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For å skaffe ny kunnskap om ulykker.
Av respekt for de om omkommer i vegtrafikken.
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Sammendrag
I 2010 var det 30 ulykker i Region vest, 33 personer omkom. Hver ulykke er en tragedie med store
konsekvenser for mange mennesker og ulykker i trafikken er et av våre største samfunnsproblem.

UAG sine analyser viser at de aller fleste ulykker kunne fått redusert
omfang, eller til og med vært unngått dersom tiltak hadde vært gjennomført.
UAG har gjort følgende hovedfunn for dødsulykkene i 2010:
• Førerfeil er en gjennomgående årsak til at ulykkene skjedde
• Vegforhold har vært en medvirkende årsak til flere av ulykkene, i ulik grad..
• Tre ulykker har skjedd på bakgrunn av tekniske forhold ved kjøretøyet.
• Biler med aktive og passive sikkerhetssystem kunne ha forhindret eller redusert skadeomfanget.
• Når ulykken først skjedde, ville bedre vegsikkerhetsstandard også redusert omfanget i 23
		 av de 30 ulykkene
• Seks av 23 personer som omkom i bil brukte ikke bilbelte. Flere av disse ble kastet ut av
		 kjøretøyet og omkom som følge av skadene de da ble påført.
• Langt flere menn enn kvinner omkom (9 kvinner og 24 menn)
• De fleste av de omkomne fotgjengerne var eldre personer

For å redusere antall drepte ytterligere i regionen, bør følgende tiltak
prioriteres:
• Etablere midtrekkverk på høytrafikkerte veger og steder med særlig høy risiko
• Bedre sikring av sideterreng på høytrafikkerte veger og på steder med særlig høy risiko
• Innføre krav til førerstøttesystem på alle nye biler for å hjelpe føreren å overholde fartsgrensen, bruke bilbelte og kjøre i edru tilstand. Førerstøttesystemer kan være bilbeltevarslere
på alle seter, alkolås, varsler ved trøtthet, varsler ved fartsovertredelse osv.
• Innskjerpe eksisterende krav til førerrett for trafikanter, særlig innen helsekrav.
• Innføre nye spesifikke krav for å få eller beholde førerkortet, eksempel kjøretrening for
		motorsyklister.
• Innføre krav til trafikksikkerhetspolicy i transportbedrifter.
• Mer bruk av informasjonskampanjer rettet mot de fleste trafikantgrupper. Eksempel
		 informasjon om blindsoneproblematikk.
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1. Innledning
Bakgrunn for UAG
I 1997 vedtok Stortinget at det skulle opprettes ulykkesanalysegrupper i ulike deler av landet for å analysere vegtrafikkulykker. I innstilling S. nr. 273 om St. meld. 37 ble det uttalt: ”Komiteen viser ellers til at
de vedtatte ulykkesanalysegruppene bør operere i et så vidt stort geografisk område at medlemmene
kan få tilstrekkelig innsikt og erfaring.”  Etter initiativ fra Samferdselsdepartementet ble derfor arbeidet
med å planlegge slike grupper satt i gang i Vegdirektoratet. Det ble utarbeidet et sett med retningslinjer
for arbeidet i slike ulykkesanalysegrupper i 1999. Disse retningslinjene ble godkjent av Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet, og de ble også forelagt Riksadvokaten til uttalelse.
I 2000 ble det forsøksvis gjennomført analyser av alvorlige trafikkulykker i 10 fylker. Resultat av
disse analysene ble evaluert av SINTEF, og ble etter mindre justeringer anbefalt innført i hele landet.
Ved ledermøtet i Vegdirektoratet 17. februar 2003 ble det satt fram følgende forslag til vedtak:
• Det tas sikte på å opprette én 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. Arbeidet startet på regulær basis 1. januar 2005.

Mandat
Ulykkesanalysegruppa (UAG) har som mandat å gjennomgå og analysere hver dødsulykke som skjer
i regionen. UAG har som mandat å komme med forslag til (effektive) tiltak som kan hindre ulykken
eller redusere skadeomfanget slik at en tilsvarende ulykke ikke får det samme fatale utfall. Forslagene skrives i rapporter som leveres til fylkesavdeling og til Regionledermøte (RLM) Organisasjonen
har ansvaret for å videreføre forslag til tiltak foreslått av UAG. Hvert år skal UAG skrive årsrapport
som distribueres internt og eksternt.

Møteaktivitet og organisering
I 2010 har UAG gjennomført 13 møter. Møtene har vært på de fleste lokasjonene i Region vest.
Vi har i noen tilfelle på møtene også vært ute på ulykker som har skjedd i området der møtet ble
avholdt. Noen møter på vår/sommer har utelukkende gått med til å lage årsrapport for 2009. Vi
har organisert UAG slik at hvert medlem har ansvaret for å innhente data og utarbeide forslag til
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rapport av ulykker som er innenfor et gitt geografisk område. Deretter blir den aktuelle ulykken
presentert for og analysert i Ulykkesanalysegruppen. UAG-medlemmet som har laget forslaget til
rapporten, har også ansvar for å ferdigstille rapporten slik at denne kan leveres videre til fylkesavdelingen og Regionsledermøtet (RLM)      
UAG er satt sammen av personer som har bakgrunn og kompetanse fra trafikantmiljø, kjøretøymiljø, vegmiljø og en person med medisinsk kompetanse.

Møteaktivitet i 2010:
Sted
Bergen
Stavanger
Leikanger
Voss
Haugesund
Bergen
Stavanger
Bergen
Voss
Leikanger
Haugesund
Bergen

Dato
13 og 14. Januar
8 og 9. Februar
22 og 23. Mars
12 og 13. Mars
6 og 7. April
26 og 27. April
11 og 12. Mai
19 og 20. Mai
11 og 12. August
8 og 9. September
29 og 30. September
22 og 23. November

Studietur UAG
UAG,  Region vest gjennomførte studietur i løpet av 2010. Formålet med studieturen var å tilegne
gruppen kunnskap om ulykkesanalyse i Danmark samt å tilegne ny kompetanse.
UAG besøkte danske veimyndigheter (Vejdirektoratet og vejcenteret
i Næstved), den danske havarikommisjonen (HVU), Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) samt Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) i
Lillestrøm.
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Ulykkesanalysegruppen på befaring etter en dødsulykke sammen med danske veimyndigheter.

Studieturen ga nyttig innsikt i hvordan man i Danmark analyserer trafikkulykker og arbeider med
trafikksikkerhetsarbeid. Danmark har nylig innført en lignende analysemodell av alle dødsulykker
som den som finnes i Norge gjennom UAG arbeidet. Det kan også nevnes at den danske havarikommisjonen i stor grad arbeidet med temaundersøkelser og hadde eksempelvis over flere år gjennomført gransking av et større antall høyresvingulykker for å se nærmere på konflikten mellom kjøretøy
og syklister/myke trafikanter.

Samarbeidspartnere
Den viktigste eksterne samarbeidspartner for UAG er politiet.  Politiet varsler Vegtrafikksentralen
(VTS) når en ulykke skjer. Beredskapsperson i Ulykkesgruppen (UG) blir igjen varslet av VTS, slik at
vedkommende beredskapsperson kan rykke ut på ulykkesstedet.
Politiets skadestedsleder møter beredskapsperson når han ankommer ulykkesstedet, orienterer om
funn på åsted og setter beredskap inn i hva de har oppfattet av vitner på stedet. Politi/ påtale gir
ofte et ønske om bistand fra Statens vegvesen til å dokumentere et sannsynlig hendelsesforløp som
ofte også innbefatter en fartsberegning. De samler inn data som vitneavhør og obduksjonsrapporter med mer. Statens vegvesen gir også bistand til påtalemyndighet i trafikkulykker. På ulykkessted
kommer en ofte i kontakt med redningspersonell og de kan informere om funn som de gjorde da
de ankom ulykkessted. Da disse ofte ankommer der først på åsted så kan de beskrive føreforhold da
de kom på plassen, samt komme med vitnebetraktninger fra personer på åstedet.
Vi kommer ofte i kontakt med bilbergere som fjerner kjøretøy fra ulykkessted, mange av disse som
kjører bergingsbil er teknisk kyndige og kan orientere oss om ting som er “ødelagt” under berging
av bil. Det er veldig nyttig med denne informasjonen ellers så kan man trekke feile slutninger om
defekter som en mener kan ha påvirket kjøretøyet før kollisjon. Vi får bedre analyser med god kontakt med alle disse profesjonene.
I noen få tilfelle henter vi informasjon fra bilimportører der vi mangler spesifikk informasjon om
konstruksjon og virkemåte.

Teoretisk utgangspunkt for analysearbeidet
Nullvisjonen og nyere sikkerhetslitteratur betrakter ulykker som en ”systemfeil”. Ulykker oppstår
på grunn av svikt i samspillet mellom menneske, kjøretøy og vegmiljø. Elementene i vegtrafikksystemet må være tilpasset hverandre for at det skal være sikkert. I de fleste ulykker blir det begått trafikantfeil samtidig som det kan påvises farlige forhold på ulykkessted. Det er derfor viktig
at virkemiddelbruken retter seg mot alle deler av vegtrafikksystemet. Ulykker kan ikke forklares
bare gjennom menneskelige feilhandlinger, selv om dette nesten alltid er utløsende faktor. Feilhandlinger oppstår i visse situasjoner og under bestemte forhold. De lokale forholdene på stedet
og trafikantenes opplevelse av dem, legger til rette for riktige valg eller feilhandlinger. De lokale
forholdene ved vegen oppstår ikke tilfeldig, men kan være  et resultat av beslutninger hos ”system
utformerne” om utforming, vedlikehold, regulering, drift, vedlikehold osv. Trafikantenes kompetanse og kjøretøyenes kvalitet er også et resultat av opplæring, regelverk og krav fra myndighe-
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tene. Dette er bakenforliggende forhold som kan bidra til å skape sikre eller mindre sikre forhold
på vegen. De opprinnelige årsakene til ulykker kan derfor føres lenger tilbake enn til de utløsende
feilhandlingene.
Statens vegvesens oppgave er å etablere barrierer mot feilhandlinger og alvorlige konsekvenser
av disse. Nullvisjonen har som et viktig utgangspunkt at det er menneskelig å gjøre feil og at mennesker har begrenset tåleevne overfor fysiske krefter. Idealet er et selvforklarende og til givende
vegsystem tilpasset menneskets forutsetninger.

