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Sammendrag
Dette sammendraget presenterer hovedtrekkene i årsrapport 2006 for UAG –
Region øst.
Ulykkesanalysegruppa, UAG har analysert alle de 69 dødsulykkene som oppsto
på vegnettet i Region øst i løpet det foregående året. I disse 69 ulykkene omkom
til sammen 72 personer. I ulykkene var det involvert 178 personer og 121
kjøretøy. Fordelingen på skadegrad i de 69 dødsulykkene er følgende:
•
•
•
•

72
21
36
48

drepte
hardt skadde
lett skadde
uten skader.

Fordeling på ulykkestype er følgende:
•
•
•
•
•
•

33 møteulykker
(48%)
15 utforkjøringsulykker (22%)
14 fotgjengerulykker
(20%)
3 kryssulykker
(4%)
2 i samme kjøreretning (3%)
2 ulykker av annen kategori (3%)

Trafikant:
Trafikantens fysiske eller psykiske tilstand har vært sterkt medvirkende til at
ulykken har blitt utløst i 30 av de 69 dødsulykkene.
•
•
•

I 8 ulykker (12%) har føreren vært påvirket av alkohol
eller narkotika
I 10 av ulykkene (14%) har trøtthet eller sovning
trolig vært hovedårsak
I 12 av ulykkene (20%) har sykdom vært bakenforliggende årsak. 8 av disse er trolig selvvalgt.

Trafikantens førerdyktighet er avhengig av erfaring, kompetanse, tilstand og
evne til å observere. Manglende førerdyktighet har vært medvirkende årsak i 40
av de 69 dødsulykkene. De forskjellige faktorene for førerdyktighet er samlet i
matrise 5.1 i vedleggsdelen.
Trafikantens handlinger er basert på tilstand, erfaring, dyktighet og observasjon
før ulykken. Det handler blant annet om å gjøre seg synlig i trafikkbildet ved å
bruke refleks som fotgjenger eller fargerike klær eller vest som fører av MC eller
sykkel. De ulike faktorer på førerhandlinger er vist i matrise 5.1. Den mest
forekommende feilhandlingen hos trafikanten er for høy fart etter
forholdene/fartsgrensen.
•

I 23 av ulykkene (33%) har for høy fart etter forholdene vært
medvirkende årsak til at ulykken ble utløst
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•
•

I 9 av de 14 fotgjengerulykkene har fotgjenger vært lite synlig i
trafikkbildet eller vært på steder som ikke var forventet av bilfører.
Blindsoner fra førerplass i store lastebiler har ofte vært medvirkende.
I 3 av ulykkene har MC- eller mopedfører vært lite synlig

I alle dødsulykkene har trafikanten vært medvirkende til at ulykken skjer
gjennom faktorer som rus, trøtthet, manglende førerdyktighet, feil handling eller
dårlig synlighet.
Sikkerhetsutstyrets betydning for skadeomfanget:
I mange av ulykkene er det påvist manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr.
Det er likevel mange ulykker som er av en slik karakter at sikkerhetsutstyret
ikke ville berget trafikanten. (Se kapittel 7.1.1) Ulykkene hvor det ikke er
benyttet sikkerhetsutstyr fordeler seg som følger:
•
•
•
•

19 bilførere uten bilbelte, 15 av disse omkom
4 passasjerer foran uten bilbelte, 2 av disse omkom
3 passasjerer i baksetet uten bilbelte, 2 omkom
I 8 ulykker er det ukjent om bilbelte var i bruk

UAG har analysert 8 motorsykkelulykker og registrert at 3
motorsykkelførere og 2 passasjerer ikke har brukt hjelm.
•
•
•

3 MC førere uten hjelm eller uten hakestropp, 2 omkom
2 MC passasjerer uten hjelm, 1 omkom
2 av de overnevnte (fører og passasjer) hadde heller ikke annet
verneutstyr

5 MC førere omkom på grunn av kraftige kollisjoner med andre kjøretøy eller
sideterreng. Disse førerne brukte hjelm men hjelmen ville ikke kunne reddet
førerne ved slike ekstreme påkjenninger.
For en fullstendig oversikt over sikkerhetsutstyr, se kapittel 7.1.1.
Kjøretøy:
Det har i 2006 vært en økning i medvirkende feil på kjøretøyer i forhold til 2005.
Kjøretøytekniske feil kan i 15 av 69 ulykker (22 %) ha medvirket til at ulykken
skjedde. I hovedtrekk fordeles feilene på:
•
•
•
•

Hjulutrustning
Bremser
Sikt fra førerplassen
Sikring av last

I 29 av ulykkene (42%) er det avdekket forhold ved kjøretøyene og
kjøretøyenes beskaffenhet som kan ha påvirket ulykkenes skadeomfang:
•
•
•

Stor forskjell i energimengde mellom kjøretøyene
Dårlig innebygd karosserisikkerhet (eldre biler)
Sikring av last
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•

Utforming av lastebilens frontparti.

I tillegg til tradisjonell kontrollvirksomhet og informasjonskampanjer vil UAG
anbefale følgende kjøretøytekniske tiltak:
•
•
•
•
•
•

Bilbeltesperre/-varsler
Kollisjonspute
Fornye bilparken
Alkolås
Intelligente førerstøttesystemer
Krav til konstruksjon og utforming av kjøretøy som bedrer sikten fra
førerplassen, spesielt på store/tyngre kjøretøy

Veg:
Analysearbeidet har vist at vegens standard og utforming har vært medvirkende
årsak i 18 av dødsulykkene. Problemene er knyttet til skilting og
oppmerking, linjeføring, sikthindring, vegbelysning, uryddig og
forvirrende vegmiljø samt feil ved gangfelt. Dessuten er det ved 6 av
ulykkene, alle i årets to første og to siste måneder, funnet at det er
tvilsomt om krav i funksjonskontrakter er oppfylt eller om kravene
burde ha vært strengere. Manglende brøyting, svært glatt føre og stort
behov for vegetasjonsrydding er her påpekt som kritiske forhold.
I 20 av ulykkestilfellene er det avdekket at vegens standard har påvirket
skadeomfanget. Dette gjelder ofte farlig sideterreng (spesielt trær), men også
manglende og feil oppsatt rekkverk. Kun i en ulykke økte skadeomfanget pga
unødig bruk av rekkverk.
Av det analysearbeidet som er gjennomført kan det konkluderes med at det er
behov for et tidsmessig hovedvegnett, tilpasset trafikkmengde og vegens
funksjon. Dette betyr:
•
•
•
•
•

Tilstrekkelig vegbredde og midtrekkverk for å hindre møteulykkene
Få og fullverdige kryss
God skilting og merking av kryss og synliggjøring av avkjørsler.
Mer restriktiv etablering og utforming av gangfelt
Tilgivende sideterreng

Ca 10 % av ulykkene i 2006 (7 stk) har skjedd i kryss. Kun 3 av disse er ulykker
mellom kjørende. De øvrige er mellom bil og fotgjengere. Tall fra Region Øst for
tiårsperioden 1996 -2006 viser at kryssulykker mellom kjørende, med alvorlig
personskade som følge, generelt er et mindre problem enn tidligere. Dette
skyldes nok systematiske utbedringer av ulykkesbelastede kryss gjennom flere
år, med ombygging til rundkjøringer, signalregulering og kanaliseringer. Tar man
hensyn til trafikkøkningen i denne tiårsperioden er tendensen helt klar og
nedgangen betydelig. Analysearbeidet framhever dog fortsatt nødvendigheten
av godt utformede kryss og adkomster der synbarhet og redusert hastighet
vektlegges. Tradisjonelt utformede kanaliserte kryss tillater ofte for stor
hastighet gjennom krysset på hovedvegen med tanke på venstreavsvingende
trafikk og trafikk til og fra sideveg. Rundkjøringer benyttes nå i økende grad
også på det høytrafikkerte hovedvegnettet
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1. Innledning
Dette avsnittet gjør rede for bakgrunnen for arbeidet og mandatet som er gitt.

1.1 Bakgrunn
Stortinget ba i 1997 regjeringen sørge for at det ble etablert tverrfaglige
ulykkesanalysegrupper for å granske alvorlige vegtrafikkulykker i ulike deler av
landet. I innstilling S. nr. 273 om St. meld. 37 er 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 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 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 pr. 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 utarbeidet Vegdirektoratet forslag til nye retningslinjer, med èn
analysegruppe UAG1 i hver region, og etablering av distriktsvise ulykkesgrupper
UG2 for innsamling av nødvendige data for analysearbeidet. Arbeidet startet på
regulær basis 1. januar 2005.
I analysearbeidet har UAG også behov for informasjon framkommet i politiets
dokumenter for hver enkelt sak. 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 til ulykkesetterforsker. Dette er nødvendig for å kunne
rykke ut til ulykkesstedet raskest mulig.

1
2

UAG - Ulykkesanalysegruppe
UG - Ulykkesgruppe
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1.2 Mandat
Mandatet til UAG er å analysere alle vegtrafikkulykker med dødelig utgang. Det
skal skrives rapport fra alle ulykkene etter en felles mal på bakgrunn av
ulykkesdata fra distriktenes ulykkesgrupper. Rapporten skal beskrive alle
medvirkende årsaker til at ulykken skjedde og faktorer som har bidratt til
skadeomfanget. I tillegg skal gruppen komme med forslag til lokale og generelle
tiltak.
Rapportene skal forelegges styringsgruppen og distriktene. Resultatene fra alle
ulykkene legges inn i en matrise og det utarbeides regionale årsrapporter til
Vegdirektoratet innen 1. juni i det etterfølgende år.

1.3 Beskrivelse av Region øst
Dette kapitelet presenterer kort Region øst og aktuelle nøkkeltall for regionen.

Region øst består av fem fylker:
Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo
og Østfold.
Regionen er delt i sju distrikter:
Østfold, Stor-Oslo, Romerike,
Hedmarken-Østerdalen, Glåmdal,
Gudbrandsdal og Vestoppland.
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Region øst

Hele landet

Andel av
landet

Areal (km2) 1)

62 130

323 750

19 %

Folketall (01.01.2005)

1 654 100

4 606 300

36 %

Riksveger (km)

5 724

26 964

21 %

Herav stamveger (km)

1 848

8 875

21 %

Fylkesveger (km)

6 694

27 162

25 %

Sum Vegvesen (km)

12 418

54 126

23 %

Kommunale veger (km) 3)

9 085

37 726

24 %

Sum off. veger (km)

21 503

91 852

23 %

Personbiler

726 515

1 977 920

37 %

Lastebiler

33 912

80 623

42 %

Kombinerte biler

28 406

85 149

33 %

Varebiler

120 110

284 029

42 %

Busser

10 468

30 592

34 %

Andre

472 511

1 381 946

34 %

SUM KJØRETØY

1 391 922

3 840 259

36 %

NØKKELTALL REGION ØST
GENERELT

VEGNETT 2) (01.01.2003)

KJØRETØYPARK 4) (01.01.2005)

VEGTRAFIKKULYKKER (gjennomsnitt pr. år 2000-2004)
Antall vegtrafikkulykker

3 160

8 387

38 %

Antall drepte og skadde i trafikken

4 585

12 161

38 %

Antall drepte i trafikken

97

293

33 %

Antall drepte pr. 100 000 innbyggere

5,9

6,4

Antall drepte pr. 100 km veglengde

4,5

3,2

Tabell: Region Øst, nøkkeltall
kilde: "SSB" og Vegdatabanken
1) I alt
3) I h.t. ny kartbasert registreringsmetode (Vbase).
2) Inkludert ramper og
4) Tallene omfatter bare kjøretøyer med påmonterte skilt per 31.
armer.
desember. 2004
Tabell 1: Nøkkeltall for Region øst
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2. Trafikkulykker i Region øst (STRAKS)
Ulykkesdataene vedrørende drepte og hardt skadde personer brukt i denne
analysen er hentet fra vegvesenets ulykkesregister som bygger på
politirapporterte personskadeulykker.

2.1 Ulykkesutvikling (drepte og hardt skadde)
UAG har samarbeid med faggruppe STRAKS. Dette medfører at informasjon om
blant annet følgende blir kvalitetssikret:
•
•
•
•
•

Skadegrad
Beltebruk
Rusmiddelmistanke
Føreforhold
Antall involverte passasjerer

160
140

135

Antall drepte

127

114

120
109
100

102
92

99
96
94

80

82

106

96
91

76

79

72

60
60
40
20
0
1990 1991 1992

1993 1994 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Figur 1: Utvikling for antall drepte i Region øst (1990-2006)

Figuren over viser utviklingen for antall drepte i Region øst fra 1990 til 2006.
Etter 2002 har utviklingen vært svært positiv, men 2006 viste en økning i forhold
til året før.
Figuren nedenfor viser utviklingen for drepte og hardt skadde i Region øst i
perioden 2001-2006. Det er verdt å merke seg at tendensen for distriktene er
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positiv. Hedmarken og Østerdalen distrikt hadde imidlertid en klar vekst i antall
drepte og hardt skadde mellom 2005 og 2006. Disse to årene viser i hovedsak
stort sett det samme mønsteret for de øvrige distriktene.
180

2001

2002

2003

2004

2005

2006

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Østfold

Stor-Oslo

Romerike

Glåmdal

Hedm. og
Østerd.

Vestoppland

Gudbrandsdal

Figur 2: Utviklingen for drepte og hardt skadde for distriktene i Region øst (2001-2006)
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2.2 Ulykkestyper/skaderisiko fordelt på ulykkestype (drepte og
hardt skadde)

Kryssulykker
13 %

Fotgjengerulykker
16 %

Samme kjøreretning
8%

Andre uhell
7%

Utforkjøringer
24 %

Møteulykker
31 %

Figur 3: Fordeling på hovedulykkestype, drepte og hardt skadde, Region øst 2006

Figuren ovenfor viser at 55 % av de drepte og hardt skadde har vært involvert i
møte- eller utforkjøringsulykker. Dersom vi ser på bare drepte, figur 8 på side 27
ser vi at andelen som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker er på hele 70%
Antall drepte og ”hardt skadde”
Ulykkestype

Gj.snittsantall

Andel

Antall

Andel

Endring i antall pers.

2001 - 2005

01-05

2006

2006

Gj.snitt 01-05→06

Møteulykker

136,4

32 %

126

31 %

- 7,6 %

Utforkjøringer

122,4

28 %

97

24 %

-20,8 %

Kryssulykker

58,2

14 %

51

13 %

-12,4 %

Fotgjengerulykker

54,6

13 %

65

16 %

+19,0 %

kjøreretning

28,4

7%

34

8%

+19,7 %

Andre uhell

28,4

7%

30

7%

+5,6 %

SUM

428,4

100 %

403

100 %

-5,9 %

Samme

Tabell 2: Utvikling for ulykkestyper, drepte og hardt skadde, Region øst 2001-2006
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2.3 Ulykker fordelt på kjønn (drepte og hardt skadde)
Figuren under viser antall drepte og hardt skadde personer fordelt på kjønn.
Trenden i Region øst i årene 2001-2006 var at klart flere menn enn kvinner årlig
ble drept eller hardt skadd i trafikken. 2002 hadde flest rammede i alvorlige
ulykker, og senere kom en nedgang i antall drepte og hardt skadde for begge
kjønn. Ikke alle drepte og hardt skadde var registrert med kjønn i Straks.
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Figur 5: Antall drepte og hardt skadde fordelt på kjønn, Region øst 2001-2006
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2.4 Geografisk fordeling av dødsulykkene i Region øst
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3. Organisering
Ulykkesanalysegruppa i Region øst har vært aktiv siden 1. januar 2005. Gruppa
baserer seg på data som er innhentet av distriktenes ulykkesgrupper. Disse skal
tilkalles av politiet ved alle dødsulykker. Tilkallingen skjer via VTS,
vegtrafikksentralen, som kontakter den som har vakt i de respektive distriktene.
Etter at beredskapspersonen har vært på ulykkesstedet sendes en foreløpig
melding om ulykken til Vegdirektoratet, regionledelsen, distriktssjef og Statens
havarikommisjon for transport. UAG leder og ulykkesgruppa i distriktet skal også
ha meldingen. Ulykkesgruppa, bestående av beredskap og fagpersoner på veg og
trafikant skal deretter tre sammen i det distriktet der ulykken skjedde. Sammen
skal de foreta en befaring på ulykkesstedet og fylle ut nødvendige skjemaer til
UAG innen en måned.

