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1 Sammendrag med diskusjon (Executive Summary) 

1.1 Bakgrunn 

Denne rapporten er en forlengelse av rapporten Brukersentrert Design og Human Factors i Statens 

Vegvesen (Hoff, 2009), som argumenterer for viktigheten av Human Factors og brukersentrert 

design som viktige verktøy for å oppnå ytterligere sikkerhet i vegsystemet. Rapporten 

presenterte vitenskapelige og teoretiske argumenter for nytten av fagfeltet, men inneholdt få 

eller ingen praktiske eksempler på hvordan teoriene og metodene kan ha praktiske 

implikasjoner for Statens vegvesen.  

I denne rapporten er formålet å undersøke hvorvidt Human Factors (HF) analyser har 

konkrete implikasjoner i Statens Vegvesen sin verdikjede, ut over de analysene som allerede 

er påkrevet, så som ROS analyser, TS inspeksjoner/revisjoner og ulykkesgranskninger 

(UAG).  

I denne omgang har man valgt å fokusere på to aspekter i verdikjeden, nemlig 

reguleringsplaner og ulykker. Det vil si at byggeplaner, eksisterende infrastruktur, endringer i 

eksisterende infrastruktur og vegarbeid ikke dekkes direkte.  

Aktuell situasjon Gjennomført i 
denne rapporten 

Reguleringsplan Ja 
Byggeplan Nei 
Eksisterende infrastruktur Nei 
Endringer i eksisterende infrastruktur Nei 
Vegarbeid Nei 
Ulykkesanalyser Ja 
 

For de fleste områder der interaksjonen imellom mennesker og teknologi er sentral, finnes 

det etablerte Human Factors prinsipper som kan benyttes som en støtte til utforming og 

evaluering. Forfatterne av denne rapporten har imidlertid ikke funnet slike prinsipper for 

bruk i en norsk sammenheng. Av denne grunn ble det gjennomført et utviklingsarbeid for å 

frembringe slike prinsipper, blant annet med utgangspunkt tilsvarende arbeid i PIARC og 

NCHRP. Arbeidet presentert i denne rapporten danner et foreløpig utgangspunkt for en 

endelig utvikling av slike prinsipper.  
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1.2 Resultater 

 

Det ble gjennomført en Human Factors (HF) analyse av reguleringsplan Rv 509 kollektivfelt 

Oalsgata, samt HF analyser av et utvalg av dødsulykker i Region vest i perioden 2005-2010. 

Reguleringsplan Rv 509 kollektivfelt Oalsgata  

Formålet med analysen var å avdekke hvorvidt en HF analyse frembringer andre typer av 

funn enn det ROS og TS analyser gjør. For å gjøre denne analysen så ’nøytral’ som mulig, ble 

ROS og TS analysen ikke forelagt forfatterne av denne rapporten før etter at HF analysen var 

gjennomført.  

Resultatene viste at HF analysen frambrakte kvalitativt andre typer funn enn det ROS og TS 

analysene gjorde, og det ble argumentert for at det er formålstjenelig å gjennomføre HF 

analyser allerede i reguleringsplanlegging. Vår oppfatning er at forskjellene i funn mellom de 

ulike typene av analyser i stor grad skyldes ulikheter i perspektiv. En sentral forutsetning i HF 

er at man ikke tar et normativt standpunkt i gjennomføringen av risikoanalyser; det vil si at 

man ikke forutsetter at trafikantenes adferd er styrt av hva som er riktig, ut i fra et lov- og 

regelbasert perspektiv. Derimot tas et såkalt formativt standpunkt, det vil si at utgangspunktet 

for analysen er det man forventer at brukerne av systemet kommer til å gjøre, uavhengig av 

hvordan systemet er tenkt brukt. Et praktisk eksempel fra reguleringsplanen for Rv 509 

kollektivfelt Oalsgata er sakseutformingen av bussholdeplasser (bybaneplattformer); det vil si 

at holdeplassene ikke er parallelle, men forskjøvet i forhold til hverandre. Ut i fra et 

effektivitetshensyn er denne utformingen fornuftig, fordi man kan redusere antall 

fotgjengeroverganger fra to (én på hver side) til én (plassert i midten). Denne analysen 

forutsetter imidlertid at trafikantene krysser veien der de skal (i fotgjengerovergangen i 

midten). I HF analysen forventes det imidlertid at noen trafikanter vil krysse vegbanen i 

begge ender av de saksede perrongene; både ved å krysse ett felt på samme side av gaten – 

men også gå over til motsatt side av gaten, og dermed krysse 3 kjørebaner pluss sykkelfelt 

utenfor forgjengerovergang. På bakgrunn av de ikke-normative antakelsene ble det foreslått å 

samle holdeplassene parallelt, samt å skille kjøreretningene fra hverandre med gjerde i hele 

reguleringsplanens lengde.    