Barrierer mot ulykker og skadeomfang
Definisjonen av en barriere er følgende:
Systemer eller funksjoner som kan hindre eller redusere skader i en uønsket hendelse. Barrierer kan
deles inn i fysiske og ikke- fysiske barrierer. Med ikke-fysiske barrierer menes operasjonelle eller organisatoriske barrierer. Ofte vil en barriere inneholde minst ett fysisk barriereelement, for eksempel
en ventil. Tilhørende barriereelementer vil for eksempel kunne være aktivator og logikk. Barrierer
er bygd inn i design og prosedyrer, i henhold til regelverk og standarder, med det formål å minimere
risiko for personell, materiell og miljø.
Kilde Petroleumstilsynet

Et veitrafikksystem er et åpent system i motsetning til kommersiell fly, tog og sjøtransport der det å
få drive transport medfører en eller annen form for konsesjon. Myndighetene stiller krav til denne
gruppen slik at fungerende sikkerhetsstyringsystemer er noe som forventes og kreves.
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De som ikke tilfredsstiller krav får ikke drive videre uten at det blir satt inn relevante tiltak. Om en
ikke klarer dette mister en konsesjon for å drive videre. Det er vanlig å straffe kommersielle aktører
når sikkerheten ikke er tilstrekkelig, Denne type straff er ikke vanlig ovenfor transportvirksomheter
innenfor vegtrafikken.

For vegtrafikken er det mange relativt svake barrierer, alle som skal ferdes i trafikken må ha en viss
form for opplæring i å følge regelverk, først og fremst vegtrafikkloven og trafikkregler. Disse er i
stor grad internasjonale slik at en kan kjøre utenlands uten at risikoen øker radikalt. Det finnes i
dag lite funksjonelle barrierer mot at trafikanter som ikke har nødvendig kompetanse og likevel
velger å kjøre da vegsystemet er et åpent system. Kontroll av denne kompetansen skjer ved kontroll
utført av politi og vegvesen. Sjansen for å bli stoppet i en tilfeldig kontroll av kontrollmyndigheter
er relativt liten, men tilstede.
Imidlertid skjer det en oppbygging av barrierer i kjøretøy, dette kan være utstyr som alkolås, beltevarsler, ESC (antiskrens), utstyr som varsler fører om han er trøtt, varslingssystem som ”ser” etter
myke trafikanter og bremser bilen automatisk om en står i fare for å kjøre på fotgjenger. Internasjonalt så skjer det mye innen bilbåren teknologi som ikke krever infrastrukturbygging fra myndighets
siden. Bilkjøpere betaler utgiftene, men myndighetene bør legge til rette for at flere velger utstyr
som har en positiv virkning på sikkerhet.
Der hvor menneskelig adferd er en barrierefunksjon, må teknologi og organisasjon legges til rette
slik at operatør får den nødvendige støtte for å kunne oppfatte situasjonen korrekt, og handle i
tråd med sikkerhetsmessige forutsetninger.
”Mål om null barrierehull. Gransking av alvorlige hendelser og nestenulykker avdekker ofte
barrierebrudd som årsak til at ”det som ikke skulle skje” likevel skjedde.”  

Effekt av barrierer varierer og det er viktig å finne de beste løsningene. En barriere som kan hindre
en ulykke er å anse som den beste løsningen, en barriere som kan gi redusert skadeomfang som sikrere karosseri, beltestrammere og kollisjonsputer er av UAG ansett som nest best. Eksempel på den
første typen barrierer er antiskrenssystem som hindrer alvorlige ulykker. Forskning internasjonalt
viser at ESC gir en generell reduksjon i ulykker på rundt 20 prosent. Ved redusert friksjon, eksempelvis våt veg, gir dette en reduksjon på 30 prosent. Mest effektivt er systemet på det mest krevende
som is og snø med en reduksjon på over 40 prosent.
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EuroNcap er et testverktøy som evaluerer kjøretøyets aktive og passive barrierer og rangerer kjøretøyet etter sikkerhetsnivå. Rangeringen er fra en til fem stjerner, hvor fem stjerner er høyest.
For at et kjøretøy i EuroNcap skal få fem stjerner, må blant annet 90 prosent av bilene i den konkrete modellen være utstyrt med ESC. Claes Tingvall, ofte kalt ”nullvisjonens far” har vært leder av
dette arbeidet i mange år og slik vi ser det bidratt til at sikkerbarrierer i bil har fått et økt fokus.
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2. Ulykkesåret 2010–fakta
2010 var det året med færrest dødsulykker i Region vest siden 1980 da døde 28 personer i 25 ulykker. I de 30 ulykkene i 2010 mistet 33 personer livet.
Gjennomsnittlig har 42,4 personer mistet livet de siste 5 årene (2005-2009) i Region vest. I femårsperioden før dette (2000-2004) var det i gjennomsnitt 46,4 drepte i snitt pr. år i Region vest, 5 års
perioden før dette 1995-1999 var det 51,6 drepte i snitt pr. år. Tendensen peker på at vi er på rett
vei, det blir stadig færre drepte i trafikken i Region vest, dette på tross av en relativ stor befolkningsvekst.
Det er verdt å merke seg at når vi her i rapporten omtaler hardt skadde, gjelder det bare de personene som ble hardt skadde i dødsulykker. Tallet for hardt skadde personer i trafikkulykker i regionen
er vesentlig høyere enn omtalt her.
Tabell 1: Antall ulykker/drepte og hardt skadde i 2010
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Tabellen viser antall drepte og skadde i dødsulykkene Region vest i 2010. Hardt skadde gjelder bare
de som ble hardt skadde i dødsulykker.

Tabell 2: Ulykkestyper
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2a: Tabellen øverst viser hvordan dødsulykkene i 2010 fordeler seg på ulykkestype.
2b: Den nederste tabellen viser i hvilke ulykkestyper de 33 personene mistet livet og i hvilken
		 ulykkestype av dødsulykkene personer ble hardt skadet i ulykker i 2010

3: Kjønnsfordeling

Tabell 3: Tabellen viser antall drepte i dødsulykkene fordelt på kjønn i perioden 2005 – 2010

Tabell 4: Drepte og hardt skadde fordelt på veger

Tabell 4: Tabellen viser på hvilke veger dødsulykkene skjedde i 2010 og hvor personer ble hardt skadet og
drept i 2010
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Tabell 5: Månedsfordeling

Tabell 5: Tabellen viser i hvilken måned dødsulykkene skjedde i 2010
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Tabell 6: Aldersgruppe /skadegrad

Tabell 6: Tabellen viser hardt skadde og drepte i dødsulykker, fordelt etter alder.
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Tabell 7: Aldersgruppe – trafikantgruppe

Tabell 7: Tabellen viser hardt skadde og drepte fordelt på alder og trafikantgruppe i dødsulykkene i 2010
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3. Ulykkesutvikling 2005–2010
Tabellene under beskriver ulykkesutviklingen i Region vest i perioden 2005 – 2010
Tabell 8: Ulykker fordelt på årstall

Tabell 8: Tabellen viser dødsulykker med hardt skadde og drepte i Region vest fordelt på årstall i perioden
2005 – 2010
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Tabell 9: Ulykkestype – skadegrad perioden 2005 - 2010
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Tabell 9: Den øverste tabellen viser antallet dødsulykker i perioden 2005 – 2010 fordelt på ulykkestyper.
Den nederste tabellen viser i hvilke ulykkestype dødsulykkene var hvor personer ble hardt skadet og drept i
perioden 2005 – 2010

Tabell 10: Drepte og hardt skadde fordelt på veger i perioden 2005 - 2010

Tabell 10: Tabellen viser på hvilke veger dødsulykkene skjedde i perioden 2005 – 2010, hvor personer ble
hardt skadet og drept
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Tabell 11: Månedsfordeling perioden 2005 - 2010

Tabell 11: Tabellen viser månedsfordeling på dødsulykkene i perioden 2005 – 2010

22

Tabell 12: Aldersgruppe – skadegrad i perioden 2005 - 2010

Tabell 12: Tabellen viser hardt skadde og drepte i dødsulykker, fordelt etter alder
i perioden 2005 - 2010
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Tabell 13: Aldersgruppe – trafikantgruppe perioden 2005 – 2010
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Tabell 13: Tabellen viser hardt skadde og drepte i dødsulykker, fordelt på alder og trafikantgruppe i perioden
2005 – 2010

4. Analyse av årsakene til
ulykkene i 2010
Det er som regel mer enn en årsak til at ulykkene utløses. Rapporten ser nærmere på årsakene til
dødsulykkene i 2010