3.1 Styringsgruppe
UAG rapporterer til trafikksjefen i Region øst, Bjørn Skoglund.

3.2 Ulykkesanalysegruppe
Ulykkesanalysegruppa for 2006 i Region øst har bestått av 7 personer med
kompetanse innenfor trafikant, veg, kjøretøy og analysearbeid. Disse er:
•
•
•
•
•
•
•

Harald Ståle Jansen, Østfold
Nils Anders Lund, Glåmdal
Tor Østberg, Romerike
Terje Kristiansen, Romerike
Trond T. Rypdal, Ressursavdelingen, trafikk
Jon Kvisberg, Ressursavdelingen, trafikk/Utbyggingsavdelingen
Eivind Kvambe Ressursavdelingen, trafikk

Eivind Kvambe leder UAG og har hatt ansvaret for koordinering og oppfølging av
rapporteringen fra de forskjellige distriktene. Gruppa har skrevet rapport fra alle
ulykkene etter en felles nasjonal mal.
Hovedoppgavene for analysegruppa har vært å:
•
•
•
•
•
•
•
•

Veilede og følge opp ulykkesgruppene, UG, i distriktene når disse sender
melding om dødsulykke
Motta alt grunnlagsmateriale fra distriktene.
Analysere alle innkomne data og bilder og komplettere opplysningene med
intervjuer med vitner og involverte i ulykken.
Innhente rapporter fra politiet og gjennom samtaler med politi og andre få
flest mulige relevante opplysninger som mangler
På grunnlag av analysene finne ut hvilke forhold ved trafikant, kjøretøy
eller veg som kan ha medvirket til at uhellet skjedde og hvorfor ulykken
fikk så alvorlige konsekvenser.
Analysere bakenforliggende faktorer som medvirket til at ulykken skjedde.
Foreslå trafikksikkerhetstiltak på grunnlag av analysene.
Utarbeide regional årsrapport
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•

Arkivere materiale fra ulykkene slik at det er tilgjengelig for senere bruk

3.3 Ulykkesgruppe
Ulykkesgruppa har kompetanse på kjøretøy, trafikant og veg.
Beredskapspersonen, som normalt har kjøretøykompetanse rykker ut på
ulykkesstedet umiddelbart etter varsling fra vegtrafikksentralen. Vedkommende
bistår politiet med kjøretøytekniske vurderinger, klarlegging av hendelsesforløp
og beregning av fart. Videre registreres også tidskritiske data på ulykkesstedet
som veg- og føreforhold, spor etter kjøretøyene og bilder av stedet.
Ulykkesgruppa, UG, består videre av personer med fagkompetanse innen
trafikant- og veg som er utnevnt av distriktet og som skal bistå
beredskapspersonen i ettertid. Til sammen skal de 3 personene innhente alle
relevante data fra ulykkesstedet og fylle dataene inn i et registreringsskjema.
Skjemaet skal oversendes UAG innen en måned etter at ulykken har skjedd. UAG
har tatt initiativ til å få utnevnt UG-ledere som kan koordinere UGs arbeid etter
ulykken.

3.4 Ulykkesberedskap
Ulykkesberedskapen i Region øst består av 4 beredskapsgrupper og dekker til
sammen 7 distrikter. Stor-Oslo og Romerike har felles beredskap. Østfold utgjør
ett distrikt og har egen beredskapsgruppe. Hedmark har felles beredskap og
dekker distriktene Glåmdal og Hedmarken-Østerdalen. Distriktene i Oppland har
også samarbeid om beredskapen som dekker Gudbrandsdal og Vestoppland.
Beredskapspersonen har vanligvis vakt i en uke om gangen. I noen distrikter har
de vakt bare utenfor arbeidstid, i andre distrikter hele døgnet.
Noen distrikter disponerer tjenestebil, i andre distrikter brukes privatbil.
Avhengig av antall medlemmer i beredskapsgruppen har beredskapspersonene
fra 5 til 10 vakter i løpet av et år. Egne observasjoner og registreringer fra
ulykkesstedet er av uvurderlig betydning i analysearbeidet, og avgjørende
informasjon vil lett gå tapt ved ikke å ha vært på et ”varmt” ulykkessted.
Arbeidet på ulykkesstedet skjer i nært samarbeid med politiets skadestedsleder,
og er et tidkrevende og møysommelig arbeid, ofte under vanskelige forhold og
tidspress. De fleste beredskapspersoner i Region øst er ingeniører med kjøretøyeller trafikal bakgrunn og med lang erfaring fra ulykkesarbeid.

3.5 Oppfølging av tiltak foreslått av UAG
Åpenbare feil ved vegen som kan ha vært medvirkende til ulykken blir
umiddelbart varslet til distriktet. Medvirkende faktorer på veg, trafikant og
kjøretøy blir registrert i matriser og vurdert når alle ulykkene er registrert. I
Region øst ble det avholdt distriktsvise møter på høsten 2006 hvor årsberetning
og alle enkeltrapporter ble gjennomgått med distriktets ledelse og
representanter fra vegseksjonen. Alle fra UG og beredskap ble også invitert til
disse møtene.
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3.6 Samarbeidspartnere
Dette avsnittet omhandler de samarbeidspartnerne som UAG har hatt i 2006.
3.6.1 Politi
Politiet er som regel de første som får melding om trafikkulykker. Politiet er alltid
skadestedsledere på ulykkesstedet og leder ulykkesetterforskningen. Det er også
politiet som foretar avhør av involverte og vitner til ulykkene og som i ettertid
kan gi oss verdifull informasjon gjennom vitneutsagn. Politiet skal varsle Statens
vegvesen gjennom Vegtrafikksentralen (VTS) om trafikkulykker med dødelig
utfall eller livstruende personskade. Politiet er også oppdragsgivere for SVV ved
at de ofte ønsker en egen rapport med vurderinger og beregninger.
Godt samarbeid med politiet er avgjørende for at vi skal lykkes med
ulykkesanalyse arbeidet og samarbeidet baserer seg på gjensidig tillit. Det bør
være et krav at det blir tatt blodprøve av førere og at det blir foretatt obduksjon
av avdøde i alle dødsulykker.
UAG har utarbeidet et standard notat med anmodning om å få utlevert
politidokumentene til de enkelte ulykkene. Notatet viser til de avtaler som er
utarbeidet mellom Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet. Til tross
for klare avtaler om utlevering av rapporter og vitneavhør har det ofte tatt lang
tid å få disse utlevert.
3.6.2 Helsevesen
Etter retningslinjene fra Vegdirektoratet skal alle UAG-ene få knytte til seg en
lege. Dette skulle avklares mellom Vegdirektoratet og Helsedirektoratet, men det
er enda ikke blitt realisert. UAG, Region øst synes dette er svært beklagelig sett i
forhold til at det nå er 2 ½ år siden analysearbeidet startet.
3.6.3 Havarikommisjonen
Statens havarikommisjon for transport, SHT, etablerte i september 2005 en egen
seksjon for etterforsking av vegtrafikkulykker. Erfaringen fra 2005 og 2006 viser
at samarbeidet har fungert godt. I enkelte tilfeller vil både havarikommisjonen
og Statens vegvesen analysere de samme ulykkene.
Havarikommisjonen skal varsles av politiet og/ eller VTS ved alvorlige ulykker
som:
•
•
•
•

har funnet sted i tunnel
involverer buss eller kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn.
involverer kjøretøy som transporterer farlig gods.
UAG mener kan ha læringsmessig interesse for havarikommisjonen
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3.6.4 Andre
Bergingsselskaper:
Bergingsselskapene blir tilkalt i forbindelse med alle dødsulykker. De er ofte på
ulykkesstedet før beredskapspersonell ankommer og kan gi verdifulle
opplysninger om kjøretøyenes last, plassering av personer, bruk av bilbelte og
kjøretøyenes plassering før redningsarbeidet startet. I forbindelse med kontroll
av spesielt tyngre skadede kjøretøy er vi avhengige av bergingsselskapenes
hjelp, eventuelt godkjente bilverksteder, for å kunne løfte på og flytte
kjøretøyene.
Godkjente bilverksteder og bilimportører:
Bilimportører og godkjente bilverksteder er behjelpelige med sin kunnskap og
viten om de forskjellige bilmodellene. De bidrar også med spesialverktøy og
prøveutstyr for at vi skal kunne vurdere kjøretøyenes tilstand.
Organisasjoner:
Norsk Lastebileier Forbund og Norsk Motorcykkelunion, NMCU har oppnevnt
kontaktpersoner som UAG kan kontakte ved spesielle behov. Vi har så langt ikke
hatt behov for bistand fra NLF men har kontaktet NMCU for råd og bistand i
forbindelse med MC-ulykker.
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4. Ulykkesforståelse, metoder og data
Figuren nedenfor viser oversikt over gangen i ulykkesrapporteringene. Den viser
hvordan de ulike nivåene i analysearbeidet arbeider og tidsfristene for de
forskjellige grupperingene.

Figur 6: Rapporterings forløp

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.
Vegtrafikksystemet skal også lede til sikker atferd
og beskytte mot alvorlige konsekvenser av
feilhandlinger. Innholdet i Nullvisjonen vil dermed
også ha betydning for vår forståelse av ulykker.
Hvordan man forstår ulykker er avgjørende for hva
man betrakter som årsaker til en ulykke 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
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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 dette synet 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 feilhandlinger
ligger i følge Reason 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.

Ulykker i et organisatorisk
perspektiv
Ulykke

Menneske (sharp end)
Granskning

Årsaker

Feilhandling

Lokale forhold

Latente forhold

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).

Organisasjon/system (blunt end)

I våre ulykkesanalyser har fokuset først og fremst vært på Statens vegvesens
ansvar for å redusere antallet dødsulykker. Vi har sett på hva vi kan 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
Hensikten med ulykkesanalysegruppe er å få kjennskap til flere forhold rundt de
alvorlige ulykkene enn det som i dag blir registrert i vegvesenets ulykkesregister.
Fordelen ved å analysere dødsulykkene er at man her får mye informasjon fra
politiets etterforsking. Problemet med politiets rapporter er at deres oppgave er
å finne ut hvem som er skyld i ulykken (personfokusert modell) og eventuelt ta
ut tiltale mot den som ikke har fulgt lover og regler.
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Politiet benytter også vegvesenets beredskapspersoner for å tyde spor og
beregne hastighet på de involverte kjøretøy eller å avdekke eventuelle feil på
kjøretøy som er innblandet. Bistand til politiet har foregått over mange år og
trafikkstasjonene har lang erfaring med forhold som fartsberegninger og tekniske
undersøkelser. Vi jobber nå med at våre folk på ulykkesstedet også skal
registrere flere forhold rundt vegen. Tidskritiske data som veg- og føreforhold
blir som regel notert av politiet, mens eventuelle feil ved vegen som f eks skilter
og oppmerking kanskje blir glemt. Beredskapspersonen skal også vurdere
forhold ved vegen som kan ha vært medvirkende til å utløse ulykken eller som
har ført til at konsekvensen har blitt så omfattende. Dette kan være vanskelig for
personer som jobber mest med kjøretøy, men dersom han tar gode bilder fra
stedet som viser ulykkesstedet og hendelsesforløpet så kan det gi
analysegruppen gode holdepunkter senere. Det er også viktig at
beredskapspersonen noterer seg mulige vitner i ulykken eller ber politiet om å
stille vitnene spørsmål på forhold som kan være aktuelle. For eksempel å
klargjøre hendelsesforløpet eller få et bilde av trafikantenes tilstand og adferd i
forkant av ulykken.
Etter at beredskapspersonen har vært på stedet samme dag skal han ta kontakt
med distriktets ulykkesgruppe som består av en fagperson på veg og en
fagperson på trafikant. Disse reiser evt ut på ulykkesstedet sammen noen dager
senere og diskuterer alle forhold rundt ulykken som kan være medvirkende årsak
til at ulykken utløses eller forhold som har gjort at skadeomfanget har blitt så
stort.
UAG gruppen har gjennom analysearbeidet utnyttet tverrfaglige kunnskap og
kompetanse. Hver enkelt ulykke har blitt gransket ved hjelp av ulike datakilder:
politiets dokumenter, data fra ulykkesstedet samt data fra befaring av stedet i
ettertid. Gruppen har også i enkelte tilfeller foretatt intervjuer av involverte og
vitner.
I tillegg har gruppen i spesielle tilfeller i 2006 støttet seg til STEP-analyse og
dataprogrammet Scan-Crash, se punkt 4.4.

4.3 Innsamling (og registrering) av data
Innsamling av data foregår på følgende måte:
•
•
•
•
•

Beredskapsperson rykker ut på ”varmt” ulykkessted og gjør registreringer
Ulykkesgruppen befarer ulykkesstedet og fyller ut registreringsskjema
Ulykkesgruppen skal skrive en foreløpig rapport til UAG
UAG sammenfatter grunnlagsmaterialet og ferdigstiller en ulykkesrapport.
UAG fyller ut matrisen

4.4 Analyse av ulykkesdataene
Etter at alle data er innhentet og lagt inn i et registreringsskjema jobber UAG
videre med analysen og skriver en fullstendig ulykkesrapport. Samtaler mellom
politi og vitner eller mistenkte gir svært ofte verdifull informasjon, men

Side 22 av 57

UAG –Årsrapport 2006, Region øst
informasjonen kommer ikke alltid frem i de endelige rapportene fra politiet.
Gruppen har derfor foretatt noen intervjuer med de involverte i ulykkene.
I likhet med havarikommisjonen ønsker UAG tilgang på informasjon om de mer
bakenforliggende ulykkesårsakene samt trafikantens tilstand. UAG har derfor et
ønske om at våre interne rapporter ikke skal være tilgjengelig for andre. Det
utarbeides allerede i dag egne rapporter til politiet etter deres anmodning.
STEP-analyse
Dataene har i noen tilfeller blitt systematisert gjennom Step-analyser
(Sequentally Times Events Plotting) for å kartlegge hendelsesforløpet og finne
frem til sikkerhetsproblemene. Metoden fremstiller ulykkesforløpet i et tid/aktørdiagram. Step-analysen gir en god illustrasjon på ulykkesforløpet og gir et
oversiktlig bilde av aktørene og tidsaspektet. I tillegg gir det mulighet for å
identifisere sikkerhetsproblemer slik at det indikerer hvor hendelseskjeden kunne
vært avbrutt.
Simulering av hendelsesforløp i Scan-Crash:
UAG har brukt programmet Scan-Crash i noen ulykker for å danne et bedre bilde
av hendelsesforløpet slik at det skal bli lettere å analysere ulykken.
Scan-Crash er et dataverktøy som er utviklet i Østerrike og er i bruk over store
deler av Europa. Programmet simulerer kjøretøybevegelser og kollisjoner. Man
legger inn kjente parametere for bevegelse og kollisjon. Etter å ha gjennomført
flere simuleringer kan kollisjonens forløp og bevegelser i tid og avstand til de
enkelte kjøretøyene før og etter kollisjonen fremstilles på blant annet følgende
måter:
•
•
•

Diagrammer som for eksempel viser vei/ tid bevegelser
Bevegelser i 2-D på kart eller skisse
Bevegelser som 3-D animasjoner på skisse eller med bilde fra
ulykkestedet som bakgrunn

Scan-Crash krever en del ressurser og har derfor ikke blitt benyttet i ønsket grad
i forbindelse med ulykkesanalysene.