Dødsulykker i Region vest i perioden 2005-2010 

Det ble også gjennomført HF analyser av et utvalg av dødsulykker i Region vest i perioden 

2005-2010. Analysen ble utført ved at medvirkende årsaker til ulykken ble relatert til sjekkliste 

for Human Factors i vegutforming (presentert i kapittel 5). I praksis vil anvendelsen av disse 
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prinsippene peke på i hvilken grad aspekter ved vegutformingen er en medvirkende årsak til 

ulykken. 

For alle 9 dødsulykkene var det klare brudd på prinsippene for Human Factors i 

vegutforming. Det er vår klare oppfattning at disse bruddene ville vært avdekket ved 

gjennomføring av en HF analyse av infrastrukturen (ulykkene omfattet både eksisterende 

infrastruktur, endringer i infrastruktur, samt vegarbeid/standardsprang). Videre er vår 

oppfatning at gjennomføring av tiltak basert på slike HF analyser ville forhindret eller kraftig 

redusert konsekvensene av de omtalte ulykkene. Et viktig moment er at vegutformingen ved 

alle 9 ulykker antakelig fulgte alle standarder for vegutforming. Spørsmålet her er altså 

hvordan ulykker kan unngås i situasjoner som allerede i utgangspunktet følger en vegnormal.  

En ulykkesanalyse (UAG) skal og bør være normativ. Det vil si at den ikke kan se bort i fra for 

eksempel at føreren i en ulykke er ruset, kjører for fort, overser skilting, eller snakker i 

mobiltelefon. I de fleste UAG rapportene blir aspekter ved vegutformingen nevnt som én av 

flere mulige medvirkende faktorer til ulykken. Fra et faglig ulykkesgranskningsperspektiv er 

dette en korrekt fremstilling.  

Fra et endringsperspektiv, stiller dette seg imidlertid annerledes. Hvis målet er å redusere antall 

drepte og hardt skadde i trafikken, så må man se på hvilke aspekter ved en ulykke man faktisk 

kan gjøre noe med. Det er her en ikke-normativ analyse kommer inn i bildet. I et formativt 

Human Factors perspektiv forutsetter man at flere trafikanter kommer til å bryte normative 

rammer, uten at de nødvendigvis har en rasjonell intensjon om å gjøre det. Over tid vil helt 

vanlige mennesker under helt normale kjøreforhold komme i situasjoner der de bryter 

normative rammer uten å selv ville det. Slike enkelthendelsers omfang og hendelsesforløp er 

tilnærmet umulig å forutsi. Hvis man legger en slik forutsetning til grunn, bør målet være å 

optimalisere de betingelsene trafikanten ferdes under, slik at man med høyest mulig 

sannsynlighet unngår at denne typen hendelser fører til alvorlige ulykker.  

Forslagene til Human Factors prinsipper for vegutforming er utviklet nettopp for å gi en 

støtte til å utforme vegsystemet med tanke på å optimalisere de betingelsene trafikanten 

ferdes under når ikke-predikerbare situasjoner oppstår. En slik optimalisering må være basert 

på kunnskap om menneskelig fungering – det vil si menneskets kognitive og motoriske 

apparat.  

Prinsippene presentert i kapittel 5 er ikke tilstrekkelige for å optimalisere betingelsene i 

vegsystemet. De kan imidlertid fungere som en analytisk støtte når de brukes av fagpersoner 

som har en grunnleggende kompetanse i Human Factors. Blant annet er det en forutsetning 

at man forstår forskjellen på en normativ og en formativ tilnærming. Uten en slik 
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grunnkompetanse vil ikke en anvendelse av prinsippene gi ytterligere informasjon, ut over det 

som kommer frem i ROS og TS analyser.  