Forhold ved trafikanten
Førerdyktighet

Når førerdyktighet vurderes i analyse av en hendelse, blir dette en skjønnsmessig vurdering. Etter
at hendelsen blir rekonstruert, vurderes det om situasjonen var for vanskelig for en gjennomsnittlig
bilfører eller om bilfører burde behersket situasjonen.
Faktorer som inngår i førerdyktighet:
• Manglende informasjonsinnhenting
• Manglende teknisk kjøretøybehandling
• Feil beslutning
• Manglende kjøreerfaring
• Manglende erfaring med kjøretøyet
• Manglende førerrett
• Overdreven tro på egen kjøreferdighet
Manglende informasjonsinnhenting
Manglende informasjonsinnhenting er den absolutt dominerende årsak til at ulykkene skjer. Faktoren kan umiddelbart relateres til førerens observasjonsteknikk. Ved mangelfull eller sen observasjonsteknikk, blir informasjonen ikke tilstrekkelig bearbeidet, med uheldige handlingsvalg som
konsekvens.
Flere forhold innen informasjonsinnhenting kan også knyttes til kjøretøyet og vegen. Siktbegrensninger fra førerplass i kjøretøyet er også vanlig, særlig i tyngre kjøretøy. Eksempel på slike siktbegrensninger kan være kjøretøyets blindsoner eller utstyr/gjenstander plassert i førerens siktfelt.
Videre omfatter dette punktet hvilken informasjon som gis fra vegmiljøet og vegtekniske innretninger, og i hvilken grad dette er lett forståelig for føreren, slik at han på bakgrunn av dette fatter
riktig beslutning.
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•
		
•
		
•
		
•
		
•

I syv av de 30 ulykkene har ”manglende informasjonsinnhenting” vært en avgjørende årsak
til at ulykken oppstod.
Tre personer omkom i tre fotgjengerulykker som følge av at bilfører ikke innhentet tilstrekkelig informasjon om fotgjengerne.
Tre bilførere i to ulykker innhentet ikke tilstrekkelig informasjon om trafikkbildet de var på
vei å kjøre inn i, med det resultat at to ulykker oppstod og tre personer omkom.
I to ulykker har manglende informasjonsinnhenting av føreforholdene vært avgjørende
årsak til at ulykkene skjedde.
I ytterligere to ulykker har førere av kjøretøy ikke innhentet tilstrekkelig informasjon om
vegforholdene, ved at de enten har oversett skilt/ltrafikklys eller har oppfattet forhold ved
		 vegen på en feilaktig måte I begge ulykkene var det føreren selv som omkom.
Manglende teknisk kjøretøybehandling
I fire ulykker har fire føreres manglende tekniske behandling av kjøretøyet hatt stor betydning for
at ulykken skjedde.
• To av disse ulykkene skjedde på vinterføre, hvor to førere ikke klarte å innhente skrens på
		 kjøretøyet, med det resultat at de mistet fullstendig kontroll på kjøretøyet.
• I to av de fire ulykkene var det uerfarne bilførere som kjørte, begge hadde kun hatt førerkort
		 i få måneder.
• I en av de fire ulykkene hvor manglende teknisk kjøretøybehandling har medvirket til at
ulykken skjedde, har en motorsykkelfører fått låsing av hjulet under bremsing, med det
resultat at han veltet.
Feil beslutning
I flere ulykker tyder hendelsesforløpet på at trafikantene har innhentet informasjon om de faktiske
forhold knyttet til den trafikale situasjonen de er oppe i. Hvordan den informasjonen har blitt tolket og hvilken handling førerne har valgt, har resultert i at flere ulykker har oppstått.                                                                                                                     
• I fire av de 30 ulykkene i 2010, har trafikanter gjort valg som har resultert i ulykker. De fire
ulykkene er totalt forskjellige og omfatter feil beslutning knyttet til både hvilken trafikal
handling de har foretatt seg, men også forhold knyttet til bruk av kjøretøyet.
Manglende kjøreerfaring
I fem av de 30 ulykkene har fører av kjøretøy manglet kjøreerfaring og dette har vært en medvirkende årsak til at ulykken skjedde. Disse førerne har hatt førerkort i mindre enn et år, når ulykken
skjedde. Det er vanskelig for analysegruppen å fastslå noe mer konkret enn dato for førerkortervervelse som grunnlag for erfaring.
I de fem ulykkene omkom totalt syv personer, fem menn og to kvinner.
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Manglende erfaring med kjøretøyet
Ingen av ulykkene vi hadde i Region vest i 2010 kan forklares ved at førere hadde manglende erfaring med det aktuelle kjøretøyet.

Manglende førerrett
I en ulykke var manglende førerrett medvirkende til at ulykken skjedde. Ulykken var en mc-ulykke
og føreren hadde ikke førerkort for den motorsykkelen han kjørte.

Overdreven tro på egen kjøreferdighet
Mange førere av kjøretøy har en overdreven tro på at de mestrer mer enn hva de faktisk gjør i ulike
trafikksituasjoner. Situasjoner hvor fører har fortrengt den risiko hans/hennes kjøring medfører har
skjedd i fire ulykker i 2010.
Ulykkene er svært ulike og risikoen er både knyttet opp mot tro på å kunne løse trafikale situasjoner og å mestre kjøring på ulikt føreforhold.
Fart
Mange ulykker blir utløst av høy hastighet og høy hastighet er også en av de viktigste årsakene til
stort skadeomfang.
Ved dybdeanalyser har vi ulik bakgrunnsmateriale om kjøretøyets hastighet fra ulykke til ulykke.
Vi vurderer fart ved hjelp av spor, vitneavhør eller vurderinger basert på hendelsesforløp og skadeomfang.
• I 2010 var fart en medvirkende faktor, i ulik grad, til at 11 av de 30 ulykkene skjedde
• I fire av ulykkene har bilførere holdt for høy hastighet etter føreforholdene på vinterføre
• I fire av ulykkene har fart kombinert med dårlig dekkutrustning vært utløsende til at ulykken
skjedde. I disse ulykkene har også andre førerfeil hatt betydning.
• I seks av de 11 ulykkene hvor fart har vært en medvirkende faktor, har høy fart etter forholdene hatt stor eller avgjørende betydning for at ulykken oppstod.
• I tre av ulykkene i 2010 har det foregått hasardiøs kjøring, altså kjøring i høy fart, ofte i
kombinasjon med ruset fører eller at fører har foretatt annen vågal atferd.
Hasardiøs kjøring kan nærmest betraktes som kriminell handling og ligger således utenfor
de områder hvor Statens vegvesen kan iverksette tiltak.
Rus
Ved fire av de 30 ulykkene i 2010, var fører av bil påvirket av rus. I tillegg skjedde det en dødsulykke
hvor en beruset fotgjenger ble påkjørt da han oppholdt seg i kjørebanen.
• Tre av fire bilførere var påvirket av alkohol
• Hos en bilfører ble det funnet små mengder THC i blodet.
• Det var utelukkende mannlige personer som kjørte i ruspåvirket tilstand i de nevnte ulykkene.
• To av ulykkene kan knyttet til ”festsituasjon”, hvor det er ungdom i feststemning som har
vært involvert i ulykkene.
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Tretthet
Tretthet er vanskelig å avdekke som ulykkesårsak i dødsulykker hvor den ene parten som antas å ha
utløst ulykken, har omkommet.
Gjennom forskning har vi fått bedre kunnskap om hva som kjennetegner søvnulykker og hvilke
faktorer i ulykkene som man bør se etter dersom en fører har vært alene i kjøretøyet da ulykken
skjedde.
• I seks av ulykkene mener vi at tretthet kan forklare ulykken i større eller mindre grad.
• I tre av de seks ulykkene kan søvn være direkte årsak eller hvor tretthet kan ha hatt stor
		 betydning for at ulykkene skjedde.
• I de tre resterende ulykkene har tretthet hos fører vært en mindre medvirkende årsak til at
ulykken skjedde, ved at de enten har vært lenge våken eller at de har vært lenge våken
		 kombinert med lite inntak av mat.
Sykdom
I flere ulykker har vi sett at både akutt sykdom eller en sykdomshistorikk hos bilfører kan forklare
årsaken til at ulykkene skjedde.
• I to ulykker har hjerteproblemer vært årsak til at ulykkene skjedde. I en av disse ulykkene
var bilfører medisinert for sine hjerteproblemer, i den andre er det ukjent for analysegruppen
om hjerteproblemene var diagnostisert.
• I to ulykker har fører som anses for å ha utløst ulykkene, hatt diabetes.
Mistanke selvvalgte ulykker
Politiet har verifisert fire ulykker som skjedde i 2010, som selvvalgte ulykker. Disse er tatt ut av vårt
analysearbeid og er ikke med i vårt tallmateriale.
Gjennom vårt analysearbeid har vi kommet frem til at ytterligere tre ulykker kan være selvvalgt. Vi
kan likevel ikke fastslå dette, derfor er disse med i ulykkesstatistikken vår.
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Bildet viser en av møteulykkene som skjedde i 2010