4.5 Matriser
For å få en oversikt over alle detaljer og faktaopplysninger og samtidig kunne
diskutere elementene i hver ulykke er det satt opp alle relevante opplysninger i
en matrise. Matrisen er satt opp på bakgrunn av erfaringer fra tidligere matriser
som er benyttet i Region øst og er lik for alle regionene. Siden ulykkene er så
vidt forskjellige har det vært vanskelig å finne en matrisemodell som egner seg
for dødsulykker. Det jobbes med å utvikle en ny database for dødsulykkene som
kan kobles mot dagens ulykkesregister og vegdatabanken. Dette vil forenkle
analysearbeidet og gi bedre oversikt over de ulike faktorene for årsaker og
skadekonsekvens.
Tabeller fra matrisen er vist i vedlegg nr 2.
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5. Geografisk og tematisk fordeling av ulykkene
I dette avsnittet presenteres hovedtrender for dødsulykkene i 2006. Figuren
under viser fordelingen av dødsulykkene i de 7 distriktene i Region øst.
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Figur 7: Dødsulykker fordelt på distrikt, Region øst (2006)

5.1 Ulykkestyper
Figuren på neste side viser hvordan de 69 dødsulykkene fordeler seg på
hovedulykkestyper. 33 (48 %) av ulykkene er møteulykker mens 15 (22 %) er
utforkjøringsulykker.
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Samme kjøreretning
3%

Andre uhell
3%

Uforkjøringer
22 %

Fotgjengerulykker
20 %

Kryssulykker
4%

Møteulykker
48 %

Figur 8: Dødsulykker fordelt på ulykkestype, Region øst (2006)

5.1.1 Møteulykker
Møteulykker er den ulykkestypen som fører til flest dødsfall i Norge (36%).
Region øst har størst andel møteulykker med 33 av totalt 69 dødsulykker (48%)
i 2006.
Halvparten av møteulykkene skjer mellom lett og tungt kjøretøy (17 av 33).
I 16 av de 17 møteulykkene mellom lette og tunge kjøretøy er det det lette
kjøretøyet (personbil eller MC) som kommer over i motgående kjørefelt.
Årsaken til møteulykkene er mange og beskrives også i andre kapitler. En
vesentlig årsak er trafikantens tilstand som kan være rus, trøtthet, fysisk eller
mental tilstand. I 8 av de 33 møteulykkene ser det ut til at trafikanten har kjørt
over i motgående kjørefelt bevisst.
Medvirkende eller direkte utløsende årsaker som skyldes trafikantens tilstand
fordeler seg som følger:
•
•
•
•
•

8
8
3
1
1

skyldes
skyldes
skyldes
skyldes
skyldes

trolig bevisst handling
trolig trøtthet eller sovning
rus
sykdom
illebefinnende

Andre medvirkende årsaker til møteulykkene er manglende førerdyktighet eller
for høy fart etter forholdene. Dårlige dekk har også vært medvirkende i noen
møteulykker.
•
•
•

6 med for høy fart etter forholdene
14 ulykker med manglende førerdyktighet
3 møteulykker hvor dårlige dekk er medvirkende.
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Noen av møteulykkene skyldes en kombinasjon av førertilstand og
førerdyktighet.
5.1.2 Utforkjøringsulykker
Det var 15 utforkjøringsulykker i 2006. 10 av disse var med personbil, 4 med MC
og en med vogntog. Det var følgende medvirkende faktorer:
•
•
•
•
•

9 med for høy fart etter forholdene (Kun 1 med MC)
10 med manglende førerdyktighet
1 skyldes sovning
4 var med ruspåvirket fører (2 av disse var MC-førere)
1 skyldes trolig illebefinnende (vogntogfører)

5.1.3 Kryssulykker
Det var 3 kryssulykker med dødsfall i 2006, en nedgang fra 7 i 2005.
Kryssulykkene innbefatter ikke fotgjengere som omhandles som egen gruppe i
5.2.2
•
•
•

1 var mopedfører uten hjelm som kolliderte med venstresvingende bil.
1 var påkjøring bakfra ved venstresving. Personbil ble deretter dyttet ut
mot møtende lastebil.
1 var eldre bilfører som ikke overholdt vikeplikt ved innkjøring på
hovedveg

5.1.4 Samme kjøreretning
2 dødsulykker skjedde i ”samme kjøreretning” og begge var med MC involvert
•
•

1 var MC som ble påkjørt bakfra av personbil i utgangen av en tunnel
1 var MC under forbikjøring som veltet da en forankjørende bil også
startet forbikjøring og ikke så MC som kom bakfra.

5.1.5 Andre ulykker
2 dødsulykker var med påkjørsel av elg som krysset kjørebanen. Begge ulykkene
skjedde i høy hastighet. Den ene skjedde ved skiltet og merket viltkryssing/
sluse.
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5.2 Involverte trafikantgrupper
Dette avsnittet presenterer spesielle trekk ved aktuelle trafikantgrupper.
5.2.1 MC/moped
Det skjedde 8 dødsulykker med MC (herav 1 moped) i 2006. (I 2005 var det 11
MC-ulykker, herav 2 mopeder) Ulykkestallene er likevel for små til å trekke noen
bastante konklusjoner på årsaker, risiko og tiltak for de enkelte år.
Samlerapporter for flere år vil for hele landet etter hvert gi bedre grunnlag for
prioriteringer. Her er noen faktaopplysninger for 2006:
•
•

•
•

2 av ulykkene skjedde i forbindelse med forbikjøring
o En av disse førerne stivnet og kolliderte med en buss
o En fører veltet pga bil som svingte ut rett foran ham
4 ulykker var utforkjøring.
o 1 skyldes rus og uten hjelm
o 2 skyldes dårlig førerdyktighet
o 1 var kombinasjon av rus og fart og uten hjelm.
1 MC ble påkjørt bakfra ved utgangen av en tunnel
1 moped kolliderte med venstresvingende bil, uten hakestropp

I MC ulykkene forekom det følgende faktorer på årsaker og skadekonsekvens:
•
•
•
•

3
3
5
3

av
av
av
av

ulykkene:
ulykkene:
ulykkene:
ulykkene:

Farten medvirkende men bare en med ekstrem fart
Hjelm ikke brukt eller hakestropp ikke festet.
Dårlig førerdyktighet ble påvist
Liten synlighet medvirkende

UAG har ikke funnet medvirkende årsaker på veg eller kjøretøy på MC-ulykkene i
2006. I 2005 var det 2 medvirkende faktorer på veg og 2 på kjøretøy (trimmede
mopeder)
5.2.2 Fotgjengere
Det var 14 dødsulykker med fotgjengere i 2006. Det er en stor økning fra 2005
(7 dødsulykker) I 6 av de 14 ulykkene var blindsoner på store kjøretøy
medvirkende til ulykken
•
•
•
•
•
•
•

5 fotgjengere ble påkjørt ved kryssing av vegen, 3 av
disse i gangfelt. (En av ulykkene skyldes blindsone på
stort kjøretøy)
2 fotgjengere var barn på 1 år. Begge ble påkjørt av
lastebiler på hhv gatetun og campingplass. Blindsoner
og dårlig sikt fra førerplass var medvirkende.
En 4 åring ble klemt i hjel av en lastebil/isbil som
trillet bakover.
2 fotgjengere ble påkjørt av ryggende personbil/varebil
2 fotgjengere oppholdt seg i kjørebanen etter ufrivillig stopp langs vegen
1 fotgjenger påkjørt av bilfører som mistet kontroll på glatt føre
1 eldre fotgjenger påkjørt av tankbil i borettslag (blindsone)
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Figuren til venstre viser sannsynligheten for
dødelig skade i konflikt mellom bil og fotgjenger
sett
i
relasjon
til
hastigheten
i
kollisjonsøyeblikket.

5.2.3 Syklister
Det var ingen dødsulykker med syklister i Region øst i 2006
5.2.4 Eldre trafikanter (70+)
7 av de 14 påkjørte fotgjengere var over 70 år.
8 av de omkomne bilførere var over 70 år.
•
•
•
•

2 med for høy fart, dvs 25%, snittet for alle førere er 35%
3 av førerne hadde ikke bilbelte
2 av førerne har trolig sovnet
Ingen av ulykkene skyldes rus

UAG har for få ulykker med eldre førere til å kunne uttale seg om disse er mer
utsatt i trafikken enn andre. Vi ser likevel at det er mange ulykker som kan
skyldes for dårlig helse, dårlig syn eller manglende koordineringsevne.
Manglende helsekontakt gjør at vi får for lite informasjon om dette. UAG mener
også at det bør innføres strengere ordninger for fornyelse av førerkort og
legeattest for bilførere over 70 år. Informasjon om helseattest for førere over 70
år ligger heller ikke inne i Autosys.
5.2.5 Unge trafikanter (under 25)
10 av
•
•
•

de involverte bilførerne var under 25 år.
Ved 7 av disse dødsulykkene ble det holdt for høy fart etter forholdene
3 av ulykkene var trolig selvvalgt
Ved 2 av ulykkene var føreren ruspåvirket
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6. Medvirkende faktorer til at ulykkene skjedde
I dette avsnittet presenteres årsaksfaktorer for ulykkene. Avsnittet tar for seg
trafikant, kjøretøy og veg.

6.1 Trafikant
Trafikantens atferd kan være både risikofremmende og
risikodempende. Trafikantens eventuelle risikofremmende
atferd vil bidra til økt sannsynlighet for at en ulykke
inntreffer.
Analysene viser at den menneskelige faktor er sentral i
forklaringen av hvorfor ulykkene inntraff og UAG arbeider
for å finne de faktorer som utløser ulykkene.
Det arbeides fortsatt med å få bedre tilgang til
opplysninger fra bl.a helsevesen og andre innstanser for på den måten å kunne
innhente mer informasjon og kunnskap om trafikantene. Dette vil hjelpe oss i
arbeidet med å kartlegge og dokumentere faktorer som kan ha medvirket til at
ulykken ble utløst.
Det kan i flere tilfeller pekes på feil og mangler ved veiens utforming,
vær- og føreforhold og enkelte mangler ved kjøretøyenes tilstand.
allikevel av den oppfatning at det er feilvurderinger og feilhandlinger
trafikanten som er den utløsende årsak i de aller fleste ulykkene.
I mange ulykker er ruspåvirkning, trøtthet eller sykdom medvirkende
noen tilfeller har trafikanten dessverre valgt å ta sitt eget liv i trafikken.

uheldige
UAG er
gjort av
årsak. I

6.1.1 Fart
For høy fart etter forholdene var en medvirkende faktor til at ulykken inntraff i
33% av ulykkene (23 av 69 ulykker). I 19% av ulykkene (13 av 69) var
hastigheten dessuten godt over fartsgrensen.
Når farten er for høy etter forholdene stilles det større krav til førerens
innhenting og bearbeiding av informasjon. Tiden føreren har til rådighet for å
bearbeide denne informasjon vil være mindre enn om farten var tilpasset
forholdene.
I neste omgang vil dette føre til at de avgjørelser som blir tatt og de handlinger
som blir iverksatt ikke har den nødvendige kvalitet og handlingen kan være en
utløsende faktor.
I de tilfeller hvor farten er godt over fartsgrensen vil beslutningskvaliteten bli
ytterligere redusert og sannsynligheten for at en ulykke inntreffer vil i tilsvarende
grad øke.
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6.1.2 Rusmidler
Alkohol og andre rusmidler nedsetter evnen til å innhente og bearbeide
informasjon. Som en naturlig følge av dette vil kvaliteten på beslutningene
forringes.
I 12% av ulykkene var fører av utløsende kjøretøy påvirket av
alkohol eller andre rusmidler. Dette er på samme nivå som for
året 2005. Det er imidlertid ikke foretatt prøver av alle førere,
hvilket betyr at andelen førere som har vært påvirket kan ha
vært større. Det er ønskelig at det innføres rutiner som sikrer
at det blir foretatt nødvendige prøver av alle førere som har
vært innblandet i dødsulykker.
For 2006 har vi registrert 8 tilfeller av ruspåvirkede førere i
forbindelse med dødsulykkene:
•
•

Påvirket av alkohol 3
Påvirket av annen rus 5

6.1.3 Trøtthet (herunder forhold rundt kjøre- og hviletid)
Trøtthet som utløsende faktor er høy i forbindelse med
dødsulykker. Ut fra de opplysninger UAG har tilgang til er det
funnet at trøtthet har vært direkte eller indirekte årsak til at
ulykken ble utløst i 10 tilfeller. (14%). I 2005 registrerte vi 6
tilfeller. Det er også her behov for legekompetanse og
opplysninger fra helsevesenet for å kunne analysere de tilfellene
hvor vi mener at trøtthet er en utløsende faktor.
Ulykker som er utløst som følge av trøtthet fordeler seg som følger:
•
•

9 Møteulykker
1 Utforkjøringsulykke

6.1.4 Sykdom
Det er vanskelig for UAG å fastslå hvilke ulykker som kan skyldes
sykdommer hos de involverte trafikanter. Helsevesenets
taushetsplikt og UAG`s manglende kontakt med helsevesenet gjør
at vi ikke har tilgang til relevant informasjon om trafikantenes
helsetilstand.
I 12 dødsulykker er trolig sykdom den utløsende faktor. Det er
grunn til å tro at 8 av disse kan relateres til psykisk ubalanse.
Det kan vises til flere tilfeller hvor medlemmer av ulykkesgruppene har fått
uoffisielle opplysninger om trafikanters helse gjennom uoffisielle kanaler. For å
kunne få bekreftet eller avkreftet disse opplysningene er det helt nødvendig at
UAG får tilgang til alle relevante opplysninger fra helsevesenet.
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6.1.5 Førerdyktighet
Som nevnt i pkt. 6.1 viser analysene at den menneskelige faktor er sentral i
forklaringen på hvorfor ulykkene inntraff. UAG har kategorisert og vurdert
førerdyktigheten i den enkelte ulykke. Manglende førerdyktighet har vært
medvirkende årsak i 41 av 69 ulykker.
Oversikten nedenfor viser hvilke faktorer som inngår i førerdyktighet og hvilke
faktorer som var medvirkende til at ulykken skjedde. Det kan være flere enn en
medvirkende faktor i hver ulykke.
•
•
•
•
•

Manglende teknisk bilbehandling
Manglende informasjonsinnhenting
Feil beslutning
Manglende kjøreerfaring
Overdreven tro på egen dyktighet

14
18
27
9
10

8 av førerne hadde ikke førerrett (manglende eller inndratt førerkort)
6.1.6 Manglende synlighet
Svært mange ulykker skjer fordi trafikanter ikke er synlige og
/eller blir oversett i trafikken. Liten synlighet har vært
medvirkende årsak til at ulykken ble utløst i flere av
dødsulykkene i 2006. Disse fordeler seg som følger:
•
•
•
•
•
•

3 ulykker med MC eller moped
9 av 14 fotgjengere som omkom var lite synlige i trafikkbildet eller befant
seg på steder som ikke var forventet av bilføreren
2 barn ble påkjørt (1 på gatetun og 1 på campingplass) som følge av at
de var små og lite synlige fra førerplass i lastebil.
1 fotgjenger ble påkjørt under rygging
3 fotgjengere omkom ved kryssing av veg
2 fotgjengere påkjørt etter ufrivillig stopp langs hovedveg.

