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Innledning 

Bakgrunn 

I resultatavtalen for 2013 mellom Regionvegsjefen og avdelingene står det at vegavdelingene «skal 

gjøre en analyse av trafikkulykker i byene i fylket med vekt på drepte og skadde fotgjengere og 

syklister». Regionalt nullvisjonsforum besluttet i sitt møte i 13. februar 2013 at Samfunnsseksjonen 

skal utarbeide en slik analyse på vegne av vegavdelingene.  

Distribusjon og ytterligere analyser av materialet 
Det er utarbeidet ulykkesstatistikk og kart som illustrerer hvor det har skjedd ulykker innenfor hvert 

enket by- og tettstedsområde i regionen de siste 10 årene. Vedlegg 1 viser et eksempel på statistikk 

og ulykkeskart for Tønsberg. Tilsvarende statistikk og ulykkeskart for de øvrige by- og 

tettstedsområdene i regionen er lagret her: O:\2\VT\28040 Samfunn\Fellesdata\TS i by\Byer og 

tettsteder over 5000. Vegavdelingene oppfordres til å distribuere dette til berørte kommuner og 

fylkeskommuner slik at andre også kan dra nytte av materialet og eventuelt utarbeide ytterligere 

analyser.  

Datagrunnlag og utvalg 

Ulykkesregisteret STRAKS utgjør datagrunnlaget for denne analysen. Analysen omfatter ulykker som 

har skjedd innenfor geografisk avgrensa by- og tettstedesområder i Region sør med mer enn 5000 

innbyggere i perioden 2003-2012. I Region sør er det 23 slike by- og tettstedsområder, disse er vist i 

kartet nedenfor (figur 1).  

Den geografiske avgrensningen av de 23 by- og tettstedsområdene er gjennomført vha SSBs 

tettstedsdefinisjon:  

 

 

 

 

 

 

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og 

avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig 

avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for 

eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller 

dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 

400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen. 
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Figur 1: By- og tettstedsområder i Region sør med mer enn 5000 innbyggere (23 stk). 
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I perioden 2003-2012 har det skjedd nesten 5700 ulykker med 93 drepte og 456 hardt skadde1 i de 23 

by- og tettstedsområdene. Figuren nedenfor viser antall drepte og hardt skadde i by- og 

tettstedsområdene, fordelt på ulike trafikantgrupper (figur 2). 

 

Figur 2: Antall drepte og hardt skadde trafikanter i by- og tettstedsområdene i Region sør 2003-2012.  

Totalt omfatter dette 240 drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister, dvs at i gjennomsnitt blir 1 

syklist eller fotgjenger drept eller hardt skadd innenfor hvert by- og tettstedsområde per år. Dette 

antallet vurderes som så lavt at det ikke er hensiktsmessig å analysere ulykkesutviklingen fra år til år 

innenfor hvert enkelt by- og tettstedsområde. Vi har derfor valgt å gjennomføre en samlet analyse av 

alle de 23 by- og tettstedsområdene i regionen.  

I løpet av de siste årene er det gjennomført omfattende sikringsarbeid i mange av by- og 

tettstedsområdene i regionen2. F eks i Tønsberg har man investert over 100 mill kr til slike 

sikringstiltak i løpet av de siste årene. Siden antall drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister 

innenfor hvert by- og tettstedsområde er såpass lavt bør framtidige evalueringer av slike 

investeringer bygge på andre datakilder utover ulykkesstatistikk, som f eks konfliktregistreringer, 

registrering av vikenivå, fartsovertredelser og andre former for trafikantadferd.   

Underrapportering av fotgjenger- og sykkelulykker er forholdsvis omfattende. Dette er en generell 

svakhet ved datagrunnlaget som det er viktig å ha kjennskap til.  I Sverige ble det i 2013 dokumentert 

at kun 1 av 10 alvorlig skadde syklister inngår i den offisielle ulykkesstatistikken3. Videre ble det 

dokumentert at rapporteringen heller ikke er konstant over tid. Mens den offisielle 

ulykkesstatistikken tilsa en halvering i antall alvorlig skadde syklister siden 1987, viste tall fra 

                                                           
1
 «Hardt skadde» omfatter alvorlig skadde og meget alvorlig skadde. 

2
 F eks nedsatt fartsgrense innenfor sentrumsområder og sikring av gangfelt og kryssingspunkter.  

3
 Rapporten «Skadade cyklister» (2013). 
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pasientregisteret at det har vært en økning i antall alvorlig skadde syklister i denne perioden. Også i 

Norge har man dokumentert at underrapporteringen av skadde syklister er omfattende. 42 % av 

sykkelulykkene rapporteres når det er motorkjøretøy er innblandet og kun 0,7 % av eneulykkene på 

sykkel blir rapportert (Trafikksikkerhetshåndboken TØI 2012). 