Kjøretøytekniske forhold
En viktig del av arbeidet Statens vegvesens ulykkesgrupper utfører etter ulykker er teknisk kontroll
av kjøretøyet for å kartlegge hvorvidt slike forhold kan ha hatt betydning for hendelsesforløpet. I
analysen av ulykkene vil den tekniske undersøkelsen kunne bidra til å forstå hendelsesforløpet eller
til å utelukke tekniske årsaker. Med introduksjonen av nye tekniske førerstøttesystemer ser UAG at
slikt utstyr kunne ha avverget enkelte av ulykkene.
Tekniske forhold ved kjøretøyene er i 14 av de 30 dødsulykkene for 2010 angitt som medvirkende
årsak til hendelsesforløpet, i de fleste av disse ulykkene har tekniske forhold enten hatt liten eller
stor betydning. Tekniske forhold ved kjøretøyets dekk har hatt avgjørende betydning for hendelsesforløpet i en av ulykkene for 2010. I en ulykke har ettermontert betjeningsutstyr hatt avgjørende
betydning og i den tredje ulykken har teknisk svikt i en bussdør vært den avgjørende årsaken til
ulykken.
I de ulykkene der tekniske forhold er angitt som medvirkende årsak har disse hatt betydning i den
grad at tekniske forhold ved kjøretøyet har bidratt til at hendelsesforløpet har kunnet utvikle seg
og ikke blitt stoppet. Det er altså tekniske barrierer ved kjøretøyet som ikke har fungert etter hensikten og som kunne ha hindret at hendelsesforløpet fikk utvikle seg. Eksempler på slike barrierer
som har sviktet er dekk og bremser.
Faktorer som inngår i de kjøretøytekniske ulykkesårsaker:
• Bremser
• Styring (ikke relevant som årsaksforklaring i ulykker for 2010)
• Sikt/vinduer/visir på hjelm (ikke relevant som årsaksforklaring i ulykker for 2010)
• Lysutstyr
• Hjul/dekk
• Karosseri (ikke relevant som årsaksforklaring i ulykker for 2010)
• Sikring av last (ikke relevant som årsaksforklaring i ulykker for 2010)
• Sikthindring i eller på kjøretøy (ikke relevant som årsaksforklaring i ulykker for 2010)
• Annet
Bremser
Svikt eller feil ved bremsesystem har vært en medvirkende faktor i en av dødsulykkene i 2010. I
dette tilfellet er det både tekniske forhold ved bremsesystemet og feil bruk som har medvirket til
at fører av en lastebil ikke klarer å redusere hastigheten tilstrekkelig før en krapp kurve. Kjøretøyet
er i tillegg overlastet og belaster bremsesystemet utover de belastninger det er dimensjonert for.
Lysutstyr
I en av ulykkene er manglende lysbruk angitt som medvirkende årsak. I denne ulykken kan manglende lysbruk hos utløsende kjøretøy ha medført at møtende trafikant ikke oppdaget kjøretøyet
som kom i mot i eget kjørefelt tidsnok til å kunne foreta unnamanøver.
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Hjul/dekk
Kjøretøyets hjul er et av de mest kritiske områdene når det gjelder årsakskoder som er kjøretøyrelaterte og en av de aller viktigste barrierene på kjøretøyet for å hindre tap av kontroll.
Dersom dekkutrustningen er dårlig vil dette redusere effekten av førerens korrigerende handlinger
og kjøretøyets elektroniske hjelpemidler som stabilitetskontroll/anti-skrens og ABS bremser.
Dårlig dekkutrustning har vært medvirkende årsak i 6 av dødsulykkene i 2010.
• I en av ulykkene har dekkutrustningen vært den avgjørende faktoren for hendelsesforløpet.
• I tre av ulykkene har dekk hatt stor betydning for årsakssammenhengen
• I to ulykker har dekk vært en medvirkende faktor, men med mindre betydning
Vinterføre
Fire av de seks ulykkene der dekk er medvirkende årsak skjer på vinterføre med lav friksjon.
• I en av vinterulykkene kan det faktum at dekkene er montert mot rotasjonsretning ha medvirket til at kjøretøyet mister veggrepet. I denne ulykken er dette vurdert til å være av mindre
		betydning
• I tre av vinterulykkene har kjøretøyene montert de mest slitte dekkene bak. I alle disse tre
ulykkene har kjøretøyet mistet grepet på bakhjulene og fått overstyring (skrens på bakhjul)
for deretter å kollidere med møtende tungt kjøretøy. I to av ulykkene har dette hatt stor
betydning for årsakssammenhengen og i den ene ulykken har slitte dekk bak vært av avgjørende betydning for at skrensen på bakhjulene oppstår.
Sommerføre med våt vegbane
De to resterende ulykkene der dekk har vært medvirkende årsak skjedde på sommerføre med våt
vegbane. I disse to ulykkene var det i den ene ulykken montert dekk med lite mønster og i den andre var dekkene bak helt uten mønster.
• I en ulykke har blankslitte dekk bak vært av stor betydning for at kjøretøyet mister grep på
		 bakaksel og deretter kolliderer med fjellveggen
• I en ulykke har slitte dekk hatt mindre betydning for at kjøretøyet mister veggrepet på
bakhjulene og går i skrens. I denne ulykken har en rekke andre forhold knyttet til veg og
trafikant vært av mer avgjørende karakter for hendelsesforløpet
Hovedtrekk ved dekk som årsaksfaktor
Som det fremgår av sammendraget av ulykker ovenfor så er det kombinasjonen av føre med redusert friksjon og dårlige dekk som gjenspeiler seg i de seks dødsulykkene med dekkrelaterte årsakssammenhenger. Ved nedsatt friksjon, slik som vinterføre eller våt vegbane, er de tilgjengelige friksjonsmarginene vesentlig redusert og man kan i enkelte tilfeller operere helt i grenseland for hva
som er tilgjengelig av veggrep selv i hastigheter som den vanlige trafikant opplever som forsvarlige.
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UAG ser at i 4 av ulykkene der dekk har vært medvirkende så har ulykken oppstått som følge av
overstyring fordi kjøretøyet har hatt de mest slitte dekkene montert bak. Mange trafikanter har en
oppfattelse av at de beste dekkene bør monteres foran da det er forhjul som skal styre, bremse og,

på en forhjulsdrevet bil, også trekke bilen fremover. Isolert sett vil en slik plassering også gi fordeler
bl.a. i forhold til fremkommelighet. Faren med å ha de mest slitte dekkene bak og gode dekk foran,
er at fører under kjøring får signaler gjennom rattet om tilgjengelig veggrep fra de gode dekkene
som er montert foran og avpasser farten deretter. Foraksel gir godt veggrep og det er dette fører
får tilbakemelding om. Farten avpasses etter dette og dersom man da kommer i en situasjon der
fordekkene har bra veggrep og følger vegen mens de slitte bakhjulene har lavere friksjon og derfor
mister veggrepet så vil overstyring oppstå, bilens bakende slår ut i skrens og ”kjører forbi” forparten. Typisk for overstyring er at den kommer brått og uten forvarsel samt at den er svært krevende
å kontrollere, eller hente inn.
Dersom man derimot har de beste dekkene bak og de mer slitte foran vil fører få signaler gjennom styring om at dekkene er i ferd med å nå sin friksjonsgrense og han kan derfor avpasse farten
deretter. Når kjøretøyets forhjul mister veggrepet kalles dette understyring, bilen vil gå beint frem
istedenfor å svinge slik fører vil. Typisk for understyring er at fører får tidligere signal om redusert
veggrep gjennom styringen og at man derfor reduserer hastigheten i forhold til tilgjengelig friksjon. Understyring er også enklere å kontrollere og/eller unngå.
Plassering av dekk med forskjellig slitasjegrad vil således alltid være et kompromiss mellom forskjellige uønskede effekter. Sett på bakgrunn av at overstyring er mer uforutsigbart og vanskelig å kontrollere enn understyring vil det beste kompromisset derfor være å montere de beste dekken bak.
Statens vegvesen anbefaler at man alltid har gode dekk både foran og bak. Men dersom man har
dekk med forskjellig slitasjegrad skal de beste dekkene plasseres på bakaksel.
Sikthindring i, eller på, kjøretøy
I enkelte ulykker vil redusert sikt gjennom vindu og/eller gjennom visiret på motorsykkelhjelm være
årsak til at ulykker oppstår. Redusert sikt gir fører redusert mulighet for informasjonsinnhenting og
faresituasjoner oppdages ikke før det er for sent, evt at de ikke oppdages før ulykken er et faktum.
Redusert sikt kan eksempelvis være på grunn av trafikkfilm, dårlige vindusviskerblader eller riper
på frontvindu. Kombinert med lav motsol eller regn kan dette gi en vesentlig redusert sikt for fører.
Det skilles i kodeverket på sikthindringer som følge av tekniske forhold på kjøretøyet, eksempelvis
redskap, utstyr eller store blindsoner og sikthindringer som følge av førerens valg, eksempelvis
mørk film på vindu, skitt og smuss på vindu. I 2010 var det ikke teknisk relaterte sikthindringer
i noen av ulykkene UAG har analysert. I to ulykker var sikthindringer som følge av førerens valg
medvirkende til årsakssammenhengen. I begge ulykkene vektes sikthindringen å ha hatt mindre
betydning og er ikke hovedårsaken til hendelsen.
• I en ulykke var det montert mørk film på vinduene som vanskeliggjorde informasjonsinnhentingen for fører
• I en ulykke var trafikkfilm på frontvindu i kombinasjon med lav motsol en medvirkende faktor
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Andre kjøretøytekniske forhold
I tre av dødsulykkene har andre tekniske forhold vært medvirkende årsak til at ulykken skjedde.
I to av ulykkene er dette tillagt avgjørende betydning og i den tredje ulykken har det hatt stor
betydning.
• I en ulykke har tilleggsutstyr på kjøretøyet hatt avgjørende betydning for at kjøretøyet
utilsiktet øker hastigheten
• I en ulykke har svikt i dør på en buss hatt avgjørende betydning
• I en ulykke har overlast hatt stor betydning for at kjøretøyet ikke klarer å
redusere hastighet før kurve