6.1.7 Selvvalgte ulykker
Det forekommer at det av forskjellige instanser og ”på folkemunne” blir gitt
uttalelser om at ”denne ulykken var selvvalgt”. UAG er av den oppfatning at man
må ha nødvendig informasjon og dokumentasjon før man kan betegne en ulykke
som selvvalgt. For om mulig å kunne kartlegge dette med større sikkerhet mener
UAG det er nødvendig å øke gruppas kompetanse på dette området. For å øke
vår kompetanse har vi tatt kontakt med Seksjon for Selvmordsforskning- og
forebygging ved universitet i Oslo, SSFF. Videre savner UAG også på dette
området muligheten for tilgang til helseopplysninger for om mulig å kunne finne
om påstandene medfører riktighet.
UAG antar at 10 dødsulykker i Region øst i 2006 kan være selvvalgt. 2 av disse
er bekreftet av politiet som har tatt dem ut av statistikken. 8 er fortsatt
registrert som vegtrafikkulykke i STRAKS fordi det ikke finnes bevis for at de var
selvvalgte. UAG har diskutert om ikke alle selvvalgte ulykker som skjer på

Side 31 av 57

UAG –Årsrapport 2006, Region øst
vegene også bør legges inn i STRAKS uansett hvilke bevis som finnes.
6.1.8 Andre trafikantrelaterte faktorer
Som nevnt innledningsvis kan trafikantens atferd være både risikofremmende og
risikodempende. Trafikantens eventuelle risikofremmende atferd vil bidra til økt
sannsynlighet for at en ulykke inntreffer. Selv om det ikke fremkommer direkte
av analysene, er UAG av den oppfatning at flertallet av ulykkene skyldes
trafikantens/førerens oppfattelse av risiko, manglende vilje eller kunnskap til å
kjøre på en måte som er trafikksikker eller risikodempende.
For at trafikantatferden skal virke risikodempende (og dermed
ulykkesreduserende) er det en forutsetning at føreren kjører:
•
•
•

trafikksikkert
med god tilpassing til annen trafikk
med god trafikkavvikling

Det er uvisst hvorvidt disse begrepene er allment kjent blant trafikanter, selv om
dette er en del av målene i dagens læreplaner.
Vår utfordring er å gi trafikantene best mulig
arbeidsforhold slik at de kan løse de oppgavene
som dagens trafikk innebærer.
UAG antar at følgende faktorer kan være medvirkende årsaker til at ulykker blir
utløst:
•
•
•
•
•
•

manglende evne eller vilje til å opptre med lav risiko
manglende forståelse for hva som er høy risiko
forståelse for egne begrensinger
evne og vilje til å tilpasse seg annen trafikk
evne og vilje til å bidra til god trafikkavvikling
vegens utforming og skilting/oppmerking gir ikke
alltid klare/entydige signaler til trafikanten
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6.2 Kjøretøy
Dette delkapitlet omhandler kjøretøyrelaterte faktorer som har medvirket til
ulykken.
I 15 av 69 ulykker (22 %) kan tekniske feil eller mangler ved kjøretøyene ha
medvirket til at ulykken skjedde.
6.2.1 Dekk-/ hjulutrustning
I syv av ulykkene kan dekkutrustningen ha vært medvirkende årsak til at
ulykkene inntraff. 6 av disse 7 ulykkene har skjedd på vinterføre med snø eller
isete vegbane.
I to av ulykkene har bilene hatt dårligere dekk bak enn foran.
Dette kan ha vært en medvirkende faktor til at bilene har
mistet veggrepet bak og fått skrens. I en av disse to ulykkene
var det piggfrie vinterdekk foran og sommerdekk bak. Dette
momentet kan ha vært en av flere utløsende årsaker til en av
de mest omfattende ulykkene i Region Øst i 2006.
I en ulykke som skjedde på vinterføre var det montert gamle
dekk (eldre enn 10 år) på bilen. Gamle dekk er ofte harde og
gir dårlig veggrep.
I en annen ulykke mistet føreren kontroll over bilen på stedvis isete vegbane.
Bilen var utstyrt med sommerdekk på alle hjul.
6.2.2 Lysutstyr
Det er ikke funnet mangler ved lysutstyret som har vært medvirkende årsak til
at noen av ulykkene skjedde. Det er likevel noen MC ulykker hvor det ikke har
vært mulig å kontrollere og fastslå om kjørelyset har vært på. (Synlighet)
6.2.3 Bremser
I en av ulykkene var det feil bruk eller mangler ved bilens parkeringsbremseanlegg som trolig har ført til at bilen har trillet bakover.
6.2.4 Andre kjøretøyrelaterte faktorer
Sikthindring i eller på kjøretøyet
I fire av ulykkene var sikthindring i eller på kjøretøyet en medvirkende faktor til
at ulykkene skjedde. I tre av disse ulykkene var lastebiler med totalvekt over 3,5
tonn involvert.
I en av ulykkene var frontvinduet skittent, vindusspyler virket ikke og det var
montert en GPS innretning som hindret sikten gjennom frontruten til høyre for
førerplassen. Det var videre montert siktreduserende solfilm (ulovlig) på fremre
sidevinduer. Lastebilen hadde også blindsoner foran og på siden, forårsaket av
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lastebilens utforming og konstruksjon. Dette er medvirkende til at sikten blir
redusert, spesielt ved sving til høyre.
I en annen ulykke med en varebil (kassebil) involvert, var det også montert
mørk solfilm på sidevinduer bak, og høyre bakdør var gjenklistret med reklame.
Dette medvirket til at sikten bakover og til siden ble redusert.
Sikring av last
Ved en ulykke har dårlig sikret last vært en indirekte årsak til at ulykken
skjedde. Last fra en personbiltilhenger hadde falt av og ble liggende i vegbanen.

6.3 Veg
Dette avsnittet omhandler hvordan vegen og vegmiljøet har vært medvirkende
ulykkesårsak.
6.3.1 Vegdekke/ føreforhold
66 av 69 dødsulykker har inntruffet på veger med fast dekke. Type vegdekke har
således liten innvirkning på hvor ulykkene skjer.
I Region øst har antallet dødsulykker der glatt føre/ mangelfullt vedlikehold antas
å ha vært blant de medvirkende faktorer økt betydelig fra 2005. Glatt veg (på
snø- eller isføre) er i 2006 i 13 ulykker funnet å kunne være blant medvirkende
faktorer. Totalt utgjør dette nå ca 19 % mot 11 % året før. Denne økningen
understreker behovet for en sterk innsats på oppfølgingen av kravene i
funksjonskontraktene, samt til muligens å skjerpe disse kravene for å høyne
standarden generelt på vintervedlikeholdet. I tillegg er det funnet at vannplaning
på bar veg var medvirkende for forløpet i 2 andre ulykker. Begge inntraff på
vårparten.
Figuren nedenfor viser hvilket føre alle de 69 dødsulykkene inntraff på,
uavhengig av om føret antas å ha vært blant de medvirkende ulykkesårsaker
eller ikke.
76 % av dødsulykkene har inntruffet på bar veg. 17 % av ulykkene skjedde på
glatt veg med enten synlig snø- og isdekke eller hvor isdekke kan ha vært av
type ”usynlig” karakter. ”Usynlig” isdekke kan særlig forekomme ved temperatur
rundt 0 grader, gjerne i forbindelse med at vegbanen i forkant var våt etter fall
av nedbør. Slikt føre kan gjerne komme overraskende på trafikanter, særlig i
forbindelse med varierende temperatur på grunn av lokale stedsforhold, for
eksempel ved kjøring fra tett trafikk i lavlandet til kjøring i et skyggefullt dalføre
høyere opp.
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"Usynlig" isføre
4%

Glatt/isdekke
Slaps, ranker, spor
13 %
4%

Snøføre
3%

Tørr, bar veg
59 %

Våt, bar veg
17 %

Figur 9: Fordeling på føreforhold ved alle dødsulykker, uavhengig av årsaksforhold, Region Øst
2006

6.3.2 Skilting og oppmerking
I 5 av 69 ulykker kan mangelfull skilting og oppmerking ha vært medvirkende
ulykkesårsak. 2 av disse tilfellene gjelder oppmerking. Et sted manglet
oppmerkingen helt, og i det andre tilfellet antas annen type merking å kunne ha
gitt positiv effekt. De 3 andre tilfellene gjelder skilting og spesielt skilttypene:
•
•
•

Visningsskilt (plassering, synlighet og størrelse, mangler)
Forbudskilt (ikke benyttet)
For mange skilt og stolper i siktsone.

Det er videre grunn til å tro at rumlestriper og bredt midtfelt kunne hatt en
preventiv virkning på ulykkene med uoppmerksomhet, trøtthet/sovning.
6.3.3 Linjeføring
Analysearbeidet i Region øst viser at dårlig linjeføring, optisk og fysisk, kan ha
vært en av de medvirkende faktorene til 3 av ulykkene i løpet av dette året. Alle
de omkomne satt i personbil som kolliderte med vogntog eller lastebil. 2 av
ulykkene kan ha hatt sammenheng med vegens vertikalkurvatur, den ene i
forbindelse med siktproblemer, den andre i forbindelse med en meget bratt
sideveg inn mot kryss og vanskeligheter med rask oppstart inn på hovedveg.
Den tredje kan skyldes blant annet siktproblemer til møtende trafikk gjennom
innerkurve ved at krysset er plassert i kurve.
Det er viktig å markere/ forvarsle kurver og kryss hvis den optiske linjeføringen
kan gi feil signaler i forhold til vegens videre forløp (skarp kurve rett etter
høybrekk, kurver som ”forsvinner” på grunn av sikthinder/ høy og lavbrekk,
kryss osv). Behovet for markering øker med hastigheten på grunn av behovet for
å ta de riktige avgjørelsene i tide.
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6.3.4 Kryssløsninger
Ved 2 av 3 kryssulykker mellom kjøretøy (strakskode 30 – 69) er det rimelig å
anta at mindre eller større utbedring/ombygging av krysset ville redusert
risikoen vesentlig for lignende ulykker på stedet i fremtiden. I alt var det 7
ulykker i kryssområder, hvorav 4 var mellom bil og fotgjenger (og dermed
klassifisert også som fotgjengerulykker, strakskode 70-89). Mindre ombygginger
/ siktutbedringer / bedret skilting og belysning m.m ville også i 3 av disse 4
tilfellene ha redusert risikoen for gjentakelse betydelig.
6.3.5 Vegbelysning
I kun to av ulykkene i 2006 var mangelfull/feil belysning et forhold som kan ha
medvirket til at ulykkene inntraff. Begge ulykkene skjedde i kryssområder,
hvorav en var mellom bil og kryssende fotgjenger og en mellom
venstresvingende bil og moped. Dette viser tydelig at det som regel er de små
enhetene i trafikkbildet, de minst synlige, som utsettes for uakseptabel risiko der
belysningen er mangelfull.
Svært ofte planlegges belysning langs kjøreveg og gangveg plassert ensidig.
Tosidig belysning i kryss og punkter der fotgjengere krysser er enten mangelfull
(strølys) eller mangler totalt. Dette kan ha flere årsaker. Det er ikke alltid et
gangfelt eller en fotgjengerkryssing planlegges anlagt og merket ved
opparbeidelsen av en veg eller gang og sykkelveg. Behovet for en kryssing
kommer ofte på et senere tidspunkt. Gangfeltet vedtas og anlegges da som et
enkelttiltak. Dersom strekningen eller krysset fra tidligere har belysning,
vurderes dette ofte som tilstrekkelig. Erfaringer viser at dette som regel ikke er
tilfellet.
Det arbeides allerede flere steder systematisk for å kartlegge ulykkesbelastede
krysningspunkt for fotgjengere. Arbeidet med dette bør intensiveres, og
belysning vil være et av flere aktuelle tiltak. Det er videre viktig at distriktene /
regionen utarbeider belysningsplaner for opprusting og nyanlegg med grunnlag i
strekninger og punkter som er spesielt utsatte for mørkeulykker.
6.3.6 Sikthindring
Sikthindringer langs vegen er funnet å være medvirkende ulykkesårsak i 3 av
ulykkene. Dette gjelder frisikt i kryss og avkjørsler samt ved
fotgjengerkryssinger. Sikten hindres ofte av terrengforhold, kurver og naturlig
vegetasjon, men i disse tre ulykkene var hovedårsakene:
9 Mange (og store) skilt og dårlig
skiltplassering.
9 Anlagt beplantning.
9 Master (EL) og annet vegutstyr.
To av ulykkene var mellom bil og
fotgjengere, hvorav et lite barn omkom i den
ene. Ulykken viser klart hvor viktig det er å
tenke på sikt for alle trafikkantgrupper,
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uansett høyde og størrelse, når vegtiltak planlegges og gjennomføres. Flere litt
større kjøretøy har dessuten ofte siktbegrensninger i ”dødsoner” som det så
langt som mulig bør tas hensyn til under vegplanleggingen (høyresving og
syklister f.eks).
6.3.7 Andre faktorer relatert til veg
Gangfelt kan føre til falsk trygghetsfølelse og gi dårlig sikkerhet dersom ikke
gangfeltet suppleres med refuger, opphøyning eller andre fartsdempende tiltak.
2 fotgjengere omkom i gangfeltulykker hvor det var mangler ved gangfeltet.
Mange kommuner har ikke kompetanse til å vurdere etablering av gangfelt og
kjenner ikke kriteriene for når slike tiltak kan eller bør iverksettes. Dette går
spesielt på kriteriene for antallet brukere av feltet, hastighet og mengde
kjørende trafikk.
Som nevnt under pkt. 6.3.5 er det viktig at belysning vurderes spesielt ved
gangfelt og krysningspunkter, og at man er spesielt nøye med sikten både til og
fra selve feltet langs vegen. Sikthindrende stolper og skilt og sikten mot
sidearealene der fotgjengere og syklister kommer inn mot krysningspunktet må
vurderes.
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7. Medvirkende faktorer til skadeomfang
Det er mange faktorer som bidrar til at trafikanten får større skader enn
nødvendig når ulykken først har inntruffet. Dette gjelder både trafikantens bruk
av verneutstyr, kjøretøyets alder og sikkerhetsutstyr og vegens utforming. Dette
kapitlet omhandler både trafikant, kjøretøy og veg