Analyseresultater 

Positiv ulykkesutvikling innenfor de 23 by- og tettstedsområdene  

Det har vært en betydelig nedgang (63 %) i antall drepte og hardt skadde innenfor de 23 by- og 

tettstedsområdene fra 2003 til 2012 (figur 3).  

 

Figur 3: Utvikling i antall drepte og hardt skadde i by- og tettstedsområdene i Region sør 2003-2012.  

Nedgangen i antall drepte og hardt skadde har vært større i by- og tettstedsområdene (63 %) enn 

nedgangen i antall drepte og hardt skadde i hele regionen sett under ett (43 %). Figuren nedenfor 

viser nedgangen i antall drepte og hardt skadde innenfor de 23 by- og tettstedsområdene og 

nedgangen i hele regionen sett under ett (figur 4).    

I perioden 2003-2012 skjedde 23 % av alle de alvorlige ulykkene4 i Region sør innenfor de 23 

definerte by- og tettstedsområdene. Denne andelen varierer noe fra år til år (mellom 26 og 16 %). 

Selv om det har vært en betydelig nedgang har vi altså fortsatt utfordringer innenfor by- og 

tettstedsområdene i regionen. Nullvisjonsarbeidet må derfor fortsatt omfatte satsing på ts-tiltak i by- 

og tettstedsområdene.  

 

                                                           
4
 Alvorlige ulykker omfatter ulykker med drepte og hardt skadde. 
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Figur 4: Utvikling i antall drepte og hardt skadde i by- og tettstedsområdene og i hele regionen sett 

under ett (Region sør 2003-2012).  

Dersom vi ser nærmere på ulykkene innenfor de 23 by- og tettstedsområdene i regionen ser vi at 

nedgangen i antall drepte og hardt skadde både har skjedd på vegnettet med lave fartsgrenser (50 

km/t eller lavere) og vegnettet med høye fartsgrenser (60 km/t eller høyere). Nedgangen har vært 

størst på vegnettet med høye fartsgrenser (figur 5).  

 

Figur 5: Utvikling i antall drepte og hard skadde innenfor de 23 by- og tettstedsområdene i Region sør 

2003-2012, fordelt på vegens fartsgrense.  

I mange av de 23 by- og tettstedsområdene i regionen har det vært gjennomført en rekke ts-tiltak de 

seinere årene. Etablering av fartsdempende tiltak, intensivbelysning av gangfelt og kryssombygginger 

er noen eksempler på dette. Selv om regionen ikke har gjennomført noen evalueringer av slike 

investeringer er det sannsynlig at dette kan forklare deler av den positive ulykkesutviklingen innenfor 

by- og tettstedsområdene.   
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Den positive ulykkesutviklingen innenfor by- og tettstedsområdene i regionen omfatter alle 

trafikantgrupper, også ulykker med gående og syklende (figur 6 og 7).  

 

 Figur 6: Utvikling i antall drepte og skadde fotgjengere i by- og tettstedsområdene i Region sør. 

 

Figur 7: Utvikling i antall drepte og skadde syklister i by- og tettstedsområdene i Region sør.  

Dersom vi ser på ulykkesutviklingen på vegnettet med lave fartsgrenser (50 km/t eller lavere) i hele 

Region sør har det ikke vært noen nedgang i antall drepte og hardt skadde de siste 10 årene5. Dette 

antyder at vi har utfordringer knyttet til de små tettstedsområdene, med mindre enn 5000 

innbyggere, og at det bør fokuseres mer på ts-tiltak i de små tettstedsområdene med mindre enn 

5000 innbyggere.  

                                                           
5
 «Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder i Region sør» (2013), rapport nr 145.  
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Oppsummert:  

 Nesten 1 av 4 ulykker med drepte og hardt skadde i Region sør skjer innenfor de 23 by- og 

tettstedsområdene. 

 Det har vært en betydelig nedgang i antall drepte og hardt skadde innenfor de 23 by- og 

tettstedsområdene de siste 10 årene. Denne nedgangen omfatter også drepte og skadde 

fotgjengere og syklister.   

 Nedgangen i antall drepte og hardt skadde har vært større innenfor by- og 

tettstedsområdene enn i hele regionen sett under ett.  

 Nedgangen i antall drepte og hardt skadde innenfor by- og tettstedsområdene omfatter både 

vegnettet med lave og med høye fartsgrenser. 