Bildet fra en utforkjøringsulykke i 2010
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Vegen og ytre forhold som årsak
Vegen er sjelden den avgjørende årsak til en trafikkulykke, i 2010 hadde vi en rasulykke hvor is raste
fra stor høyde i den bratte fjellsiden ned på en bil på vegen.
Glatt veg i form av is eller snø er den største medvirkende årsaksfaktoren i 2010, både i antall ulykker og alvorlighetsgrad. I 5 av de 30 dødsulykkene er glatt veg tillagt stor betydning:
• 3 møteulykker
• 1 utforkjøring
• 1 fotgjengerulykke.
Andre føreforhold som har hatt betydning som avgjørende ulykkesårsak er grus i vegbanen hvor en
motorsyklist mister veggrepet i en venstrekurve.
Spordybde i vegbanen er en medvirkende faktor i 4 ulykker:
• 2 utforkjøringsulykker og 1 møteulykke på våt og bar veg
• 1 møteulykke på snø-/isbelagt veg (i en viss grad).
Vegens geometri er en gruppe årsaksfaktor som belyser 3 av de 30 ulykkene:
• Alle tre ulykkene i kombinasjon med høy fart etter forholdene.
• I en av møteulykkene tilskrives vegens vertikale og horisontale geometri stor betydning som
årsak til ulykken i form av varierende radius kombinert med stigning/fall. Men i denne
		 ulykken var det også mange årsaksfaktorer knyttet til både kjøretøy og fører.
• En utforkjøringsulykke (mc) skyldes i en viss grad horisontal geometri kombinert med
vegens tverrfall/overhøyde, forhold som ikke var varslet med skilting.
• I den andre utforkjøringsulykken har krapp kurve spilt en viss rolle. Også i denne ulykken var
det flere årsaksfaktorer med stor betydning knyttet til kjøretøyet og føreren.
Uryddig vegmiljø er en medvirkende faktor i 3 av ulykkene:
• I ovennevnte utforkjøringsulykke (mc) er uryddig vegmiljø, som uttrykk for det uforutsig
		 bare i den komplekse kurvaturen, i noen grad medvirkende til ulykken.
• To av fotgjengerulykkene skyldes i stor grad uryddig vegmiljø:
• Den ene skjedde ved påkrevd kryssing av sterkt trafikkert Europaveg med fartsgrense 80, på
		 strekning med kombinasjon av kurve og kryssløsninger.
• Den andre skjedde på en uoversiktlig bussterminal/anleggsområde.
•I begge tilfellene lå det snø/is i sidearealet og helt ut i vegbanen, dette hindret fotgjengerne
		 i å ta seg sikkert fram.
Komplekst trafikkbilde er angitt som medvirkende årsak i 2 av ulykkene:
• I den ovennevnte ulykken på bussterminalen var trafikkbildet komplekst ved at det var mye
å holde oversikt over for både fotgjengere og bussjåfører.
• Den andre ulykken med komplekst trafikkbilde er en kryssulykke på Europaveg med tett
trafikk. T-krysset ligger nær kurve og har to felt pluss avsvingefelt uten fysisk skille.

33

Mangelfull/feil skilting/oppmerking er medvirkende årsak til 2 av ulykkene.
• I utforkjøringsulykken med mc anses manglende skilting å ha hatt stor betydning for
fartstilpasningen før høybrekk og kurve.
• I en møteulykke i tunnel er det en viss mulighet for at mangel på profilerte linjer kan ha
		 medvirket til at føreren ikke summet seg tidsnok.
Sikthindring er oppgitt som en mulig medvirkende faktor i en kryssulykke, ved at det ikke kan utelukkes at motorsyklist har vært skjult bak skiltstolpe med feltanvisningsskilt på trafikkøy.
Dette er de faktorer som UAG har kommet fram til i analysen av enkeltulykkene. Når årets ulykker
ses i sammenheng, kan det synes som der er flere sammenfallende faktorer eller fellestrekk ved
ulykkene, som peker i retning av at også andre faktorer kan ha spilt en større rolle enn de som har
pekt seg ut i enkeltanalysene.
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5. Analyse av årsaken til 		
de dødelige skadene
Forhold ved trafikanten

Manglende/feil bruk av sikkerhetsutstyr
Bilbelte
Bruk av sikkerhetsutstyr og hjelm ville i flere tilfeller ha redusert skadeomfanget av ulykken. Skader
som trafikantene blir påført i en trafikkulykke kan deles i indre og ytre skader. Ytre skader er skader som påføres trafikantensom følge av sammenstøt med kjøretøyets interiør/ eksteriør, eller som
følge av at de blir kastet ut av kjøretøyet. Indre skader er skader som oppstår når indreorganer blir
skader som følge av kraftig retardasjon, eller ed at ytre påvirkning forplanter seg til indre organer
(for eksempel ved feil bruk av bilbelte).
Bilbeltet er uansett det enkleste og mest effektive tiltaket i har for å redusere antall drepte og
alvorlig skadde i trafikken.
• Av de totalt 21 personene som omkom i et kjøretøy, brukte 14 av disse bilbelter.   
• De fleste av ulykkene hvor fører/passasjer i bil brukte bilbelte og likevel omkom skjedde i 70
– eller 80 km/t – soner, eller i ulykker der masseforskjellen var så stor at den var kollisjons		 kreftene overskred menneskets tålegrense.
• Seks av de 21 personene som omkom i et kjøretøy brukte ikke bilbelte. Flere av disse
personene ble kastet ut av kjøretøyet i kollisjonen og omkom som følge av skadene de fikk
		 som følge av dette.
• Vi har ingen ulykker i år hvor sikring av barn i bil har vært mangelfull.
Sikkerhetsutstyr på MC
Fire motorsykkelførere omkom i 2010, ingen passasjerer. Alle de fire førerne brukte hjelm under
kjøring, men en fører mistet hjelmen under ulykken og omkom som følge av hodeskadene han fikk.

Fart
Fartsnivået i kollisjonsøyeblikket vil alltid ha betydning for skadeomfanget av en ulykke. Dette vil
igjen avhenge av bilens sikkerhetsnivå og hva bilen treffer. Undersøkelser viser at en fotgjenger har
stor sjanse for å overleve en ulykke ved påkjørsel under 30 km/t. En bilfører har stor sjanse for å
overleve sidekollisjon ved påkjørsel under 50 km/t og frontkollisjon mellom personbiler ved hastighet under 70 km/t.
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Ved nesten alle ulykker ville skadeomfanget blitt redusert ved lavere hastighetsnivå, men i noen
ulykker er det så store kollisjonskrefter at resultatet ville blitt en dødsulykke uansett. (f.eks. i kollisjoner mellom personbil og tyngre kjøretøy).

Andre trafikantrelaterte faktorer
I et par ulykker har helsetilstanden til den forulykkede vært svak, slik at det alvorlige utfallet av
ulykken var en konsekvens av deres reduserte tåleevne I begge disse ulykkene er de omkomne eldre
personer (over 70 år), med påviste lidelser eller svakheter

Kjøretøytekniske forhold
Analyse av ulykker viser at i mange tilfeller har karosseriets sikkerhetsnivå avgjørende betydning for
hvorvidt ulykken blir en dødsulykke eller ikke. Det forhold at de involverte kjøretøyene får stadig
bedre karosserisikkerhet bidrar i stor grad til å redusere skadeomfanget. Ulykker som tidligere ville
ha medført død eller omfattende personskader kan i dag resultere i mindre eller ingen personskade. En yngre bilpark enn dagens antas å kunne gi enda mer reduksjon i skadeomfang og UAG
ser at i en del av dødsulykkene i 2010 så ville nyere kjøretøy med bedre karosserisikkerhet kunne
ha endret utfallet av ulykken. UAG anser at bedret karosserisikkerhet i fremtiden vil bidra med å
redusere skadeomfang og overlevelsesgrad i flere av ulykkene.
Forhold ved kjøretøyene er i 13 av de 30 dødsulykkene for 2010 angitt som medvirkende årsak
til skadeomfanget, i de fleste av disse ulykkene har forhold ved kjøretøyet enten hatt stor eller
avgjørende betydning for skadeomfanget. Forhold ved kjøretøyene som bidrar til skadeomfang er
eksempelvis kritisk treffpunkt på kjøretøyet (treffpunkt utenfor kjøretøyets deformasjonssoner),
stor vektforskjell (personbil mot lastebil/buss), dårlig karosserisikkerhet eller manglende sikkerhetsutstyr (eks. airbag).
Faktorer som inngår i forhold ved kjøretøyene som bidrar til skadeomfang:
• Passiv sikkerhet (kollisjonsegenskaper, sikkerhetsutstyr, kritisk treffpunkt)
• Sikring av last
• Stor vektforskjell
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Passiv sikkerhet
Det er i denne kategorien at de fleste kjøretøyrelaterte årsaker til skadeomfanget finnes.
• Kritisk treffpunkt i forhold til kjøretøyets deformasjonssoner er medvirkende til skadeomfanget i syv av dødsulykkene. I fem av disse har dette hatt avgjørende betydning, i de to
andre har treffpunktet hatt stor betydning. I tillegg er det i en del ulykker brukt denne
koden der eksempelvis fører av MC treffer karosseri på personbil
• Dårlig karosserisikkerhet har hatt avgjørende betydning i en av ulykkene og stor betydning
		 i en annen
• I fire av ulykkene er manglende sidekollisjonsputer medvirkende årsak til skadeomfanget. I
to av disse antas dette å ha hatt liten betydning mens det i de to andre antas at dette har hatt
		 stor betydning