Forfatternes oppfatning er at HF analyser bør innføres i alle ledd i verdikjeden i SVV, og at 

en slik implementering, i alle ledd, vil være en effektive måte å ytterligere redusere antall 

drepte og hardt skadde i trafikken på.  

 

2 Innledning 

Denne rapporten er en forlengelse av rapporten Brukersentrert Design og Human Factors i Statens 

Vegvesen (Hoff, 2009), som argumenterer for viktigheten av Human Factors og brukersentrert 

design som viktige verktøy for å oppnå ytterligere sikkerhet i vegsystemet. Rapporten 

presenterte vitenskapelige og teoretiske argumenter for nytten av fagfeltet, men inneholdt få 

eller ingen praktiske eksempler på hvordan teoriene og metodene kan ha praktiske 

implikasjoner for Statens vegvesen.  

I denne rapporten er formålet å undersøke hvorvidt Human Factors (HF) analyser har 

praktiske implikasjoner i Statens Vegvesen sin verdikjede, ut over de analysene som allerede 

er påkrevet, så som ROS analyser, TS inspeksjoner/revisjoner, ulykkesgranskninger (UAG), 

med mer.   

I denne omgang har man valgt å fokusere på to aspekter ved verdikjeden, nemlig 

reguleringsplaner og ulykker. Det vil si at aspekter så som byggeplaner, eksisterende 

infrastruktur, endringer i eksisterende vegløsninger og vegarbeid ikke dekkes direkte.  

Aktuell situasjon Gjennomført i 
denne rapporten 

Reguleringsplan Ja 
Byggeplan Nei 
Eksisterende vegløsning Nei 
Endringer i eksisterende vegløsning Nei 
Vegarbeid Nei 
Ulykkesanalyser Ja 
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2.1 Human Factors prinsipper 

For de fleste områder der interaksjonen imellom mennesker og teknologi er sentral, finnes 

det etablerte Human Factors prinsipper som kan benyttes som en støtte til utforming og 

evaluering.  

Forfatterne av denne rapporten har imidlertid ikke funnet slike prinsipper for bruk i en Norsk 

sammenheng. I en internasjonal sammenheng eksisterer det imidlertid varianter av slike 

prinsipper. Blant annet har Verdens vegorganisasjon (PIARC) nedsatt en kommisjon som 

arbeider med utviklingen av en slik sjekkliste, og arbeidsnotater fra dette arbeidet er 

offentliggjort.  

Det amerikanske National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) har utgitt 

rapportene Human Factors Guidelines for Road Systems (NCHRP, Report 600, 600A, 600B 

og 600C). Dette er svært omfattende og svært detaljerte rapporter som omhandler 

implikasjoner av Human Factors i design av vegsystemer.  

Fordi Human Factors sjekklister er sentrale i HF arbeid, har man i denne rapporten valgt å 

utarbeide slike prinsipper tilpasset Norske forhold. Disse prinsippene er i all hovedsak basert 

på PIARC, NCHRP og rapporten Brukersentrert Design og Human Factors i Statens Vegvesen 

(Hoff, 2009). Oversikten over HF-prinsipper tilpasset Norske forhold bør ses på som et 

foreløpig utkast. Rammen for prosjektet har vært av en slik størrelse at en rekke ledd i 

utviklingsprosessen ikke er gjennomført. Prinsippene kan allikevel fungere som en støtte til 

analysene som skal gjennomføres i denne rapporten, og kan substansiere nytten av Human 

Factors og Brukersentrert design i SVV sin verdikjede.  

Prinsippene er beskrevet i kapittel 5 i denne rapporten.  

3 Human Factors (HF) evaluering av reguleringsplan for 

Oalsgata, Sandnes 

Som et eksempel for å studere nytten og anvendelsen av HF-analyser på reguleringsplannivå, 

ble Rv 509 kollektivfelt Oalsgata valgt ut som et passende prosjekt.  

En fordel ved dette prosjektet var at ROS analyser og en enkel TS-vurdering allerede 

eksisterte for prosjektet, noe som gav en mulighet for å sammenlikne funnene.  