 Statistikken tilsier at vi bør satse på ts-tiltak i de små tettstedene med mindre enn 5000 

innbyggere.  

Hvem blir drept og hardt skadd i by- og tettstedsområdene? 

Dersom vi sammenligner ulykkene som skjer innenfor by- og tettstedsområdene med ulykkene som 

skjer utenfor by- og tettstedsområdene ser vi at det er store forskjeller i antall drepte og hardt 

skadde førere/passasjerer i bil. Nesten 7 ganger så mange førere/passasjerer i bil blir drept og hardt 

skadd utenfor by- og tettstedsområdene sammenlignet med innenfor by- og tettstedsområdene. 

Forskjellene er ikke så store når det gjelder antall drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister. 

Noen fler fotgjengere og syklister blir drept og hardt skadd innenfor by- og tettstedsområdene 

sammenlignet med utenfor by- og tettstedsområdene (figur 8).  

 

Figur 8: Antall drepte og hardt skadde hhv innenfor og utenfor by- og tettstedsområdene i Region sør 

2003-2012, fordelt på ulike trafikantgrupper.  
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Dersom vi sammenligner andelen trafikantgrupper som blir drept og hardt skadd innenfor og utenfor 

by- og tettstedsområdene ser vi at fotgjengere og syklister utgjør nesten halvparten av de drepte og 

hardt skadde innenfor by- og tettstedsområdene (44 %). Utenfor by- og tettstedsområdene utgjør 

fotgjengere og syklister kun 10 % av de drepte og hardt skadde (figur 9).  

 

 

 Figur 9: Andelen drepte og hardt skadde trafikantgrupper innenfor(øverst) og utenfor (nederst) by- 

og tettstedsområdene, Region sør 2003-2012.   

Siden over halvparten av de alvorlige fotgjenger- og sykkelulykkene skjer innenfor by- og 

tettstedsområdene vil det være mest effektivt å redusere de alvorlige fotgjenger- og sykkelulykkene 

gjennom en konsentrert satsing i by/tettstedsområdetne.  

Oppsummering:  

 Det skjer flere alvorlige fotgjenger- og sykkelulykker innenfor de 23 by- og 

tettstedsområdene enn utenfor de 23 by- og tettstedsområdene i regionen. 

 Fotgjengere og syklister utgjør nesten halvparten av antall drepte og hardt skadde innenfor 

by- og tettstedsområdene i regionen. 

37 % 

28 % 

19 % 

16 % 

Innenfor by- og tettstedsområdene 

Fører/passasjer i bil

Fotgjenger eller akende

Fører/passasjer MC

Syklist

73 % 

6 % 

17 % 

4 % 

Utenfor by- og tettstedsområdene  

Fører/passasjer i bil

Fotgjenger eller akende

Fører/passasjer MC

Syklist



11 
 

I hvilke by- og tettstedsområder blir flest fotgjengere og syklister drept og skadd 

per 1000 innbyggere? 

Dersom vi sammenligner de 23 by- og tettstedsområdene i regionen ser vi at det er nokså stor 

forskjell i antall drepte og skadde6 fotgjengere og syklister per 1000 innbyggere. F eks i Larvik blir 3-4 

ganger flere syklister og fotgjengere drept og skadd per 1000 innbyggere sammenlignet med 

Drammen (figur 10).     

 

Figur 10: Antall drepte og skadde fotgjengere og syklister per 1000 innbyggere, fordelt på de 23 by- 

og tettstedsområdene i Region sør 2003-2012.  

Ved å se denne statistikken opp mot omfanget av gå- og sykkeltransport innenfor hvert enkelt by- og 

tettstedsområder kan man danne seg et bilde av de gående og syklenes risiko, men foreløpig er ikke 

slike data tilgjengelig. Figuren gir allikevel et bilde av hvilke by- og tettstedsområder som har de 

største utfordringene mht ulykker med gående og syklende.   

Oppsummering:  

 Det er store forskjeller mellom de ulike by- og tettstedsområdene i regionen mht antall 

fotgjengere og syklister som blir drept og skadd per 1000 innbyggere.  

 Larvik og Sandefjord peker seg ut som de by- og tettstedsområdene hvor flest fotgjengere og 

syklister blir drept og skadd per 1000 innbyggere, 3-4 ganger flere enn i f eks Drammen.  

  

                                                           
6
 «Skadde» omfatter alle skadegrader (lettere skadde, alvorlig skadde og meget alvorlig skadde). 
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Hva kjennetegner fotgjengerulykkene innenfor by- og tettstedsområdene i 

regionen? 