• I en ulykke er kombinasjonen av manglende beltebruk og utløst airbag den avgjørende
		 årsaken til skadeomfanget
Sikring av last
Løse gjenstander i kupè eller ikke tilstrekkelig sikring av last i varerom/lasteplan kan få alvorlige
konsekvenser i en ulykke.
• I to av ulykkene skyldes skadeomfanget i avgjørende grad manglende sikring av last. I den
		 ene ulykken traff en løs gjenstand i personbilen fører og i den andre forskjøv lasten seg
forover inn mot førerhuset i en kollisjon
Stor vektforskjell
I ulykker mellom lette kjøretøy/MC og tunge kjøretøy vil vektforskjellen mellom de møtende kjøretøyene ha en avgjørende betydning for skadeomfanget. I kollisjon med et vogntog vil man ofte
oppleve at bevegelsen til personbilen først bli stoppet opp i kollisjonen for at personbilen deretter
blir akselerert opp i motsatt retning da vogntoget skyver personbilen foran seg. Dette påfører personbilen omfattende deformasjoner i tillegg til at fører/passasjerer i personbilen utsettes for store
g-krefter som kan gi alvorlige og livstruende indre skader.
• I seks av ulykkene skyldes skadeomfanget i stor grad at det er stor vektforskjell mellom de
		 møtende kjøretøyene

Vegen og ytre forholds betydning for skadeomfanget
Farlig sideterreng og farlige objekter i sikkerhetssonen var de faktorer ved veg og ytre forhold som
påvirket utfallet i ulykker i 2010.
I ni av de 30 ulykkene kan skadeomfanget tilskrives slike faktorer.
Farlig sideterreng hadde betydning for skadeomfanget i 7 av de 9 ulykkene:
• I fire av ulykkene var farlig sideterreng avgjørende for dødelig utfall
• Tre utforkjøringsulykker
• En rasulykke.
• Farlig sideterreng var en skadefaktor i 6 av de 10 utforkjøringsulykkene, alle seks i kurve.
• To av ulykkene fikk dødelig utfall pga manglende rekkverk ved stup.
• To av ulykkene (mc) fikk dødelig utfall ved at den ene traff et tre og den andre traff en
rekkverksstolpe etter skrens (egentlig et objekt i sikkerhetssonen).
• En kjørte ut i jordvoll og traff deretter fjellvegg, betydelig overlastet.
• En hektet i en kumluke.
Farlige objekter i sikkerhetssonen hadde betydning i to av de ni ulykkene, hvor forhold ved vegen
hadde betydning for skadeomfanget.
• I en av fotgjengerulykkene fikk stolpen på midtrabatten ved gangfeltet stor betydning for
		 fotgjengeren som ble påkjørt av bil.
• En motorsyklist kom inn på fortauet og traff husvegg/lyktestolpe inntil husvegg i 40-sone.
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6. Foreslåtte tiltak
etter ulykkene
Gjennom analysearbeidet har vi identifisert en del problemer, og til hvert problem har vi
foreslått ett eller flere tiltak som vi mener kan bidra til å redusere både muligheten for at
lignende ulykker skal skje, og konsekvensene av lignende ulykker i fremtiden.
Tiltakene vi har foreslått er ikke en uttømmende liste over alle mulige gode tiltak, men
en oversikt over de tiltakene vi har met kan fungere som barrierer i hvert enkelt ulykkestilfelle.
For å øke trafikksikkerheten har vi foreslått tiltak relatert til trafikant, kjøretøy, veg eller
organisatoriske forhold.

Trafikantrettede tiltak

Spesifikke krav for å få og beholde førerkortet
Gjennom dybdeanalyse av dødsulykker har vi sett at årsakene til de fleste ulykkene skyldes
menneskelige forhold.
Trafikken er et sammensatt system hvor mange trafikanter skal samhandle og det vil på
bakgrunn av dette være naturlig at ulike vurderinger ligger til grunn for de handlinger
som blir gjort.
I våre analyser har vi stort fokus på trafikantene for å prøve å kunne forstå hvorfor de
handler som de gjør i trafikken. Vi ser likevel at det er en del personer som av ulike grunner
ikke burde inneha retten til å ha førerkort, enten det skyldes helsemessige forhold, trafikal
kunnskap eller holdninger til trafikksystemet, lover og regler.
• I fire av ulykkene har vi foreslått tiltak rettet mot begrensninger i førerretten.
Begrensningene er både knyttet opp mot helsekrav/medikamentbruk, psykisk
		 tilstand, krav til tilstrekkelige norskkunnskaper.
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Informasjonskampanjer
I tillegg til at i har foreslått ”Sei ifrå” – kampanjen i de typiske ungdomsulykkene i vårt
materiale, har vi foreslått informasjonskampanjer innenfor flere trafikale tema. Eksempel
på foreslåtte kampanjer er: Informasjon om kjøring på vinterføre, stopplengder, blindsoneproblematikk og refleksbruk

Kontroller
Fartskontroller, ATK og synlig politi er effektive tiltak for å få ned farten på vegene. I tillegg til dette vil dokumentkontroller/tekniske kontroller kunne ha en forebyggende effekt
i forhold til hva trafikantene tillater seg i trafikken. Vi har foreslått økt politikontroll som
et resultat av tre av ulykkene i 2010

Kjøretøytekniske tiltak
Ulykkesanalysene viser at i en del ulykker ville nye teknologiske fremskritt på kjøretøyene
kunne ha forhindret at ulykkene skjedde eller bidratt til å redusere skadeomfanget. UAG
har derfor også i 2010 foreslått en rekke kjøretøytekniske tiltak som vi mener vil kunne
bidra til høyere trafikksikkerhet.
Eksempler på utstyr som har god effekt på å redusere ulykker er elektronisk stabilitetsprogram (ESP) som hindrer at kjøretøyet skrenser eller hjelper sjåføren med å innhente en
skrens når den oppstår. Slikt utstyr kan blant annet bremse hvert enkelt hjul individuelt og
på den måten bidra til å rette opp et kjøretøy som har fått skrens. ABS bremser på MC er et
annet eksempel på utstyr som i stor grad kan assistere fører med en optimal oppbremsing
samtidig som fører beholder kontroll over kjøretøyet. Uten ABS ser vi at fører på MC mister
kontroll over kjøretøyet ved en panikkoppbremsing slik at MC detter ned og sklir langs
vegen istedenfor å bremse optimalt med for- og bakhjul samtidig.
Det er foreslått tiltak på kjøretøyområdet i 15 av de 30 dødsulykkene i Region vest i 2010.
I en del av disse ulykkene anser UAG at fraværet av slikt utstyr på ulykkeskjøretøyet(ene)
har bidratt til at ulykken skjedde. UAG ser at introduksjonen av stadig mer avansert og omfattende sikkerhetsutstyr i kjøretøyene vil være en vesentlig bidragsfaktor for reduksjon av
ulykker samt for å redusere skadeomfanget av ulykker i fremtiden.
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Foreslåtte tiltak på kjøretøyområdet:
• Intelligente førerstøttesystemer som griper inn (ESP, ABS, blindsone)
• Teknisk kontroll. Det er foreslått intensivering av kontrollvirksomhet på følgende
områder: Dekk, lastsikring og det foreslås innført krav om PKK for MC
• Alkolås
• Startsperre på bilbelte
• Sikrere karosseri

