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• Flest ulykker der fart godt over fartsgrensen eller etter forholdene er viktig 
medvirkende faktor (48 %) – i 15 av 31 ulykker

• På topp kommer også rus, som var en viktig medvirkende faktorer til 8 av 
ulykkene (26 %)

• I 6 ulykker (19 %) er sykdom eller illebefinnende ansett som en medvirkende 
faktor. Tar vi med de to ulykkene der vi mistenker selvvalgt handling, kommer 
vi opp i 8 (26 %)

9



• Bilbelte er nok en gang den store taperen når det gjelder registrerte 
årsaksfaktorer som fører til at ulykkene blir så alvorlig som de blir. 

• Av de drepte det var aktuelt for, var det 12 (41 %) som ikke brukte bilbelte 
eller hjelm (på riktig måte) (41 %)

• Av disse 12 kunne 50 % (6) overlevd dersom de hadde brukt belte eller hjelm 

• Bilens karosserisikkerhet har også noe å si
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• Totalt 67 personer involvert i de 31 dødsulykkene

• 18 (27 %) av de involvert uskadd

• 22 (69 %) av de drepte var førere 

• I 12 av ulykkene (39 %) var fører eneste involverte i ulykkene 
(singelulykke/alene i bilen) 
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• 24 personer – eller 75 % av de drepte - var mer eller mindre aktivt skyld i den 
ulykken de selv døde i. 2 av disse var fotgjengere og 17 bilførere

• 6 av de drepte var passasjerer i det utløsende kjøretøyet. 25 % var «passive» 
ofre. Av disse 7, var det 1 fotgjenger 

• Bare 1 av de drepte satt i det ikke-utløsende kjøretøyet

• Der det ble drept personer som ikke selv var føreren, var flere av disse 
berusede (kunne ikke «Si ifra» )

• 2 av de 3 drepte fotgjengerne medvirket også sterkt til sin egen død, bare 1 ble 
«meiet ned» av en bil

De aller fleste av de drepte var, mer eller mindre bevisst, aktivt utløsende part i 
dødsulykken. Bare 8 av de drepte var ikke aktivt utløsende part i ulykken.  Dette 
gjaldt  stort sett passasjerer i bil der fører av samme bil (eller møtende bil) gjorde 
en feil av ulike grunner. Bare 1 gjaldt passasjer i møtende bil. Ser ofte at disse er 
berusede og ikke i stand til å si fra eller at fotgjengere  (1) ble påkjørt uten å 
kunne forsvare seg. 
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• Så mange som 17 av de 22 drepte (77 %) blir drept i biler som er eldre enn 
2001-modeller (et vanlig skille) 

• Gjennomsnittsalderen på «dødsbilene» i Region sør 2011 var 14 år. 
Gjennomsnittsalderen for alle tilsvarende biler (vare-/personbiler) som var 
registrert med eier i Region sør samme år var 10 år. 

• Også i disse bilene er det rundt 40 prosent som ikke bruker bilbelte, altså 
ingen dårligere bruksprosent enn de med nyere biler. 

• Ingen av dem som er uskadd har sittet i biler med svak karosserisikkerhet

• Her er det ikke alltid at bilens alder eller karosserisikkerhet har direkte og 
avgjørende betydning for skadeomfanget, men det sier heller mer om de som 
sitter i bilen. De med gamle biler har en tendens til oftere å være alene i bilen 
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15 (47 %) av de omkomne døde pga. systemfeil i kombinasjon med uheldig 
trafikantatferd eller feil med kjøretøyet (?). 

Svært få av ulykkene skyldtes systemfeil, vegen eller kjøretøyet alene. Det er 
vanlig å skille på om atferden er «ekstremt» avvikende eller «normalt» avvikende. 
18 personer ble drept som følge av «normalt» avvikende atferd hos fører, det vil 
si atferd som ikke var aggressiv eller ekstrem, men som likevel var utløsende for 
at ulykken skjedde. Eksempler her kan være manglende mestring av ulike 
årsaker (høy alder, liten kjøreerfaring), sovning/trøtthet, distraksjon (f.eks 
mobilbruk), illebefinnende m.m. 
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