Fotgjengerulykkene (alle skadegrader) i de 23 by- og tettstedsområdene i perioden 2003-2012 utgjør 

til sammen 884 ulykker. Fotgjengerulykkene skjer hovedsakelig på fylkesveger, men nesten like 

mange skjer på det kommunale vegnettet. Kun en liten andel skjer på riks- eller europavegene (figur 

11).  

 

Figur 11: Antall fotgjengerulykker i by- og tettstedsområdene, fordelt på vegtyper (Region sør 2002-

2013). 

Litt over halvparten (53 %) av fotgjengerulykkene skjer på vegstrekninger utenfor kryss, mens 34 % 

skjer i ulike typer kryss og avkjørsler. Disse er vist som røde søyler i figuren nedenfor (figur 12). 12 % 

av fotgjengerulykkene skjer på andre trafikkarealer som torg, p-plasser, bruer osv.  
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Figur 12: Antall fotgjengerulykker i by- og tettstedsområdene, fordelt på ulike «vegelementer» 

(Region sør 2002-2013). 

2 av 3 fotgjengerulykker i by/tettstedsområder skjer når fotgjengeren krysser vegen. Disse ulykkene 

er vist som røde søyler i figuren nedenfor (figur 13). Ca 20 % av fotgjengerulykkene skjer når 

fotgjengeren går langs eller oppholder seg i vegen.  

Den vanligste uhellstypen er fotgjengere som blir påkjørt når de krysser i gangfelt utenfor kryss (24 

%). Disse ulykkene er vist som nest nederste søyle i figuren nedenfor (figur 13). Siden 

ulykkesregisteret STRAKS mangler registreringer av fotgjengere som blir påkjørt i gangfelt i kryss, er 

sannsynligvis andelen «gangfeltulykker» høyere enn 24 %.    

 

Figur 13: Antall fotgjengerulykker i by- og tettstedsområdene, fordelt på samlekategorier av 

uhellstyper (Region sør 2002-2013). 
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De fleste «gangfeltulykkene» i by- og tettstedsområdene (70 %) skjer på veger med fartsgrense 50 

km/t. 10 % skjer på veger med fartsgrense 60 km/t. Det er altså kun en liten andel av 

«gangfeltulykkene» som skjer på veger med fartsgrense 30 eller 40 km/t.  

Dersom vi ser nærmere på antall «gangfeltulykkene» i by- og tettstedsområdene ser vi at det var 

nesten like mange «gangfeltulykker» i 2012 som i 2003. Det har allikevel vært en sterk nedgang 

(halvering) i antall «gangfeltulykker fra 2008 til 2012 (figur 14).   

 

Figur 14: Utvikling i antall «gangfeltulykker» i by- og tettstedsområdene.   

For å redusere fotgjengerulykkene i by- og tettstedsområdene må det både iverksettes tiltak på 

kommunale og fylkeskommunale veger. Siden en så stor andel av fotgjengerulykkene skjer i gangfelt 

vil det være effektivt å satse på tiltak som øker sikkerheten i gangfelt. Dette gjelder spesielt gangfelt 

på veger med fartsgrense 50 og 60 km/t.   

Oppsummering:  

 Nesten alle fotgjengerulykkene i by- og tettstedsområdene skjer på fylkesveger og 

kommunale veger. Det skjer nesten like mange fotgjengerulykker på kommunale veger som 

på fylkesveger.   

 53 % av fotgjengerulykkene i by- og tettstedsområdene skjer på vegstrekning utenfor kryss, 

34 % skjer i ulike former for kryss og avkjørsler.  

 66 % av fotgjengerulykkene i by- og tettstedsområdene skjer når fotgjengeren krysser vegen. 

 Den vanligste uhellstypen blant fotgjengerulykker i by- og tettstedsområdene er fotgjengere 

som blir påkjørt når de krysser i gangfelt utenfor kryss (24 % av fotgjengerulykkene). 80 % av 

slike «gangfeltulykkene» skjer på veger med fartsgrense 50 eller 60 km/t. 

 Det har vært en halvering i antall «gangfeltulykker» i by- og tettstedsområdene siden 2008.   
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Hva kjennetegner sykkelulykkene innenfor by- og tettstedsområdene i regionen? 

Sykkelulykkene (alle skadegrader) i de 23 by- og tettstedsområdene i perioden 2003-2012 utgjør 

totalt 792 ulykker. Sykkelulykkene skjer hovedsakelig på fylkesveger, men nesten like mange skjer på 

kommunale veger. Kun en liten andel skjer på riks- eller europaveger (figur 15). Bildet er altså 

omtrent tilsvarende for sykkelulykker som for fotgjengerulykker.  