Tiltak rettet mot veg og ytre forhold
De tiltak som er foreslått i forbindelse med den enkelte ulykke, trenger nødvendigvis ikke
ha direkte tilknytning til årsaksforholdene. Tiltak kan også være foreslått fordi granskningen har avdekket at det med fordel kan gjøres tiltak for å sikre fremtidige ulykker.
I 23 av de 30 ulykkene i 2010 er det foreslått til sammen ca 50 tiltak knyttet til veg og ytre forhold.
Møteulykker:
• Midtrekkverk er foreslått i 4 av de 9 møteulykkene.
• Profilert midtoppmerking er foreslått i 4 av de andre møteulykkene.
• Bedre driftsstandard er foreslått tiltak i 3 av 3 møteulykker på snø/isbelagt veg, hvor
		 av 2 strekninger også er anbefalt utstyrt med midtrekkverk på sikt.
• I en av møteulykkene hvor det var anlagt profilert midtoppmerking har føreren mest
sannsynlig likevel ufrivillig krysset pga trøtthet. Det anbefales at erfaringene med
		 midtoppmerking evalueres, både på strekningen og på generelt grunnlag.
• I en av møteulykkene i tunnel har en som strakstiltak vurdert både profilert opp		 merking og markører som skiller kjøreretningene.
• I en møteulykke på Europaveg er det foreslått å rette opp setninger, spor og ujevn
		 kurvatur, samtidig som risikoanalyse anbefales utført i større grad generelt.
Utforkjøringsulykker:
Av de i alt 10 utforkjøringsulykkene er det forslått veg-relaterte tiltak på 9 av dem.
• TS-inspeksjon er foreslått på påstrekningen for 3 av ulykkene.
• I 3 andre er det foreslått å bygge rekkverk mot sideterreng.
• Det er også foreslått at rekkverk mot sideterreng tilpasses mc på sikt.
• Skilting/forsterket skilting anbefales i 6 av utforkjøringsulykkene i form av
• Bakgrunnsmarkering / retningsmarkering i kurve
• Redusert fartsgrense
• Varslingsskilt
• UAG har også foreslått at det innføres krav om at rekkverk og føringskanter skal
vedlikeholdes og høydejusteres i sammenheng med reasfaltering.
• I en av utforkjøringsulykkene kan det ikke utelukkes at skilting og varsling ifm vegarbeid kan ha hatt betydning. Uansett om dette har relevans eller ikke, ser UAG at
		 rutinene omkring kontroll av kompetanse og oppfølging av arbeidsvarling kan
		videreutvikles.
Fotgjengerulykker:
Det er foreslått veg-relaterte tiltak i 3 av de 5 fotgjengerulykkene som skjedde i 2010.
• I forbindelse med 1 av fotgjengerulykkene ble fartsgrensen redusert fra 80 til 60 km/t,
		 og det er videre foreslått å anlegge undergang.
• Også i fotgjengerulykken som skjedde i gangfelt foreslås det å anlegge undergang.
• I ulykke ved bussterminal foreslås det rekkverk for å hindre villkryssing.
• UAG ber også nettverket for Sikkerhetsorientert drift og vedlikehold se på vintervedlikeholdet i fm med så trafikkerte holdeplasser.
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Vegkarakteristika ved dødsulykkene i 2010
Av de 30 ulykkene i 2010 er de 4 viktigste kategoriene:
• møteulykker (9)
• utforkjøringsulykker (10)
• kryssulykker (2)
• fotgjengerulykker (5).
Hvilke faktorer kan være verdt å merke seg innenfor disse ulykkeskategoriene?
Møteulykkene:
• Alle de 9 møteulykkene har skjedd på veg med to felt.
• 3 av de 9 har skjedd i tunnel. Dvs. at alle ulykkene i tunnel er møteulykker.
• 7 av de 9 har skjedd på Europaveg, og 2 på riksveg.
• 7 av de 9 har skjedd på sted med fartsgrense 80, 2 med fartsgrense 70.
• Ingen har skjedd på flat rettstrekning.
• Alle møteulykkene har skjedd i fm stigning / fall og / eller kurvatur:
• 7 av de 9 møteulykkene har skjedd på strekning med stigning / fall.
• 1 har skjedd på tilnærmet horisontal veg.
• 1 har skjedd på høybrekk.
• 4 av de 9 møteulykkene har skjedd på rettstrekning, 4 i normalkurve og 1 i kurve
			 med varierende radius.
• Kurve kombinert med stigning/fall er mest krevende, 4 skjedde på slike steder.
• Alle møteulykkene har skjedd i dagslys eller vegbelysning.
• 3 skjedde på snø/isbelagt vei, alle 3 i Hordaland, og alle 3 skjedde ved kryssing av
		varsellinje.
Utforkjøringsulykkene:
• Kun 1 av de 10 utforkjøringsulykkene skjedde på rett strekning.
• Kun 1 (den samme) skjedde på flat strekning.
• 6 av de 10 skjedde i krapp kurve, 2 i normalkurvatur, 1 i kurve med varierende radius.
• 9 av de 10 skjedde på bar veg, 1 på delvis snø-/isbelagt veg.
• Ingen skjedde på mørklagt veg, 7 i dagslys, 2 i skumring og 2 ved vegbelysning.
• 5 av de 10 skjedde på veg uten midtlinje og de øvrige 5 på veg med varsellinje.
• 6 av de 10 utforkjøringene skjedde på venstre side av vegen.
Kryssulykkene:
• Begge kryssulykkene skjedde på Europaveg
• Begge kryssulykkene skjedde ved manglende overholdelse av vikeplikt:
• 1 T-kryssulykke i 70-sone og sikthindring
• 1 x-kryssulykke i 50-sone og komplisert trafikkbilde
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Fotgjengerulykkene:
• Alle de 5 fotgjengerulykkene skjedde i perioden desember – mars
• Alle de 5 fotgjengerulykkene skjedde ved temperaturer mellom +1 og -3 grader
• 3 av de 5 skjedde på snø-/isbelagt vei, 1 skjedde på tørr/bar vei i 2 minusgrader     
Bare i 1 av fotgjengerulykkene er føreforholdene angitt som en medvirkende årsak.

– Kan føreforholdene ha blitt undervurdert i de enkelte ulykkesanalysene?
• 4 av ulykkene skjedde midt på dagen og 1 over midnatt på belyst veg.
• 1 av fotgjengerulykkene skjedde i gangfelt.
• Fotgjengerulykkene skjedde på Europaveg, Riksveg, Fylkesveg (2) og Privat veg.
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Bildene ovenfor viser ulykkesstedet hvor en syklist syklet utfor vegen og omkom i en ulykke i 2009
Bilde nederst viser ulykkesstedet etter at rekkverk ble montert på gang- og sykkelvegen.
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7. Erfaringer fra arbeidet
Innen trafikantområdet
Obduksjon av omkomne etter trafikkulykker
I 2010 har Ulykkesanalysegruppen fått tilgang til obduksjonsrapporter i 26 av de 30 ulykkene. I fire
av ulykkene er det ikke gjennomført obduksjon av den/de omkomne.
I 2009 mottok vi 17 obduksjonsrapporter til arbeidet vårt.
Det at antallet obduksjoner av personer som er omkommet i trafikkulykker er økende, er positivt
for arbeidet med dybdeanalyser. Med den medisinske kompetanse vi nå har i analysegruppen gir
dette oss et godt grunnlag til å kunne si noe om skadeomfanget, som igjen gir oss mulighet til å
foreslå treffende tiltak.
Bruk av mobiltelefon under kjøring
Risikoen ved bruk av mobiltelefon under kjøring har resultert i et lovforslag som skal hindre førere
å benytte mobiltelefon mens de kjører bil.
Gjennom de politidokumentene vi har hatt tilgang til er det urovekkende sjelden at bruk av mobiltelefon har blitt sjekket ut som en forklarende faktor på hvorfor ulykken skjedde.
Fra ulykkesanalysegruppen er det ønskelig at det i mye større grad fokuseres på om bruk av mobiltelefon kan ha forklare ulykken, eller i hvert fall sjekkes ut av saken.

Innen kjøretøyområdet
Dekk som årsaksfaktor
Som det fremgår av kjøretøyrelaterte årsakssammenhenger for ulykker i kapittel 4 så er dekk en
medvirkende årsak, ofte i kombinasjonen av føre med redusert friksjon og dårlige dekk. Ved nedsatt friksjon, slik som vinterføre eller våt vegbane, er de tilgjengelige friksjonsmarginene vesentlig
redusert og man kan i enkelte tilfeller operere helt i grenseland for hva som er tilgjengelig av veggrep selv i hastigheter som den vanlige trafikant opplever som forsvarlige.
UAG ser at i flere av ulykkene der dekk har vært medvirkende så har ulykken oppstått som følge av
overstyring fordi kjøretøyet har hatt de mest slitte dekkene montert bak. Mange trafikanter har en
oppfattelse av at de beste dekkene bør monteres foran da det er forhjul som skal styre, bremse og,
på en forhjulsdrevet bil, også trekke bilen fremover. Isolert sett vil en slik plassering også gi fordeler
bl.a. i forhold til fremkommelighet. Faren med å ha de mest slitte dekkene bak og gode dekk foran,
er at fører under kjøring får signaler gjennom rattet om tilgjengelig veggrep fra de gode dekkene
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som er montert foran og avpasser farten deretter. Foraksel gir godt veggrep og det er dette fører
får tilbakemelding om. Farten avpasses etter dette og dersom man da kommer i en situasjon der
fordekkene har bra veggrep og følger vegen mens de slitte bakhjulene har lavere friksjon og derfor
mister veggrepet så vil overstyring oppstå, bilens bakende slår ut i skrens og ”kjører forbi” forparten. Typisk for overstyring er at den kommer brått og uten forvarsel samt at den er svært krevende
å kontrollere, eller hente inn.
Dersom man derimot har de beste dekkene bak og de mer slitte foran vil fører få signaler gjennom styring om at dekkene er i ferd med å nå sin friksjonsgrense og han kan derfor avpasse farten
deretter. Når kjøretøyets forhjul mister veggrepet kalles dette understyring, bilen vil gå beint frem
istedenfor å svinge slik fører vil. Typisk for understyring er at fører får tidligere signal om redusert
veggrep gjennom styringen og at man derfor reduserer hastigheten i forhold til tilgjengelig friksjon. Understyring er også enklere å kontrollere og/eller unngå.
Plassering av dekk med forskjellig slitasjegrad vil således alltid være et kompromiss mellom forskjellige uønskede effekter. Sett på bakgrunn av at overstyring er mer uforutsigbart og vanskelig å kontrollere enn understyring vil det beste kompromisset derfor være å montere de beste dekken bak.
Statens vegvesen anbefaler at man alltid har gode dekk både foran og bak, men dersom man har
dekk med forskjellig slitasjegrad så skal de beste dekkene plasseres på bakaksel.
Karosserisikkerhet
Erfaringene UAG har gjort seg gjennom flere år med analyse av dødsulykker er blant annet at dårlig
karosserisikkerhet har en avgjørende betydning for overlevelsesgraden i ulykker. Nyere kjøretøy har
en vesentlig bedre karosserisikkerhet enn eldre kjøretøy og dette bidrar i stor grad til å redusere
skadeomfanget. Dette innebærer at ulykker, som med en eldre bil, ville ha vært en ulykke med
alvorlige personskader eller dødsfall med nyere biler blir en ulykke med mindre personskader eller
der man overlever. En fornyelse av bilparken med sikrere kjøretøy vil således kunne være et viktig
bidrag til å redusere antallet skadde og drepte i trafikken.
Elektroniske førerstøttesystemer
Ny teknologi gir nå bilprodusentene mulighet for å integrere utstyr som kan lese skilt langs vegen,
detektere om fører sovner, varsle ved kryssing av midtstripe, bremse opp bilen for hindringer i vegen og hindre at skrens oppstår for å nevne noen av den senere tids nyvinninger på dette området.
Også for MC innebærer ABS bremser og ESP (anti spinn/skrens) en betydelig sikkerhetsgevinst i
nødssituasjoner. UAG anser at slikt utstyr ville ha kunne forhindret flere av dødsulykkene i Region
vest de senere år eller bidratt til å redusere konsekvensen av disse. På sikt vil også utskiftingen av
bilparken i Norge bidra til at kjøretøy med slikt utstyr blir mer vanlig i trafikkbildet.
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På grunn av den forholdsvis høye gjennomsnittsalderen på bilparken i Norge vil likevel effekten av
slik kjøretøyteknologi og høyere karosserisikkerhet komme senere i Norge enn i en del andre land
vi sammenligner oss med når det gjelder trafikksikkerhet.