7.1 Trafikant
UAG har i rapporten for 2005 påpekt at de skader som trafikantene blir påført i
en trafikkulykke kan deles i ytre og indre skader. Dette er selvfølgelig like
relevant for 2006. Skadene er beskrevet som følger:
Ytre skader er skader som er påført trafikanten som følge av sammenstøt med
kjøretøyets interiør eller ved at trafikanten har forlatt eller blitt påkjørt av et
kjøretøy.
Indre skader er skader som oppstår når indre organer slites løs på grunn av
kraftig retardasjon eller at ytre påvirkning forplanter seg til indre organer (for
eksempel ved feil bruk av bilbelte).
7.1.1 Manglende/ feil bruk av sikkerhetsutstyr
UAG har i 2006 endret matrisene slik at alle trafikantenes bruk av
sikkerhetsutstyr er registrert. Dette er viktig informasjon men har gjort det
vanskelig ut fra matrisen å finne ut hvem av de involverte som faktisk er
omkommet. En database vil gjøre arbeidet lettere fra 2007.
55 av dødsulykkene var bil- eller MC-ulykker uten at fotgjengere var involvert og
hvor sikkerhetsutstyret i bilen eller hjelmbruk på MC-trafikantene har hatt stor
betydning. Mange av disse ulykkene er likevel av en slik karakter at
sikkerhetsutstyret ikke kunne hindre at trafikanten omkom.
•

29 av 74 involverte førere eller passasjerer som brukte bilbelte omkom i
ulykkene. (39%)

•

20 av 26 involverte førere eller passasjerer som ikke brukte bilbelte
omkom i ulykken. (77%)

Det var 8 dødsulykker med MC/moped i 2006. I disse MC ulykkene var det også
involvert 4 passasjerer. Siden UAG bare analyserer dødsulykkene vil det være
vanskelig å påvise effekten av sikkerhetsutstyr som hjelm og vernetøy.
I 2 av MC ulykkene har hjelmen på fører og passasjer falt av etter kollisjon med
hhv bil og rekkverk. I en ulykke stupte mopedfører mot en lysstolpe etter
kollisjon med bil. Hjelmen løsnet før treffet med lyktestolpen grunnet løs
hakestropp. I den andre ulykken (utforkjøring) mistet både fører og passasjer
hjelmen før de landet i sideterrenget etter kollisjon med rekkverket. Føreren
omkom.
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7.1.2 Fart
Det er allment kjent at fart er en medvirkende faktor til skadeomfang. Likevel er
det grunn til å nevne at de færreste trafikanter har et bevisst forhold til hva en
fartsøkning representerer i økt energimengde. Det forhold at en dobling av farten
fører til en firedobling av energimengden synes å være lite kjent og vanskelig å
forstå konsekvensen av for den alminnelige trafikant.
I ca 33% av ulykkene er for høy fart etter forholdene medvirkende faktor.
Hastighet betydelig over fartsgrensen er medvirkende faktor i ca. 18% av
ulykkene.

7.2 Kjøretøy
I dette kapitlet ser vi på kjøretøyrelaterte faktorer som har medvirket til
skadeomfanget.
I 29 av ulykkene (42%) har analysearbeidet avdekket forhold ved kjøretøyene
og kjøretøyenes beskaffenhet som kan ha påvirket ulykkenes skadeomfang.
7.2.1 Stor forskjell i energimengde
16 av ulykkene var kollisjoner mellom personbil og lastebil/vogntog.
2 av ulykkene var mellom MC og buss/lastebil/vogntog, mens 2 var mellom MC
og personbil/varebil.
I de fleste av møteulykkene der personbilen treffer lastebilens venstre hjørne i
fronten, blir lastebilens styring/forstilling ødelagt i sammenstøtet. Lastebilens
foraksel blir slått bakover på venstre side slik at fører mister kontrollen.
Lastebilen skjærer over til venstre og kan derved også kjøre inn i møtende
kjøretøy etter den første kollisjonen.
7.2.2 Passiv sikkerhet
Passiv sikkerhet i kjøretøy er den beskyttelse som bilen gir
fører/passasjer og omgivelser (myke trafikanter) når ulykken
inntreffer.
Dårlig innebygd karosserisikkerhet (eldre biler) har i 9 av ulykkene medvirket til
stort skadeomfang sammenlignet med nyere biler. Med ett unntak er disse 9
bilene 1993-modeller eller eldre. Den nyeste av disse 9 bilene, en 1997-modell
har heller ikke mer enn 2 av 5 mulige stjerner i EURO-NCAP, og var således av
de dårligste i testen på det tidspunktet.
De første testene i Euro-NCAPtestsystemet er fra 1997. 13 av de involverte kjøretøyene var ikke utstyrt med
kollisjonsputer. Slikt utstyr ville trolig ha begrenset skadeomfanget.
I en av ulykkene har kollisjonsputen vært utløst samtidig som bilbelte ikke har
vært i bruk. Føreren omkom.
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Bruken av bilbelte er behandlet under 7.1.
7.2.3 Sikring av last
I en av ulykkene kan dårlig sikret last inne i en personbil ha påvirket
skadeomfanget.
7.2.4 Andre kjøretøyrelaterte faktorer
I kollisjon mellom tunge og lette kjøretøy blir ofte lastebilens venstre del av
fronten, og derved styringen skadet. (Se 7.2.1)
Krav til underkjøringshinder i fronten på tunge kjøretøy kom først i 2003, og
dette tiltaket vil trolig beskytte lastebilens styresystem og samtidig redusere
faren for at personbiler havner under lastebilens front.
UAG ser ikke bort fra at ettermonterte viltfangere som går nesten ned til bakken
foran på de tyngste kjøretøyene kan ha en positiv effekt ved at lette kjøretøy blir
skjøvet foran lastebilen i stedet for at de havner under.
Vogntog og lastebilers store tyngde er i seg selv en faktor som fører til stort
skadeomfang i møtekollisjoner med andre kjøretøy. Det er derfor av stor
betydning at de tunge kjøretøyene kan få bremset ned mest mulig effektivt før
kollisjonen. Dette er ikke alltid mulig dersom en personbil plutselig kommer over
i motgående kjørefelt.
I en møteulykke ble det registrert feil ved bremsene på en tilhenger i et vogntog.
Dette hadde ingen vesentlig betydning for skadeomfanget da den møtende
personbilen kom svært brått over i vogntogets kjørefelt. UAG har ikke registrert
andre feil ved bremsene på tunge kjøretøy på ulykker i 2006. Dette kan skyldes
at de fleste tunge kjøretøyene ikke er utløsende for ulykken og derved ikke er
kontrollert i samme omfang som når de er ”skyld” i ulykken. De tunge
kjøretøyene blir dessuten så skadet i fronten i møtekollisjon med personbil at de
er vanskelig å kontrollere. UAG vil likevel intensivere kontroll og innhenting av
data fra kjøretøyene for å få bedre kunnskap om fart og bremsetilstand i
møteulykker mellom tunge og lette kjøretøy.
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7.3 Veg
Dette avsnittet presenterer faktorer ved vegen som har påvirket skadeomfanget
7.3.1 Farlig sideterreng (herunder feil ved eller unødig montert rekkverk)
Farlig sideterreng har påvirket
skadeomfanget i 4 av ulykkene. I
alle tilfellene har store trær
innenfor
sikkerhetssonen
hatt
avgjørende betydning også på
utfallet av ulykken.
Ulykkene viser tydelig behovet for
et
tilgivende
sideterreng
og
rydding
av
tilstrekkelige
sikkerhetssoner langs vegene. Det
pågående TS-inspeksjonsarbeidet
vektlegger dette, og påfølgende
utbedringer
vil
etter
hvert
innebære en betydelig sikkerhetsøkning på mange strekninger. Flere steder vil
riktig anlagt vegrekkverk fortsatt være en god og fornuftig sikringsmetode, men
alternativ til rekkverk bør alltid vurderes.
Ved en ulykke der en fotgjenger ble påkjørt av personbil kan overflødig rekkverk
ha medvirket til skadeomfanget. Rekkverket var satt opp som et skille mellom
gang- og kjøreareal. Rekkverket kunne i dette tilfellet ha vært erstattet av en
”refuge”. Dette ville ha muliggjort unnamanøver samt virket ryddigere og bedret
oversikten på stedet.
Videre var feil montert rekkverk i henhold til dagens krav medvirkende til unødig
økt skadeomfang i 3 andre ulykker.
UAG har også observert tilfeller av uheldig oppsatt tosidig rekkverk som
vanskeliggjør/umuliggjør unnamanøver. Dersom det er fysisk og økonomisk
mulig bør tosidig rekkverksoppsett langs vegnettet i størst mulig grad unngås, og
utbedring av sideterrenget velges.
7.3.2 Andre faktorer relatert til veg
Stolper/master
Det er viktig at man etter hvert får skiftet ut flest mulig stolper og master som
ikke har avskjæringsledd eller ikke er deformerbare langs vegene. Dette vil
innebære til dels store innvesteringer flere steder da de tradisjonelle trestolpene
for spesielt el- og telekabler fortsatt dominerer. Det er heldigvis relativt sjelden
ulykker inntreffer ved direkte treff av disse, men risikoen for betydelig
skadeomfang ved treff er høy.
Midtrekkverk
Det er innlysende at et fysisk midtrekkverk ville ha kunnet forhindret nesten alle
de 33 møteulykkene, men det er dessverre lite realistisk at fysisk midtrekkverk
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kan anlegges på alle typer veg overalt. UAG har funnet at ved 12 av

møteulykkene kunne det vært realistisk å anlegge midtrekkverk ut fra
vegens betydning og trafikkmengde. Disse ulykkene inntraff til dels på veger

med betydelig trafikkmengde – drøyt halvparten av dem på veger med ÅDT over
8000.

Bildet viser smal 4-feltsveg med midtrekkverk ved Hunderfossen (E6). (Foto: Steinar
Svendsbakken)
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8. Forslag til tiltak
Dette kapitlet omhandler tiltak som er aktuelle i forhold til de resultatene som
har kommet fram under årsaksfaktorer og skadeomfang i de analyserte
ulykkene. Kapitlet er inndelt i trafikant, kjøretøy og veg.

8.1 Trafikant
Dette avsnittet trekker fram de tiltakene UAG mener er viktigst og vil ha størst
effekt sett på bakgrunn av årsakene til de analyserte dødsulykkene. Tiltak rettet
mot trafikanten vil måtte inneholde mange forskjellige faktorer slik som vist
nedenfor.
8.1.1 Lovregulering og kontroller
UAG er av den oppfatning av lovregulerende tiltak har begrenset verdi, spesielt
hvis de blir stående alene som eneste form for informasjon. Lovregulerende tiltak
må knyttes opp mot informasjon om hvorfor tiltaket er iverksatt og hva en
eventuell gevinst vil innebære for trafikksikkerheten.
”Loven forandrer ingen”
På tross av ovennevnte er det hevet over tvil at vi må ha lover og
regler. Utfordringen er å gi trafikantene den informasjon som gjør
at de forstår intensjonen med loven og som en følge av at de er
villige til å innrette seg etter den.
Kontrollvirksomhet vil ha god preventiv virkning og må
videreføres. Utfordringen i denne sammenheng er hva som skal
kontrolleres og hvordan det skal gjøres for å bedre
trafikksikkerheten. Det er viktig å kommunisere med trafikantene
på en måte som gjør at det skapes forståelse for
kontrollvirksomheten.
Ut fra de analyser som er foretatt har UAG kommet frem til at følgende tiltak vil
ha en positiv effekt på trafikksikkerheten:
•
•
•
•
•

Ordningen med prikkbelastning
Fartskontroller
Ruskontroll
Kontroll av annen trafikantatferd, mobilbruk
Bilbeltekontroll

8.1.2 Opplæring og informasjonstiltak
Kampanjer som bør videreutvikles og videreføres:
•
•
•

Stopp og sov
Bilbeltekampanjen
Si ifra
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•
•

65+ (Eldre bilførere)
Bli sett (MC, moped og sykkel)

Andre informasjonstiltak kan være informasjon om fartens betydning om en
ulykke skulle inntreffe. Jfr. Senk Farten aksjonen for noen år tilbake.
8.1.3 Helsekrav
•

Spesifikke krav for å få og beholde førerkortet
o UAG mener det bør innføres en annen ordning for utstedelse av
legeattest for eldre bilførere.

•

Psykisk helsevern
o For om mulig å ”fange opp” de som ønsker å avslutte sitt eget liv

8.1.4 Forenkling av trafikksystemet
Læreplanene beskriver trafikal kompetanse blant annet
som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og
motivasjon som en fører trenger for å mestre
trafikkmiljøet på en sikker måte.
Føreren må ha ferdigheter i å tolke de ulike
trafikksituasjoner og vurdere hvilken atferd som er
passende. Dette krever en kontinuerlig prosess hvor
føreren innhenter og bearbeider informasjon.
Betydningen av informasjon til trafikantene i form av
enkel og selvforklarende vegutforming, skilting og
oppmerking er sentralt. En forenkling av trafikksystemet vil bidra til at det blir
enklere å innhente og bearbeide informasjon og en forenkling av
beslutningsprosessen.
Punktet over har ikke vært en problemstilling som har fremkommet i
dødsulykkene i 2006.
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8.2 Kjøretøy
I tillegg til tradisjonell kontrollvirksomhet og informasjonskampanjer vil UAG anbefale
følgende tekniske tiltak
8.2.1 Beltesperre/-varsler
Bruk av bilbelte er det rimeligste og enkleste tiltaket for å øke
trafikksikkerheten. Dersom involverte kjøretøy hadde hatt
beltesperre (innretning som hindrer bruk av bilen uten at bilbeltet
er satt på), eller beltevarsler, kunne minst 8 av ulykkene fått et
gunstigere utfall.
8.2.2 Kollisjonspute
Kollisjonspute i kombinasjon med bilbelte gir god trafikksikkerhet for fører og
passasjerer i bil der utstyret blir benyttet og virker som forutsatt.
Flere involverte kjøretøy hadde ikke kollisjonsputer, og slikt utstyr kunne
redusert skadene i 11 av ulykkene.
Figuren under viser hvordan kollisjonsputen oppfører seg 38 millisekunder etter
sammenstøtet.