 

Figur 15: Antall sykkelulykker i by- og tettstedsområdene skjer, fordelt på vegtyper (Region sør 2002-

2013). 

De fleste sykkelulykkene (71 %) skjer i ulike typer kryss (kryss, rundkjøringer, avkjørsler). 

Sammenlignet med fotgjengerulykkene skjer det altså mange flere sykkelulykker i ulike typer kryss 

(kryss, rundkjøringer, avkjørsler) enn på vegstrekninger utenfor kryss (figur 16). Det skjer mange flere 

sykkelulykker enn fotgjengerulykker i 3-armet kryss og i avkjørsler (figur 15 og 16).  
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Figur 16: Antall sykkelulykker i by- og tettstedsområdene, fordelt på ulike «vegelementer» (Region sør 

2002-2013). 

Figuren nedenfor (figur 17) viser hvordan sykkelulykkene fordeler seg på ulike samlekategorier av 

uhellstyper. De fleste sykkelulykkene (64 %) omfatter påkjørsel mellom enheter med kryssende 

kjøreretninger (røde søyler). 11 % av sykkelulykkene omfatter eneulykker (gule søyler), 7 % omfatter 

ulykker med enheter i samme kjøreretning (blå søyler), 10 % omfatter møteulykker (grønne søyler) 

og 8 % omfatter andre uhell (lilla søyler). 

 

Figur 17: Antall sykkelulykker i by- og tettstedsområdene, fordelt på samlekategorier av uhellstyper 

(Region sør 2002-2013). 
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Figuren nedenfor (figur 18) viser hvordan sykkelulykkene fordeler seg på alle uhellstyper. Den 

vanligste uhellstypen er syklister som blir påkjørt i kryss mellom veger/gater og avkjørsler (uten at 

noen av kjøretøyene foretar avsvinging). Dette utgjør 18 % av sykkelulykkene (uhellskode 50).   

En svært stor andel av sykkelulykkene (23 %) omfatter påkjørsel av syklister som krysser vegen like 

etter at de «forlater» fortau eller gs-veg (uhellskode 35, 36, 44, 45, 53, 54 og 55). Dette kan tolkes 

som at vi har store utfordringer knyttet til sikring av kryssingspunkter på sykkelvegnettet.    

For å redusere sykkelulykkene i by- og tettstedsområdene må det både iverksettes tiltak på 

kommunale veger og fylkesveger. Det bør gjennomføres tiltak som sikrer syklende i kryss mellom 

veger/gater og avkjørsler, samt tiltak som sikrer kryssingspunktene på sykkelvegnettet.    

 

 

Figur 18: Antall sykkelulykker i by- og tettstedsområdene, fordelt på uhellstyper (Region sør 2002-

2013). 
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Oppsummering:  

 Nesten alle sykkelulykkene i by- og tettstedsområdene skjer på fylkesveger og kommunale 

veger. Det skjer nesten like mange sykkelulykker på kommunale veger som på fylkesveger.  

 71 % av sykkelulykkene i by- og tettstedsområdene skjer i kryssområder (kryss, 

rundkjøringer, avkjørsler). 

 De fleste sykkelulykkene i by- og tettstedsområdene (64 %) omfatter påkjørsel mellom 

enheter med kryssende kjøreretninger.  

 18 % av sykkelulykkene i by- og tettstedsområdene skjer i kryss mellom veger/gater og 

avkjørsler.   

 23 % av sykkelulykkene i by- og tettstedsområdene skjer når syklisten «forlater» fortau eller 

gs-veg.  
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Vedlegg 1: Eksempler på kart og ulykkesstatistikk for by- og tettstedsområder 

og fylker 

 

Ulykkeskart som viser hvor det har skjedd ulykker med gående og syklende innenfor 

by/tettstedsområdet Tønsberg 2003-2012.  
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Ulykkesutviklingen mht drepte og skadde fotgjengere innenfor by/tettstedsområdet Tønsberg.  

  

Ulykkesutviklingen mht drepte og skadde syklister innenfor by/tettstedsområdet Tønsberg.  
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Ulykkesutviklingen i by- og tettstedsområdene i Aust-Agder fylke.  

 

Ulykkesutviklingen i by- og tettstedsområdene i Vest-Agder fylke. 

 

Ulykkesutviklingen i by- og tettstedsområdene i Vestfold fylke. 
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Ulykkesutviklingen i by- og tettstedsområdene i Buskerud fylke. 

 

Ulykkesutviklingen i by- og tettstedsområdene i Telemark fylke. 
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Vedlegg 2: Uhellskoder i ulykkesregisteret STRAKS 

 

 