Erfaring fra vegens betydning for ulykkene
Ved dimensjonering av nye veger legger en ofte til grunn 85-fratilprinsippet. Ved fastsettelse av
stoppsikt, møtesikt og forbikjøringssikt er reaksjonstiden fastsatt til 2 sekunder. Det vil si at 85 prosent av trafikantene har en reaksjonstid som er kortere enn 2 sekund mens 15 prosent av trafikantene har en reaksjonstid som overstiger 2 sekund. Flere forhold ved vegtrafikksystemet har en slik
tilnærming til hva og hvem det skal dimensjonere for.
For det som omtales som høyrisikogrupper vil en se at vegsystemet på mange områder ikke er tilpasset disse gruppene. Motorsyklister møter et vegsystem som ikke er dimensjonert og tilrettelagt
spesielt for denne gruppen. Hvordan vi skal innbefatte mc-gruppen i nullvisjonen er vanskelig og
nærmest umulig på det vegnettet vi har i dag. Kanskje vi kan tilrettelegge spesielle strekninger for
motorsykler, der vi kan tilby en standard og sikkerhetsnivå som tilpasset mc?. Trafikanter som er på
”feil side” av 85 prosent fraktilen, er mer ulykkesutsatt enn andre. Om vi skal tillate spesielt svake
og lite kompetente trafikanter førerrett, blir lett mer et politisk enn et faglig spørsmål. Om vi skal
dimensjonere vegtrafikksystemet for 95 prosent-fraktilen og dimensjonere for flere blir et nytte/
kostspørsmål. Vi kan og tenke oss at trafikantene som inngår i 85-fraktilen gjøres bedre og mer
kompetente for å kompenser for andre sine feiler, og slik unngå ulykker.
UAG ser at de utløsende trafikantene i dødsulykker ofte befinner seg i en trafikantgruppe med høy
risiko, også definert av andre i Statens vegvesen som høyrisikogruppe.
Dersom ulykkesfordelingen følger normalfordelingen ellers i samfunnet, står 20 prosent av trafikantene for 80 prosent av ulykkene.

Erfaring knyttet til organisatoriske forhold
Feilhandlinger av trafikanten er ofte den utløsende årsaken til ulykker. Samtidig avdekkes farlige
forhold ved vegen og kjøretøyet.  I arbeidet med analysene avdekkes en del bakenforliggende forhold som kan defineres som rotårsaker til at ulykkene har skjedd og skadeomfanget av disse. Slike
forhold er gjerne organisatoriske og omfatter for eksempel lover, regelverk og økonomi. Bakenforliggende årsaker til ulykker peker på organisatoriske forhold knyttes til trafikant, kjøretøy og veg.
Organisatoriske forhold knyttet til trafikant og transportbedrifter
I mange ungdomsulykker blir det stilt spørsmål om kompetanse til fører og om den opplæringen
som er gitt er tilstrekkelig. Helsemessige og medisinske forhold er medvirkende faktorer til mange
ulykker, og UAG mener at systemet for å avgrense føreretten av helsemessige årsaker ikke er godt
nok. I ulykker der profesjonelle aktører og transportører er utløsende, er det avdekket manglende
kompetanse, internkontroll og risikovurderinger av lasting, lastsikring og kjøretøybehandling.
Organisatoriske forhold knyttet til kjøretøy
Fornyelsen av kjøretøyparken og økt fokus på sikkerhet i kjøretøyene har vært en viktig bidragsyter
til den ulykkesreduksjonen en har hatt de senere år. Vi forventer ytterligere positiv utvikling av kjøretøyparken med sikrere biler, og flere systemer som kan hindre at ulykker oppstår. I ulykkene på
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vinterføre, er dekkutrustningen en medvirkende faktor i flere ulykker. Dagens regelverk setter krav
til minste mønsterdybde på dekkene, mens det ikke er definert krav til hardheten på dekkgummien.
Organisatoriske forhold knyttet til vegen
Vegsystemet som trafikantene bruker spenner over veger bygget for over 100 år siden til nye moderne veger. Farlige forhold ved vegen er ikke oppstått tilfeldig, men er et resultat av planlegging,
bygging, forvaltning, drift- og vedlikehold. En del farlige forhold er medvirkende til at ulykken
inntreffer, mens de fleste farlige forholdene ved vegen er knyttet til skadegraden ulykken får. De
farlige forholdene langs vegnettet kan deles opp i faste og permanente sikkerhetsproblem og variable sikkerhetsproblem. De faste sikkerhetsproblemene omfatter for eksempel farlige sidehinder,
manglende rekkverk og farlige rekkverksnedføringer, geometriske forhold, manglende sikt, uheldige kryssløsninger og farlige krysningspunkt for fotgjengere. Variable sikkerhetsproblem er farlige
forhold langs vegnettet som for eksempel endringer i friksjon, dekke, lysforhold og endringer av
siktmessige forhold pga vegetasjon.
Trafikksikkerhetsarbeidet på vegsiden går ut på å fjerne farlige forhold langs vegnettet og hindre at
nye oppstår for å redusere mulighetene for feilhandlinger og redusere konsekvensene av feilhandlingene som likevel skjer. Framfor alt må vi unngå å skape nye farlige forhold ved nye prosjekt. Det
må arbeides systematisk for å identifisere og avdekke farlige forhold langs vegnettet og gjennom
budsjettprosessene syte for at det avsettes midler til tiltak som har en risiko – og ulykkesreduserende effekt. For farlige forhold som oppstår langs vegnettet og som vanskelig lar seg identifisere
gjennom jevnlige inspeksjoner, må en legge til rette for at trafikantene kan melde inn om slike
forhold. Arbeidet med å oppnå et sikkert vegtrafikksystem krever et bevisst forhold til risiko i alle
kjerneprosessene og omfatter beslutninger i alle nivå i organisasjonen.
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8. Utfordringer i arbeidet
videre
Infrastrukturdirektivet
Det vil trolig i løpet av 2011 bli vedtatt en forskrift som implementerer et EU-direktiv om sikkerhetsstyring av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften). Forskriften vil omfatte hele riksvegnettet
og der det vil bli stilt krav om at det utarbeides rapport for hver dødsulykke som inntreffer på
riksveg. Forskriften setter og krav til at det gjennomføres periodiske sikkerhetsinspeksjoner av de
vegene som er i bruk, for å kartlegge egenskaper som har betydning for trafikksikkerheten, og for
å forebygge ulykker. Inspeksjonene skal foretas tilstrekkelig ofte for å garantere at veginfrastrukturen har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
Organisering av beredskapsgruppene (UG)
Trafikant og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, som har ansvaret for beredskapsgruppene som
rykker ut ved dødsulykker er inndelt i fire områder:
Område 1 Sør-Rogaland
Område 2 Haugaland og Sunnhordland
Område 3 Bergen
Område 4 Indre Hordaland, Sogn og Fjordane
Ulykkesarbeidet er organisert slik at hvert område har sin ulykkesberedskapsgruppe. Personene i
denne gruppen har vakt en uke om gangen. Det er personell fra trafikant- og kjøretøyseksjonene
som innehar denne oppgaven.
Totalt er det ca 25 personer fra fire områder som deler vaktene. På grunn av areal -størrelsen har
område 4 to beredskapsgrupper.
Det er dannet et eget UG Forum, som skal ha det regionale fagansvaret for ulykkesberedskapen i
Region vest. Leder av UG forum er også medlem av UAG.
I tillegg skal det være en Ulykkes - Gruppe (med personell fra kjøretøy, veg og trafikant) som ser på
ulykkene i etterkant, og som fyller ut skjemaet til UAG i regionen.
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Beredskapsvakten bidrar i UAG-skjemaet, i tillegg til å skrive egen rapport til politiet.

Varsling av dødsulykker
I utgangspunktet skal all varsling til UG (beredskap) skje gjennom VTS. Men vi får ofte direkte henvendelser fra politiet til vakttelefonen.
Vi ”stresser” imidlertid politiet litt på dette, og ser at varslingen oftere nå kommer fra VTS.
Vinterulykker
I forbindelse med vinterulykkene der friksjonsforholdene er en medvirkende årsak til ulykkene,
har det vært en utfordring å få gjennomført friksjonsmålinger på ulykkesstedet til rett tid og med
rett metode. For kommende vinter vil en prøve ut et samarbeid med vegseksjonen, slik at de også
kan rykke ut og foreta friksjonsmålinger på ulykkesstedet. I tillegg til at UAG da får gode data som
grunnlag for analysearbeidet, vil en også kunne bruke friksjonsmålingene som grunnlag for reaksjoner ovenfor driftsentreprenør dersom friksjonskravet ikke er tilfredstilt. UAG mener at dersom
det blir påvist manglende vintervedlikehold i forbindelse med ulykker vil dette ha stor betydning
for bevisstgjøring av tilstrekkelig friksjon.
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