Illustrasjon hentet fra sikkerbil.no

8.2.3 Alkolås
For å redusere tilfeller av kjøring med promille, vil innmontert alkolås være et
godt tiltak. I syv av ulykkene ville en slik innretning trolig ha forhindret at
kjøretøyet ble brukt.
8.2.4 Intelligente førerstøttesystemer
I 26% av de 69 ulykkene ville intelligente førerstøttesystemer som griper inn
trolig ha medvirket til at ulykkene enten ikke hadde skjedd eller redusert
skadeomfanget.
I 20% av ulykkene ville varslende førerstøttesystemer trolig hatt positiv effekt.
Ulykker i forbindelse med at fører sovner er et problem i trafikken. Ved 9 av de
10 søvnulykkene ville det vært avgjørende for føreren å bli varslet om tretthet.
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Slikt utstyr kunne ha forhindret de fleste av søvnulykkene.
Ved en av søvnulykkene kan det tyde på at føreren har våknet i det han passerte
den profilerte sperrelinjen, og bremset over i møtende kjørefelt med låste hjul i
stedet for å slippe opp og styre unna. ABS-bremser kunne i dette tilfellet vært
med på å ”hjelpe” føreren tilbake i eget kjørefelt under forutsetning av riktige
førerhandlinger forøvrig.
Det finnes, og er under utvikling ulike former for førerstøttesystemer. Blant disse
kan nevnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS-bremser (blokkeringsfrie bremser)
ESP (antiskrens)
ISA (automatisk fartstilpasning)
Filgjennkjenning (kjørefeltregistrator) som holder bilen innenfor valgt
kjørefelt
Night vision (nattsyn), infrarøde kameraer som fanger opp mennesker og
dyr før øyet kan se dem og viser bildet på skjerm. Systemet kan også ”se”
rundt svinger.
Blindsoneovervåker (speil, kamera og lignende)
Alkolås
Datalogger
Navigasjonssystemer
Varsel ved tretthet

Bruk av førerstøttesystemer kan øke trafikksikkerheten under forutsetning av at
de ikke tar oppmerksomheten bort fra selve kjøreprosessen.
Trafikkforskere hevder at de nye systemene for førerstøtte totalt sett vil kunne
spare 100 menneskeliv på norske veger hvert år (kilde:www.sikkerbil.no)
8.2.5 Konstruksjon og utforming av kjøretøy
Sikthindring
Flere av ulykkene mellom kjøretøyer og fotgjengere/myke trafikanter har skjedd
ved at de myke trafikantene enten har blitt oversett, eller rett og slett ikke har
vært synlige for førerne på grunn av ”blindsoner” på kjøretøyene. Dette gjelder
spesielt lastebiler der det er blindsoner rett foran førerhuset, til siden og
bakover. Sikten bakover på varebiler er også et problem.
Det finnes i dag innretninger både for å bedre sikten i blindsoner og
varslingsutstyr for å varsle myke trafikanter om kjøretøy som rygger. Det bør
vurderes å ta inn krav om utstyr som varsler dersom myke trafikanter befinner
seg i blindsoneområder rundt tyngre kjøretøy og varebiler.
EURO-NCAP
I 13 % av kjøretøyene som var involvert i ulykker i 2006 i region øst, har
skadene på fører og passasjerer blitt større enn nødvendig på grunn av dårlig
innebygd sikkerhet, og lav scoring på EURO-NCAP.
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Bildet viser kollisjonstest EURO-NCAP

Passiv sikkerhet i bil er den beskyttelse bilen gir fører, passasjer og omgivelser
(myke trafikanter) når ulykken inntreffer.
Det er avgjørende hvilken evne bilen har til å absorbere kreftene som oppstår
ved en kollisjon. Bilprodusentene utfører både front- og sidekollisjonstester.
Noen produsenter tester også egenskapene ved rundvelt og kollisjoner bakfra.
Flere og flere kjøretøyfabrikanter produserer kjøretøyer som oppnår 4 eller 5
stjerner (max 5) i kollisjonstester. Nye testprosedyrer må trolig utvikles for å
oppnå ytterligere heving av sikkerhetsnivået.
Skadene på trafikantene i kjøretøyene avhenger i stor grad av hvor gamle de
involverte kjøretøyene er.
8.2.6 Andre kjøretøyrelaterte tiltak
Hjulutrustning
I sju av ulykkene har feil eller uheldig hjulutrustning vært medvirkende årsak til
ulykken. Dekk-kombinasjonen foran og bak på kjøretøyet i kombinasjon med for
høy hastighet og vanskelig føre har ført til at det trolig oppsto skrens.
UAG har inntrykk av at det er en utbredt oppfatning blant bilførere at man skal
montere de beste dekkene foran på bilen for å få best fremkommelighet og
styrbarhet, spesielt på vinterføre. Dette kan lettere føre til at bakhjulsskrens
oppstår. Det er derfor ulike oppfatninger om hvor de beste dekkene bør sitte.
Det er viktig at bilførere er klar over dette og tilpasser kjøringen deretter.
Bildekk er ”ferskvare” og dekkene påvirkes av tidens tann og egenskapene
forandres langsomt og gradvis. Det innebærer at man må regne med redusert
ytelse på gamle dekk og bytte ut disse til tross for at gjenværende
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mønsterdybde er innenfor kravene. Ti års bruk av dekk kan i følge STRO`s
databok (The Scandinavian Tire & Rim Organisation) settes som en øvre grense
generelt, men når det gjelder vinterdekk er grepet på is og snø sterkt redusert
allerede tidligere.
Analysearbeidet har avdekket at bruk av dekk som var eldre enn 10 år har vært
medvirkende årsak til at ulykker skjer. UAG anbefaler at dette vurderes tatt inn
som et kontrollpunkt i utekontrollveiledningen og at det skrives mangler på
vinterdekk som er eldre enn 10 år.
Utekontrollvirksomhet
En videreføring av dagens kontrollvirksomhet, samt mer målrettede kontroller
avhengig av eksempelvis årstider, trafikkforhold m.m., kunne trolig avdekket
tekniske feil på og feil bruk av kjøretøyene. Det kan også være aktuelt å foreta
temakontroller på dekk, lastsikring og andre forhold.

8.3 Veg
Dette delkapitlet omhandler aktuelle tiltak på vegen.
8.3.1 Tiltak mot utforkjøringsulykker
I 2006 var det i Region øst 15 dødsulykker i forbindelse med utforkjøring. Ved 8
av disse ulykkene ville et tilgivende sideterreng og riktig oppsatt rekkverk i
henhold til kravene og intensjonene i nye rekkverks- og stamvegsnormaler ha
kunnet redusert skadeomfanget vesentlig. I flere tilfelle ville et slikt sideterreng
også kunne ha avverget det tragiske utfallet av ulykken.
Det pågår i dag et omfattende TS-inspeksjonsarbeid langs ”Nei-strekningene”
(Forventet skadegradstetthet > 1,2 og drepte og hardt skadde > 0) i Norge.
Mange av tiltakene som gjennomføres etter inspeksjonene går på utbedring av
grøfter, skråning og sideterreng. Dette analysearbeidet har ytterligere
understreket at dette er viktige og effektive tiltak å gjennomføre.
Mange steder langs vegnettet vårt er rekkverk eneste løsning mot utforkjøringsulykker. Det er likevel tilfeller hvor rekkverk kan gjøre mer skade, for eksempel
ved at man ikke kan foreta unnamanøver dersom det kommer bil over i eget
kjørefelt. Dette problemet forsterkes ytterligere ved tosidig oppsatt rekkverk.
Det vises for øvrig til avsnittet om tremaster under pkt. 7.3.2
8.3.2 Tiltak mot møteulykker (jf. ”Manglende midtdeler” i matrisen)
33 av de 69 dødsulykkene i Region øst var
møteulykker. I nesten alle disse ulykkene
ville en fysisk midtdeler ha avverget
møteulykken. Det er likevel ikke realistisk å
etablere fysisk midtdeler som tiltak på mer
enn 12 av disse stedene. Dette gjelder stort
sett på veger med høy standard og
betydelig trafikkmengde.
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Det er videre sannsynlig at et merket midtfelt (1 meter) med rumleeffekt kunne
ha innvirket positivt på utfallet av enkelte av disse ulykkene (oppmerksomhet,
trøtthet med mer).
På flere strekninger i Region øst er det nå etablert slike midtfelt, bla på E6 nord i
Akershus og i Oppland, og flere steder vurderes. Så langt synes tiltaket å ha gitt
en positiv effekt både på kjøreadferden og ulykkesantallet. Det vil i tiden som
kommer også bli gjort flere forsøk med oppsett av såkalte midtmarkeringer i
form av markører og/eller ”gummipølser” mellom kjørefeltene for å redusere
risikoen for møteulykker. Denne type avstengninger vil ikke fysisk kunne
forhindre møteulykkene men skjerpe oppmerksomheten, understreke/ forsterke
forbikjøringsforbudet og vanskeliggjøre uønsket forbikjøring. Samtidig muliggjør
tiltaket kryssing av midten med redusert hastighet ved temporære blokkeringer
av et av kjørefeltene. Dette utvider mulige bruksområder vesentlig i forhold til
ordinære, faste rekkverk.
8.3.3 Tiltak mot kryssulykker
I alt var det 7 ulykker i kryssområder, hvorav 4 var mellom bil og fotgjenger.
Mindre ombygginger / siktutbedringer /bedret belysning m.m ville i 3 av disse
tilfellene ha redusert risikoen betydelig. Ved 2 av de 3 resterende kryssulykkene
mellom kjøretøyer (strakskode 30 – 69) er det rimelig å anta at mindre eller
større utbedringer og ombygginger av krysset ville redusert risikoen vesentlig for
lignende ulykker i fremtiden.
Bilde: Rundkjøring med god avbøyning med
mer på Romerike (etter nye normaler)

Registrerte problemområder i kryssene har som regel sammenheng med:
Fart:
Det er uheldig hvis kryssets utforming innbyr til/muliggjør høy fart for trafikk på
gjennomgående hovedveg, samtidig som trafikken fra sidevegene må foreta til
dels ”tunge” svingebevegelser (spesielt venstresving av og på). Dette er ofte et
problem som kommer til syne i forbindelse med tradisjonell fullkanalisering av
kryss med overordnet hovedveg. Selv om det ikke er kapasitetsproblemer i slike
kryss bør rundkjøring med god (stram) avbøyning vurderes brukt. Bruk av
rundkjøringer gir også bedrede forhold for kryssing av fotgjengere i plan.
Kryssets synbarhet:
Analysene av kryssulykkene har vist at det er viktig at kryssene med tilhørende
fotgjengerkryssinger har god synbarhet, og at de ”oppfattes” tidlig og skiltes
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godt. Dette er med på å gi trafikantene et godt forvarsel om fare for bl.a. på– og
avsvingende trafikk, samt at det er mulighet for sikker stans i hovedveg i
forbindelse med blant annet venstresving. Behovet for belysning bør vurderes,
og belysningens kvalitet bør undersøkes dersom det allerede er belysning på
stedet.
Sikt inn mot og i kryss
For å unngå ulykker er det nødvendig å utforme kryssene slik at det oppnås god
sikt
inn
mot
kryssene
både
langs
hovedveg
og
fra
sideveger.
Fotgjengerkryssinger med tilhørende sideareal må synes godt.
8.3.4 Tiltak mot ulykker med gående og syklende
Mange gangfelt er etablert uten at det er et godt grunnlag for det. Gangfelt er
ofte mer et fremkommelighetstiltak for fotgjengerne enn et reelt sikkerhetstiltak.
Gangfelt kan gi fotgjengerne en falsk trygghetsfølelse og dårlig reell sikkerhet
dersom ikke gangfeltet suppleres med refuger, opphøyning eller andre
fartsregulerende tiltak.
2 fotgjengere omkom i gangfeltulykker hvor det var utilstrekkelig sikt og
belysning.
UAG anbefaler at det foretas temainspeksjoner/gjennomgang av et visst antall
gangfelt per år med tanke på fjerning/utbedringer. Sikt, skilting og behov for
belysning vurderes nøye ved anleggelse og utbedringer.
Det har ikke vært dødsulykker med syklende i Region øst i 2006. Fokus på
synlighet ved bruk av refleksvest eller synlige klær på dagtid må fortsette da
syklistene er små og lite synlige i forhold til andre kjørende.
Det vises for øvrig til punktene 6.3.5 og 6.3.7
8.3.5 Tiltak ved arbeid på veg (dersom relevant)
Ingen av dødsulykkene i 2006 skjedde i forbindelse med arbeid på veg.
8.3.6 Andre tiltak relatert til veg
Kurver
Mange ulykker skjer i kurver. I 2006 utgjorde disse ca 40 % av det totale
ulykkesantallet. Dette understreker behovet for å gjennomføre URF analyser,
vurdere skiltet hastighet, forvarsling av kurver, sikt gjennom kurvene og behov
for bakgrunnsskilting på ulykkesutsatte strekninger. Videre er det viktig under
for eksempel TS-inspeksjonsarbeidet å vektlegge vurderingen av sideterrengets
utforming i kurvene, samt å fjerne farlige sidehindre som trær og master dersom
ikke rekkverk blir løsningen.
Fotgjengere
Det har vært en betydelig økning i antallet ulykker med fotgjengere.
Fotgjengerkryssinger og gangfelt bør følges opp spesielt i tiden framover, og
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arbeidet med utbedringer av ulykkesutsatte kryssinger bør prioriteres. De fleste
av disse ulykkene i region øst skjedde i den mørke årstiden, og dette
understreker behovet for vurderinger av sikt, synbarhet og belysning.

8.4 Organisatoriske tiltak
Dette avsnittet gjør rede for aktuelle organisatoriske tiltak
8.4.1 I forhold til trafikant
Rutiner for utstedelse av helseattest for eldre bilførere, og rutiner for legens plikt
til å rapportere sykdomstilstand som skal virke negativt for trafikksikkerheten,
bør tas opp til drøfting
8.4.2 I forhold til kjøretøy
En raskere utskifting av eldre biler vil virke positivt på trafikksikkerheten. I nyere
biler med effektivt sikkerhetsutstyr påføres 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.
8.4.3 I forhold til veg
•

Retningslinjer for vegmerking i forhold til siktstrekning bør revurderes.
Etter at påbudt bruk av lys under kjøring ble innført, bør sikthøyden være
basert på lyktehøyde, og ikke øvre del av en gjennomsnittlig personbil.

•

Opprette en sentral database hvor svakheter ved vegsystemet registreres.
På denne måten kan vegplanleggere og andre fagpersoner i etaten
nyttiggjøre seg erfaringer og resultater som fremkommer i
ulykkesanalysene.

•

Dødsulykker for 2 år er et for lite grunnlag for å kunne trekke bastante
konklusjoner. UAG mener likevel at årets økning i antallet ulykker, der
føreforhold kan ha vært medvirkende årsak, gir grunn til bekymring. Selv
om det er klart at vinterforholdene hvert år nødvendigvis varierer og vil
måtte føre til noen svingninger, sier samtidig tallene noe om vedlikeholdsstandarden. Dette gjelder både krav til standard i funksjonskontraktene,
kvaliteten på gjennomføringen av vedlikeholdet og mulighetene for god
oppfølging av at kravene blir fulgt. Dersom den økende trenden i ulykker
knyttet til vedlikeholdsstandard viser seg å være et tiltagende problem,
ikke bare i region øst men også andre steder, er det grunn til å se
nærmere på om dagens ordning med funksjonskontrakter gir den
standarden som ønskes.

8.4.4 Andre organisatoriske tiltak
UAG mener at det er svært alvorlig med den økende tungbilandelen på
hovedvegene i Region øst. Analysene viser at førere av de lette kjøretøyene ofte
har skylden i ulykkene på grunn av sovning eller uoppmerksomhet og dermed
kommer over i motgående kjørefelt. Slike feil vil alltid forekomme og kan bare
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delvis begrenses ved hjelp av kampanjer og trafikanttiltak. Alvorlighetsgraden
skyldes imidlertid kollisjonen med de tunge kjøretøyene som nesten alltid fører til
dødsulykke når farten er over 60-70 km/t. Inntil stamveger og hovedveger i
større grad blir utstyrt med midtrekkverk bør det legges restriksjoner på
tungbiltransporten i form av lavere fartsgrenser og det bør legges til rette for at
mer av godset på Østlandet overføres til båt og bane. Jernbanen har per i dag
begrenset kapasitet pga for få dobbeltspor og for korte vekslingsspor på
møteplassene.

