synlig i trafikkbildet Motorsykkel

1

Lite synlig i trafikkbildet Fotgjenger

3

Sikring av last i nyttekjøretøy

0

Sikring av last i personbil

2

Tilstand
Påvirket av alkohol

7

Påvirket av annet

0

Sykdom

1

Trøtt

6

Dårlig tid, stress

2

Psykisk ubalanse

0

Mistanke om selvvalgt ulykke

3

Andre faktorer

23

Annet
Høy fart, medvirkende til skadeomfang

20

6-1. Ytre forhold - Forhold
medvirkende
til ulykken
Ulykke nr.

Sum

Ytre forhold
Sikt (værforhold)

1

Glatt veg (is/snø)

6

Andre føreforhold (eks vannplaning)

0

Komplekst trafikkbilde

0

Distraksjoner langs vegen (reklame etc.)

0

Distraksjoner i bilen (passasjerer, veps)

2

Flere enn 2 i bilen

1

"Festsituasjon"

1

Ukjent på strekningen

1

Kjenning av politiet

0

6-2. Ytre forhold - Forhold
medvirkende
til skadeomfanget

Sikthindring i eller på kjøretøy
Fotgjenger brukte ikke refleks

1

Redningsarbeid

3

Mangelfullt redningsarbeid

1

Brudd på kjøre- og hviletid

0

Sen redning (langt fra sykehus, sen varsling )

0

Eldre bilførere (over 70 år)

7

Eldre fotgjengere (over 70 år)

2

Ungdom under 25

8
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7. Foreslåtte tiltak
Sum
Varslende barrierer

Fysiske barrierer

Veg

Veg
Rekkverk mot sideterreng
Midtrekkverk

7
0

Vegskulder/sideterreng

5

Tverrprofil

1

Profilert vegmerking

2

Oppmerket midtfelt med profilert merking

4

Annen vegmerking (inkl kantstolper etc.)

2

Skilting (som er relevant)

6
0

Linjeføring

1

Varsel om kjøretøy i feil retning på veg med midtdeler

Kryssutbedring

0

Kjøretøy

Belysning

1

Intelligente førerstøttesystemer som varsler

2

Dekke

2

Varsellampe/alarm dersom defekt kjøretøy

0

Oppmerking/skilting

8

Beltevarsler

0

Bedre drift

7

Fører

Bedre drift standard

0

Siktforbedrende tiltak

6

Varsel ved tretthet
2
Lovgivende og kontrollerende barrierer (krever inngripen av
fører)

Kjøretøy
Bilbelte/barnesikring/hjelm

0

Kollisjonspute

5

Sikrere karosseri

5

Funksjonsbarrierer

Vegnormaler (inkl. skilt osv) + kontroll

6

Gangfelt, kriterier - utførelse

0

Anbefalt TS-revisjon/inspeksjon på strekningen

6

Kjøretøy

Kjøretøy
Alkolås

Veg

7

Elektronisk førerkort
Startsperre når kjt ikke er i forsvarlig
stand
Intelligente førerstøttesystemer som
griper inn

0

Beltesperre

8

Spesifikke krav til kjøretøy (f. eks standarder)

9

Teknisk kontroll av kjøretøy

6

Fører
0
5

Spesifikke opplæringskrav for å få og beholde
førerkort + kontroll av disse krav

14

Spesifikke helsekrav for å få og beholde førerkort +
kontroll av disse krav

7

Lovregulering og kontroll av førers hviletid

0

Lovregulering av bilens fart; fartskontroll

7

Lovregulering og kontroll av bilførers
promillegrense/bruk av rusmidler

7

Psykisk helsevern

3

Synskontroll

1

Kampanjer trafikant - kjøretøy
Hjem for en 50-lapp

0

18-40

0

Stopp og sov

5

Bilbelte

12

Si ifra

0
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Vedlegg 2. Eksempel på STEP-diagram med WBA-analyse

60

Fotgjenger

Kjøretøy A

Fører av kjøretøy A

AKTØRER

3

2

Blir klemt under
hjulet og dør av
skadene like etter

Treffer
fotgjengeren med
høyre forhjul

Merker at kjøretøyet
treffer noe

Sikkerhetsproblemer:
1. Føreren av kjøretøy A ser ikke fotgjengeren
2. Fotgjengeren går muligens langs høyre vegkant
3. Fotgjengeren går ut foran kjøretøyet
4. Fotgjenger blir overkjørt av kjøretøyet

Går foran kjøretøyet

Kommer ut fra
innkjørselen

Stopper i avkjørselen
for å klarere sikten

Går langs gangveg
eller på høyre vegkant

Skal kjøre ut fra privat
innkjørsel og må
krysse gang/sykkelveg

1

Eksempel på STEP-diagram
vedlegg til Årsrapport 2006

Stopper opp og
rygger tilbake

Stopper opp og
rygger litt tilbake

4
Går ut av
kjøretøyet og ser
hva som er hendt.
Ringer 113

Fysisk uskadet
etter hendelsen

TID

3

2

4

1

Velger å gå langs vegkanten fremfor å
bruke gang/sykkelsti

Går foran kjøretøyet

Fotgjengeren går ut
forankjøretøyet

Føreren klarer ikke å se fotgjengeren

Bedre strøing på gang- sykkelstier slik at disse kan benyttes

Bedre samspill i trafikken

Feiltolker signalene fra føreren og
tror han stoppet for å slippe henne
forbi.

Bedre strøing på gang- sykkelstier slik at disse kan benyttes

Ser kun etter biler ute på vegen,
forventer ikke at fotgjengere
ferdes der

Det var bart i sporene på vegen,
mens det var is på gangstien

Påbud om refleks for fotgjengere

Fotgjengeren er kledd i mørke
klær uten refleks

Bedre vegbelysning

Mørkt, regntungt

Annen belysning som ikke gir strølys ut mot trafikken

Informasjon om sikker bruk av tunge kjøretøy

Dårlig utsyn -sikthindring

Aktuelle tiltak

Mye strølys fra belysning til
bensinstasjon og andre bygninger.

Analyse

Fotgjengeren går
muligens langs høyre
vegkant

Føreren av kjøretøy A
ser ikke fotgjengeren

Sikkerhetsproblem
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