9. Erfaringer fra 2006
I dette kapitlet oppsummeres erfaringer fra ulykkesanalysearbeidet i 2006.
Erfaringene kan sees på som internt anliggende for Statens vegvesen, men det
er også viktig at samarbeidspartnere og brukere av vegnettet får ta del i
erfaringsgrunnlaget.

9.1 Konklusjoner fra analysearbeidet
Resultatene fra analysearbeidet er beskrevet andre steder i rapporten. Analysene
viser at det i de fleste dødsulykkene forekommer menneskelig svikt i form av
rus, trøtthet, uoppmerksomhet eller manglende førerdyktighet. Andelen
trafikantfeil er skremmende høy når det gjelder utløsende årsaker. Det samme
gjelder trafikantens manglende bruk av sikkerhetsutstyr og valg av sikker bil.
Uansett svikt hos bilfører eller andre trafikanter så bør vegsystemet utformes slik
at menneskelig svikt ikke fører til alvorlig skade.

9.2 Hovedutfordringer
Hovedutfordringene i analysearbeidet må være å få enda større kjennskap til
trafikanten enn det vi har fått hittil. Region øst har hatt problemer med å få
informasjon fra politiet eller at informasjonen har kommet for sent. Se eget
kapittel.
Region øst ønsker å få til bedre organisering av arbeidet uten at ressursene økes.
Det er derfor viktig å øke kompetansen på deltagerne i analysearbeidet og å
sette fokus på de viktigste faktorene i ulykkene. En fortsatt satsing på
tverrfaglige ulykkesgrupper vil styrke samholdet mellom veg- og TK-området og
gi en helhet i trafikksikkerhetstenkingen i Statens vegvesen.
En annen viktig faktor som mangler i analysearbeidet nå er en helsekontakt som
kan gi mer informasjon om trafikantens fysiske og psykiske tilstand. Med de
store ressursene som legges i analysene allerede vil det være svært nyttig å få
komplettert analysene med flere helsedata.
Dagens matriser med stadig flere enkeltfaktorer fra ulykkene har etter hvert blitt
svært uoversiktlige. Utviklingen av en ny database for dødsulykkene vil kunne gi
mange flere analysemuligheter enn i dag. En database vil lettere kunne kjøre ut
fellestrekk ved spesielle ulykkestyper og kobles mot data på veg, kjøretøy og
trafikant slik at man får ut mer og bedre informasjon.
Statens vegvesen har et stort ansvar for å følge opp tiltak både på veg- kjøretøy-
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og trafikantsiden. Det er trolig fortsatt mest å hente på konsekvenssiden i det
forebyggende arbeidet. Vegmiljøet må derfor utformes slik at konsekvensen ved
ulykker blir minst mulig. Statens vegvesen har også et ansvar for å påpeke risiko
ved organisatoriske forhold som vegvesenet ikke kan styre. Et eksempel på dette
er i hvilken grad vi skal ”håndtere” en økende andel tungtransport på
hovedvegene våre uten at vegnettet samtidig sikres mot møteulykker.
9.2.1 Varslingsrutiner
Alle dødsulykker eller ulykker som kan bli en dødsulykke skal varsles umiddelbart
til Statens vegvesen som har egen vaktberedskap for dette. 10 av de 69
dødsulykkene i 2006 (14%) ble likevel ikke varslet til distriktenes
beredskapsgrupper. Årsaken i de fleste tilfeller var at politiet ikke hadde behov
for bistand og heller ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om at alle dødsulykker
skulle analyseres. Noen av ulykkene ble ikke oppfattet så kritiske at beredskapen
ble varslet og ble først etterforsket av UAG etter at det ble konstatert at det ble
en dødsulykke. Varslingen er likevel blitt bedre enn i 2005 da 17 av 55
dødsulykker ikke ble varslet. (31%)
Politiet bør også varsle så raskt som mulig, det er bedre at vi snur hvis de ikke
ønsker bistand. Ulykkene som ikke ble varslet samme dag ble likevel undersøkt
og analysert i ettertid på bakgrunn av befaringer og politirapporter.
Mangelfull varsling er et problem. Egne observasjoner og registreringer fra
ulykkesstedet er av uvurderlig betydning i analysearbeidet, og avgjørende
informasjon vil lett gå tapt ved ikke å ha vært på et ”varmt” ulykkessted.
Arbeidet på ulykkesstedet skjer i nært samarbeid med politiets skadestedsleder,
og er et tidkrevende og møysommelig arbeid, ofte under vanskelige forhold og
tidspress.
9.2.2 Organisering
Organiseringen av ulykkesarbeidet i Region øst har vært forskjellig fra de andre
regionene. Vi hadde i 2006, i motsetning til de andre regionene, ikke fått etablert
ledere av distriktenes ulykkesgrupper, UG, fordi noen distrikter mente at man
derved ville bruke for mye ressurser på arbeidet. Noen distrikter har heller ikke
stilt med tilstrekkelig ressurser på trafikantområdet.
Manglende ansvar og ressurser fra noen distrikter har ført til stort arbeidspress
på UAG som derved ikke har fått tilstrekkelig tid til sluttanalyser og i mange
tilfeller manglet viktige data om trafikanten. Det vil derfor bli lagt stor vekt på en
bedre organisering av ulykkesgruppene (UG) slik at viktige grunndata blir sikret
og frister for rapporter og årsrapport kan bli overholdt. Det skal utnevnes UG
ledere i alle distriktene innen 1. juni 2007.
Beredskapspersonen går vanligvis vakt i en uke om gangen. Godtgjørelsen for
beredskap har vært ulik fra distrikt til distrikt innenfor regionen, og har fortsatt
ikke funnet sin løsning hele 2 år etter at UAG-arbeidet startet. I noen distrikter
disponerer beredskapspersonen tjenestebil, i andre distrikter brukes privatbil.
Avhengig av antall medlemmer i beredskapsgruppen har beredskapspersonene
fra 5 til 10 vakter i løpet av et år. Ved få vakter vil ikke beredskapspersonen
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opparbeide eller vedlikeholde rutine, og ved mange og hyppige vakter blir
belastningen stor både emosjonelt og arbeidsmessig. Mange ulykker gir mye
rapportskriving og flere ulykker ender i rettssaker.
I løpet av 2006 er det flere av beredskapspersonene som har gått av med
pensjon eller sluttet med beredskap, noe som resulterer i hyppigere vakter for de
gjenværende.
Dersom Statens vegvesen skal opprettholde kompetanse på ulykkesarbeid må
det ansettes flere kjøretøyingeniører og høyt kvalifiserte fagfolk på
trafikantadferd samt stimulere til å beholde de vi allerede har. Det må fra
sentralt hold arrangeres ulykkeskurs, både grunnleggende og videreføringskurs.
I tillegg til dette må slikt personell opparbeide seg elementære veg- og
trafikktekniske kunnskaper.
9.2.3 Datainnsamling
De fleste beredskapspersoner i Region øst er ingeniører med kjøretøy- eller
trafikal bakgrunn og med lang erfaring fra ulykkesarbeid. Det gjøres et godt
arbeid både på selve ulykkesstedet og ved rapportskriving, selv om enkelte
rapporter kommer sent. De fleste beredskapspersonene har til daglig andre
gjøremål, og hovedproblemet er å få avsatt nok tid til etterarbeid etter ulykker.
Tilgang til data fra politiet er svært viktig for å få god informasjon om trafikanten
og hendelsesforløpet før og under ulykken. Dette er beskrevet i eget kapittel
9.2.5.
9.2.4 Samarbeidspartnere
Noen av UAGs samarbeidspartnere er nevnt i kapittel 3.6.
Det er viktig med samarbeid og at Statens vegvesen kan utveksle erfaring og
kunnskap med andre etater og organisasjoner. UAG mener at det viktigste nå er
en videreføring av det gode samarbeidet vi hadde med helsevesenet i 2005 og at
det etableres en fast helsekontakt for alle regionenes analysegrupper snarest
mulig.
UAG i Region øst har på eget initiativ tatt kontakt med Universitetet i Oslo for å
få mer kunnskap om selvmordsproblematikk. SSFF, Seksjon for
selvmordsforskning og forebygging ved UiO ønsker også få vite mer om
selvvalgte ulykker i trafikken. Det planlegges også kontakt med leger som har
god kompetanse på eldre bilførere og problematikk rundt helse, demens og
ordninger rundt legeattest for eldre
Samarbeidet med fagorganisasjoner som Norsk motorsykkelunion NMCU og
Norsk Lastebileier Forbund, NLF, vil fortsette
Distriktene i regionen:
Samarbeid med distriktene har foregått via ulykkesgruppenes fagpersoner og
mest via beredskapspersonene som har vært ute på ulykken.
Beredskapsgruppenes koordinatorer spiller også en viktig nøkkelrolle for å følge
opp arbeidet med ulykkene. Region øst har 3 av de 4 koordinatorene i
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ulykkesanalysegruppa og har derved veldig god kontakt med beredskapsfolket
og delvis også de andre fagpersonene i ulykkesgruppene.
9.2.5 Politi, tilgang til dokumenter og tilstandsdata
Samarbeidet med politiet er i de fleste tilfeller svært bra.
Samarbeidet varierer imidlertid noe fra sted til sted alt avhengig
av hvor godt Statens vegvesens tjenestemenn kjenner den
enkelte polititjenestemann fra tidligere. Det viser seg at på langt
nær alle innen Politiet kjenner til vårt arbeid i UAG til tross for at
det er sendt ut brev fra Politidirektoratet til politidistriktene om
dette. Som følge av det har det vært vanskelig for noen av
ulykkesgruppene å få ut nødvendige opplysninger, spesielt vitneavhør fra Politiet.
UAG vil prøve å få til rutiner som medfører at utvidet rapport fra politiet kommer
mer automatisk og at informasjonen kan overføres elektronisk.
Nyere forskning og politiets kontroller viser at bruk av rusmidler er økende og at
stadig flere førere kjører i beruset tilstand. Kombinasjonsrus er i følge forskerne
og politiet meget vanskelig å avsløre. Det fører også til en dramatisk økning i
risikoen for å bli innblandet i en ulykke.
UAG har blant annet behov for å fastslå om involverte trafikanter har vært
påvirket av alkohol eller andre rusmidler, og om forulykkede kan ha fått
illebefinnende forut for ulykken. Disse forhold kan fastslås ved blodprøve/utvidet
blodprøver og obduksjon. Både ut fra økonomiske og juridiske vurderinger fra
politiets side blir slike prøver i mange tilfeller ikke utført, til tross for at vi
gjennom dette kunne fått verdifull informasjon som i mange tilfeller kunne gitt
svar på ulykkesårsaken. Politiets behov for blodprøve eller obduksjon faller ofte
bort dersom hendelsesforløp er klart og den som eventuelt skulle straffeforfølges
omkommer i ulykken. For å få fram nødvendige opplysninger er det derfor viktig
at det utarbeides entydige rutiner for kontroll og innrapportering av eventuell
ruspåvirkning etter dødsulykker.

9.3 Oppfølging av UAG-arbeidet og ulykkesanalysens plass i
vegvesenet
Dybdestudier av dødsulykker gir oss kunnskap om hva som skaper
farlige forhold i trafikken. Vi har prøvd å vise at en dødsulykke
sjeldent bare har én årsak, men at flere medvirkende faktorer
spiller sammen. Et sikkert vegtrafikksystem er avhengig av
samspill og tilpasning mellom menneske, kjøretøy og veg.
Analysene viser at vi må ta i bruk virkemidler som retter seg mot
alle delene i vegtrafikksystemet. Vi må ha et personperspektiv for å forhindre
individuelle feilhandlinger. Viktige virkemidler her er ulike former for
informasjon, opplæring, regulering og kontroll. I tillegg til dette må vi ha et
teknisk perspektiv som sørger for god fysisk tilrettelegging og barrierer ved veg
og kjøretøy. Sist, men ikke minst, må vi anlegge et organisatorisk perspektiv på
ulykker, der vi som organisasjon lærer av de ulykkene som har skjedd slik at vi i
større grad kan styre de prosessene som skaper farlige forhold. Lokale farlige
forhold oppstår ikke tilfeldig, men er et resultat av beslutninger hos
”systemutformerne” om design, vedlikehold, regulering, drift osv.
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Mange analyser av dødsulykker som har vært gjennomført tidligere, er basert på
data fra STRAKS ulykkesregister. Dette ulykkesregisteret inneholder data fra
politiets ”Rapport om vegtrafikkuhell”. Denne skriver politiet kort tid etter en
ulykke og rapporten danner grunnlaget for den offisielle ulykkesstatistikken.
Innsamlingen av data i forbindelse med dette prosjektet har imidlertid avdekket
at blant annet rus og selvvalgte ulykker er et mye større problem enn det som
blir avdekket gjennom analyser basert på STRAKS. Vegvesenets egne
undersøkelser av kjøretøyene har også i langt større grad avklart om bilbelte
eller annet sikringsutstyr har vært brukt. Forhold ved vegen er i svært liten grad
tema i politiets rapporter.
UAGs analysearbeid gir dermed et bedre og sikrere beslutningsgrunnlag for
prioriteringer enn det som tidligere har vært tilgjengelig. De regionale
ulykkesanalysegruppene fremskaffer kunnskap, peker på hovedproblemer og
foreslår mulige tiltak. Beslutningene om tiltak må imidlertid tas i linjen, slik at
kunnskap fra analysene kommer inn i de ordinære prosessene både på
distriktsnivå, regionsnivå og nasjonalt nivå.
I tilegg gir analysene verdifull kunnskap til å identifisere farlige forhold i planer
og på eksisterende veg. Dette er svært viktig i forbindelse med innføringen av et
sikkerhetsstyringssystem i Statens vegvesen, der målet er å få et mer effektivt
og styrbart trafikksikkerhetsarbeid.
UAGs dybdestudier av dødsulykker bidrar altså til økt kunnskap og bevissthet om
ulykker, og setter bl.a. dødsulykker på dagsorden i ledermøter og i ulike
fagmiljøer. Vår påstand er at dybdestudier av ulykker også styrker
sikkerhetskulturen i Statens vegvesen. Kunnskap om hvordan ulykker oppstår
påvirker praksis og arbeidsformer. Dessuten er arbeidet basert på tverrfaglighet
der flere enheter i organisasjonen involveres. Dette er i seg selv et moment som
bidrar til å styrke sikkerhetskulturen.

9.4 Nytten av arbeidet, motivasjon og læring.
Analyse av trafikkulykker gjennomføres for å finne bakenforliggende
årsaker til at ulykken skjer, avdekke skadeomfanget på trafikantene
og å komme med forslag til tiltak både på trafikant-, kjøretøy- og
vegsiden. Denne kunnskapen bør kunne lede til tiltak som kan
redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken i fremtiden.
Motivasjonen blant deltagere både i beredskap, ulykkesgrupper og i
analysegruppen må være god for å oppnå et godt sluttresultat. Deltagere i
arbeidet på ulike nivåer, fra den som rykker ut på ulykken og til de som arbeider
med den endelige analysen, må ha god kjennskap til hensikten med arbeidet for
å gjøre en god jobb. Usikkerhet i forhold til gjøremål, misnøye med tidsressurser,
godtgjørelse og den følelsesmessige siden av arbeidet fører til at flere er betenkt
på å delta.
De faglige utfordringene er imidlertid store og det tverrfaglige arbeidet mellom
trafikant-, kjøretøy- og vegfagfolk er verdifullt og avgjørende for å få et godt
sluttprodukt.
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Det er med glede vi registrerer at Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og
Sosial- og helsedirektoratet i Handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009
fortsatt satser på ulykkesanalysegrupper.
9.4.1 Kurs, oppfølging, erfaringsutveksling
Dersom Statens vegvesen skal opprettholde kompetanse på ulykkesarbeid må
det ansettes flere ingeniører, og det må fra sentralt hold arrangeres ulykkeskurs,
både grunnleggende og videreføringskurs. Det er også viktig at en har samlinger
hvor beredskapspersoner, UG og UAG tar opp aktuelle problemstillinger knyttet
til ulykkesarbeidet og har erfaringsutveksling.
I Region øst er det flere som har lisens på dataprogrammet Scan-Crash, med det
er få som bruker det fordi det krever jevnlig bruk av programmet for å kunne
utnytte det maksimalt.
UAG foreslår at det opprettes en sentral database hvor svakheter ved vegsystemet registreres. Dette for at planleggere og andre fagpersoner i etaten kan
nyttiggjøre seg erfaringer og resultater som fremkommer i ulykkesanalysene.
Eksempler på dette kan være feil oppsatt rekkverk, avskjæringsledd som ikke
virker etter intensjonen med mer.
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10. Vedlegg

Vedlegg 1
Organisasjonskart for UAG, UG og Ulykkesberedskap

Eivind Kvambe
(Leder, TKVA)

Harald Ståle Jansen
(TK)

Torbjørn Ekrem
Fredy Plavnik
Dagfinn Toven,
Johnny Bjørsrud
Christian Ustvedt

6

Svein Skjønhaug
Gabor Burghardt
Hans Inge Isaksen
Arild Ravneng
Poul Erik Christensen

6

Felles beredskap Stor-Oslo og Romerike.
Koordinator: Tor Østberg

Koordinator:
Harald Ståle Jansen

V:Terje Kristiansen
T: Jon Kurland
+
Den som rykker ut

+
Den som rykker ut

V:Tom Linderud
T:Fredy Plavnik

Tor Østberg (K)
Terje Kristiansen
(V)

Romerike

V: Helge Jansen
T: Harald Ståle
Jansen
+
Den som rykker ut

(Ressursavdelingen)

Stor-Oslo

Østfold

Hedmarken og
Østerdalen

7

Edgar Kristiansen,
Bjørn Mellembakken,
Arne Nyhus,
Stein Solhaug,
Olav Solvang,
Håvard Storli
Nils Anders Lund

Felles beredskap Hedmark.
Koordinator: Arne Skybak

+
Den som rykker ut

V: Hege Hovde Nybakk
T: Ikke oppnevnt

Nils Anders
Lund (TKV)

Glåmdal

+
Den som rykker ut

V: Svenn Johnsen
T:Arne Låksrud

Vestoppland

4

Henning Svenneby,

Inge Rønning,
Jon Rønningen

Felles beredskap Oppland:
Koordinator: Paul Bjørnvolden

V:Odd Dagfinrud
T: Paul
Bjørnvolden
+
Den som rykker ut

(Ressursavdelingen)

Trond Rypdal
(V,A,S)

Gudbrandsdal

Ulykkesgruppas beredskapsperson rykker ut på dødsulykken etter oppsatte vaktlister og tar kontakt med vegfaglig, og trafikantfaglig person i det
distrikt hvor dødsulykken skjer. Beredskapsperson sørger for at foreløpig melding om dødsulykke sendes innen et døgn og UG sørger for at
registreringsskjema blir fylt ut og levert til UAG innen 1 måned. Se notat av 11.02.05.

Forkortelser: T = Trafikant, K= Kjøretøy, V = Veg, A = Analyser, S= STRAKS

Distriktets
ulykkesgruppe

UG

Regional ulykkesanalysegruppe

UAG

Gruppe

Oversikt over regional ulykkesanalysegruppe, UAG, distriktsvise ulykkesgrupper, UG, og felles
beredskapsordning i Region Øst. Personell i beredskap inngår i distriktets UG. (29.01.07)

Fast UG

Beredsskapsgruppe

Vedlegg 2
Tabeller (hentet fra matrisen) som angir faktorer som
har medvirket i ulykken, samt faktaopplysninger og tiltak

1. Faktaopplysninger - 1
Ulykke nr.
Distrikt
Østfold
Stor-Oslo
Romerike
Glåmdal
Hedemarken og Østerd.
Vestoppland
Gubrandsdal

Sum
10
7
12
1
23
9
7

0 - 9 Andre uhell
10 - 19 Samme kjøreretning
20 - 29 Møteulykke
30 - 69 Kryssulykke
70 - 89 Fotgjenger ulykke
90 - 99 Utforkjøring
Ukedag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Klokkeslett
0000-0600
0600-0900
0900-1500
1500-1800
1800-2400

2
2
33
3
14
15
0
15
8
10
9
11
7
9
0
8
8
19
17
17

Antall involverte i ulykken
Drept
Hardt skadd
Lettere skadd
Uskadd

177
72
21
36
48

0 - 4 år Jente
0 - 4 år Gutt
5 - 11 år Jente
5 - 11 år Gutt
12 - 15 år Jente
12 - 15 år Gutt
16 - 17 år Jente
16 - 17 år Gutt
18 - 24 år Kvinne
18 - 24 år Mann
25 - 34 år Kvinne
25 - 34 år Mann
35 - 49 år Kvinne
35 - 49 år Mann
50 - 69 år Kvinne
50 - 69 år Mann
70 - 85 år Kvinne
70 - 85 år Mann
Over 85 år Kvinne
Over 85 år Mann

2
3
1
1
0
3
1
4
6
26
6
23
9
27
8
19
10
14
0
2

Alder og kjønn på drepte
0 - 4 år Jente
0 - 4 år Gutt
5 - 11 år Jente
5 - 11 år Gutt
12 - 15 år Jente
12 - 15 år Gutt
16 - 17 år Jente
16 - 17 år Gutt
18 - 24 år Kvinne
18 - 24 år Mann
25 - 34 år Kvinne
25 - 34 år Mann
35 - 49 år Kvinne
35 - 49 år Mann
50 - 69 år Kvinne
50 - 69 år Mann
70 - 85 år Kvinne
70 - 85 år Mann
Over 85 år Kvinne
Over 85 år Mann
Sum

2
2
0
0
0
0
1
1
4
7
1
11
1
13
4
10
3
10
0
2
72

2. Faktaopplysninger - 2
Ulykke nr.
Veg, stedsforhold
Kryss
Kurve
Rettstrekning
Tunnel
Bru
Annet, P plass
Vegtype
Europaveg Ev
Riksveg Rv
Fylkesveg Fv
Kommunal veg Kv
Privat veg Pv
Lys-/siktforhold
Lyst
Skumring
Mørkt
Regn
Tåke/dis
Snøvær
Lav sol imot
Ugunstig lys-/siktforhold
Vegbelysning
Vegdekke
Asfalt
Betong
Grus
Føreforhold
Tørt
Våt/bar veg
Snøføre
Slaps, ranker, spor
Glatt/isdekke
"Usynlig" isføre
Trafikant/enhet
Moped/Mc
Fotgjenger
Sykkel
Personbil/varebil
Personbil/varebil m/tilhenger
Lastebil/buss
Traktor, ny øst
Vogntog, 3,5t<trekkbil<7,5t
Vogntog, trekkbil >7,5t

Sum
7
28
32
2
2
2
18
34
10
1
6
0
44
6
18
5
2
3
3
5
9
65
1
3
0
40
13
4
3
9
3
0
8
14
0
79
2
11
1
0
20

3-1. Kjøretøy - Forhold medvirkende til ulykken
Ulykke nr
Tekniske forhold
Bremser
Styring
Sikt/vinduer/visir på hjelm
Lysutstyr
Hjul/dekk
Karosseri
Sikring av last
Sikthindring i eller på kjøretøy
Annet
Distraksjonsfaktorer
Radio betjening
Mobiltelefon
CD/kasettspiller

3-2. Kjøretøy - Forhold medvirkende til skadeomfanget
Stor vektforskjell
Personbil mot lastebil/buss/vogntog
MC mot lastebil/buss/vogntog
MC mot person-/varebil
Sykkel mot annet kjøretøy
Passiv sikkerhet
Ikke brukt bilbelte
Ikke brukt hjelm
Ikke brukt verneklær/hansker
Ikke kollisjonsputer
Dårlig karosserisikkerhet
Kollisjonspute utløst - ikke brukt bilbelte
Manglende etter feil innstilt hodestøtte
Treffpunkt (Se skisse under)
I front - A
Skrått mot front fra høyre - B
Skrått mot front fra venstre - C
På høyre side foran - D
På venstre side foran - E
På høyre side - F
På venstre side - G
På høyre side bak - H
På venstre side bak - I
I bakenden - J
Skrått mot bakenden fra høyre - K
Skrått mot bakenden fra venstre - L
Tak
Veltet / Rullet rundt (sideveis eller forover/
bakover) Se figur under.

Sum
1
0
1
0
7
0
2
4
1
1
3
2
0
0
0
16
2
2
0
17
4
3
13
9
1
1
24
5
48
6
5
2
1
1
3
2
0
1
2
8

4-1. Veg - Forhold medvirkende til ulykken
Ulykke nr
Veg
Vertikal geometri / linjeføring
Horisontal geometri / linjeføring
Tverrfall / overhøyde
Sikthindring
Spor
Hull eller defekter
Mangelfull/feil skilting/oppmerking
Uryddig vegmiljø
Feil ved gangfelt
Feil ved vegbelysning
Krav i funksjonskontrakt ikke oppfylt
Sum 4-14

Sum
2
1
0
3
0
1
5
2
2
2
6
24

4-2. Veg - Forhold medvirkende til skadeomfanget
Veg
Farlig sideterreng
Manglende midtdeler/midtfelt
Feil ved rekkverk i.flg. dagens krav
Unødig montert rekkverk
Sum 18-21

4
12
3
1
20

4-3. TS-revisjoner / inspeksjoner

0

TS-revisjoner / inspeksjoner gjennomført
på strekningen? 1=nei

18

5-1. Trafikant - Forhold medvirkende til ulykken
Ulykke nr.
Førerdyktighet
Manglende teknisk bilbehandling
Manglende informasjonsinnhenting
Feil beslutning/avgjørelse
Manglende kjøreerfaring
Overdreven tro på egen dyktighet
Manglende førerdyktighet, en eller flere av faktorene over
Manglende førerrett
Førerhandlinger
Høy fart etter forholdene
Godt over fartsgrensen
Liten avstand til forankjørende
Feil eller uheldig plassering i kjørebanen
Feil eller manglende tegngiving
Feil eller manglende lysbruk
Lite synlig i trafikkbildet - Bil
Lite synlig i trafikkbildet- Syklist/moped
Lite synlig i trafikkbildet Motorsykkel
Lite synlig i trafikkbildet-fotgjenger
Sikring av last i nyttekjøretøy
Sikring av last i personbil
Tilstand
Påvirket av alkohol
Påvirket av annet
Sykdom
Trøtt
Dårlig tid, stress
Psykisk ubalanse
Mistanke om selvvalgt ulykke
Andre faktorer
Flere enn 2 i bilen
"Festsituasjon"
Ukjent på strekningen
Kjenning av politiet
Sikthindring i eller på kjøretøy
Fotgjenger brukte ikke refleks
Brudd på kjøre- og hviletid
Eldre bilførere (over 70 år)
Eldre fotgjengere (over 70 år)
Ungdom under 25

Sum
14
18
27
9
10
41
8
24
13
3
3
1
1
0
1
2
9
0
5
3
5
4
10
5
8
8
6
5
2
4
4
3
0
8
7
11

5. 2 Trafikant - Forhold innvirkende på skadeomfanget
Passiv sikkerhet
Trafikantrolle og sikkerhetsutstyr
Fører med bilbelte (omkomne står i parentes)
Fører uten bilbelte
Passasjer foran med bilbelte
Passasjer foran uten bilbelte
Passasjer baksete med bilbelte
Passasjer baksete uten bilbelte
Ukjent om bilbelter har vært brukt
MC-fører med hjelm
MC-fører uten hjelm
MC-passasjer med hjelm
MC-passasjer uten hjelm
Ikke brukt verneklær/hansker
Fotgjengerulykke, belte og hjelm ikke i bruk
Sum omkomne trafikanter i Region øst
Annet
Høy fart, medvirkende til skadeomfang

(25)
(15)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)
(2)
(0)
(1)
(14)
(72)

0
6
48
19
18
4
8
3
8
5
3
2
2
4
14
72
28

6-1. Ytre forhold - Forhold medvirkende til ulykken
Ulykke nr.
Ytre forhold
Sikt (værforhold)
Glatt veg (is/snø)
Andre føreforhold (eks vannplaning)
Komplekst trafikkbilde
Distraksjoner langs vegen (reklame etc.)
Distraksjoner i bilen (passasjerer, veps)

Sum
4
13
2
0
2
3
0

6-2. Ytre forhold - Forhold medvirkende til skadeomfanget

0

Redningsarbeid
Mangelfult redningsarbeid
Sen redning (langt fra sykehus, sen varsling )

1
0

7. Foreslåtte tiltak
Ulykke nr.
Fysiske barrierer
Veg
Rekkverk mot sideterreng
Midtrekkverk
Oppmerket midtfelt m/rumlestriper
Vegskulder/sideterreng
Tverrprofil
Linjeføring
Kryssutbedring
Belysning
Dekke
Oppmerking/skilting (Bør skilles i 2007)
Bedre drift
Bedre drift standard
Siktforbedrende tiltak
Kjøretøy
Bilbelte/barnesikring/hjelm
Kollisjonspute
Sikrere karosseri
Funksjonsbarrierer
Kjøretøy
Alkolås
Elektronisk førerkort
Startsperre når kjt ikke er i forsvarlig stand
Intelligente førerstøttesystemer som griper inn
Beltesperre
Varslende barrierer
Veg
Profilert vegmerking
Annen vegmerking (inkl kantstolper etc.)
Skilting (som er relevant)
Varsel om kjøretøy i feil retning på veg med midtdeler
Kjøretøy
Intelligente førerstøttesystemer som varsler
Varsellampe/alarm dersom defekt kjøretøy
Beltevarsler
Fører
Varsel ved tretthet
Lovgivende og kontrollerende barrierer (krever inngripen av fører)
Veg
Vegnormaler (inkl. skilt osv) + kontroll
Gangfelt, kriterier - utførelse
Anbefalt TS-inspeksjon på strekningen
Kjøretøy

Sum

2
13
9
9
0
2
3
6
1
9
7
5
8
0
2
11
11
0
0
7
4
0
18
7
0
0
7
1
5
1
0
14
0
8
0
9
0
0
0
3
2
0
4
4
0

Spesifikke krav til kjøretøy (f. eks standarder)
Teknisk kontroll av kjøretøy
Fører
Spesifikke krav for å få og beholde førerkort (helse, opplæring) + kontroll av
disse krav
Lovregulering og kontroll av førers hviletid
Lovregulering av bilens fart; fartskontroll

14
0
1

Lovregulering og kontroll av bilførers promillegrense/bruk av rusmidler
Psykisk helsevern
Synskontroll
Kampanjer trafikant - kjøretøy
Hjem for en 50-lapp
18-40
Stopp og sov
Bilbelte
Bli sett, MC og sykkel (øst)
Si ifra

5
9
2
0
0
1
11
12
2
7