I SVV’s oppstartsnotat angående reguleringsplan Rv 509 kollektivfelt Oalsgata, beskrives 

prosjektet slik:  
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”Sandnes kommune har bedt Statens vegvesen om å lage en reguleringsplan i Oalsgata der 

det skal være plass til fortau, sykkelfelt, kollektivfelt og kjørefelt. Beslutningen om å satse på 

kollektivtiltak er forankra i Kommundelplan for sentrum (2007 – 2020), her er Oalsgata 

utpekt som hovedtrase for buss. Tiltak for sykkel er på samme måte forankra i 

sentrumsplanen, Oalsgata er utpekt som del av hovedsykkelnettet.” 

For ytterligere beskrivelse av prosjektet, se oppstartsnotat, samt gjeldende plantegninger for 

området.  

 

Figur 1 Utdrag fra reguleringsplan 

 

3.1  Metodikk 

Valgt metode for HF analysen var ekspertevaluering, i kombinasjon med scenarieevaluering. 

Et typisk trekk ved ekspertevaluering er at den gjennomføres av eksperter med kompetanse 

og bred erfaring innenfor fagfeltet. Ekspertevalueringer gjennomføres som oftest med 

heuristikker (tommelfingerregler) for god Human Factors anvendelse som bakteppe. 

Heuristikkene brukes normalt som et nødvendig, men ikke tilstrekkelig hjelpemiddel – det vil si 

at man i prinsippet kan og bør se etter funn som ikke er direkte dekket av en spesifikk 

heuristikk.  

I denne analysen ble følgende heuristikker og guidelines benyttet som bakteppe for analysen:  

PIARC (2009). Human Factors Guidelines for Road Engineers  

Universal design principles, Center for Universal Design; North Carolina State University 

Hoff, T. (2011). Sjekkliste for Human Factors i vegtrafikken (denne rapporten, se kapittel 5).  

En ekspertevaluering gjennomføres av HF eksperter alene, uten innspill fra andre aktører. En 

fordel med dette er at særinteresser ikke dominerer analysen. Ulempen er at aktører med 

særinteresser gjerne sitter inne med relevant informasjon som ikke blir hensyntatt i analysen. 
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Ett mulig alternativ er å samle brukerinformasjon parallelt med ekspertevalueringen, og bruke 

disse innspillene som en del av ekspertevalueringen. Dette ble ikke gjennomført i dette 

tilfellet.  

 

Fig. 2 Scenariegjennomgang assistert av plantegninger og Google maps 

Et særtrekk ved Human Factors analyser er at man fokuserer på interaksjonen mellom 

mennesker, kjøretøy og veg. Dette forholdet reguleres i stor grad av lokale forhold ved en gitt 

infrastruktur, og det er i liten grad mulig å predikere dette forholdet ut i fra overordnede 

prinsipper. Av denne grunn er det vanlig å gjennomføre en scenariebasert undersøkelse; altså 

antakelser om mulige hendelsesforløp gitt kombinasjoner av ulike faktorer som regulerer forholdet 

mellom mennesker, kjøretøy og veg. 

I dette tilfellet ble følgende kombinasjoner hensyntatt i analysen:  

Fremkomstmiddel Menneskelige 

aspekter 

Oppgaver  Eksterne 

påvirkninger 

Personbil 

Lastebil 

Trailer 

Buss 

Motorsykkel 

Sykkel 

Alder 

Redusert 

sanselighet 

Redusert førlighet 

Tilstand (sykdom, 

rus med mer) 

Skifte av kjørefelt 

Kryssing 

Rundkjøring 

Kryssende trafikk  

Påstigning/avstigning 

buss/trikk 

Passeringer  

 

Mørke 

Regn 

Vind  

Snø 

Tåke 

Topografi 
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Fotgjengere Kognitiv kontroll 

 

På samme måte som heuristikker og guidelines er nødvendige, men ikke tilstrekkelige, er disse 

kombinasjonene ikke en endelig liste over mulige scenarier i vegtrafikken. Det er heller ikke 

nødvendig å analysere alle kombinasjoner av muligheter for alle mulige konfliktpunkter. Listen 

blir først og fremst brukt som en hjelp til å illustrere mulige kombinasjoner i 

gjennomføringen av analysen.  

Målet med en HF analyse er å avdekke mulige trusler fra et brukerperspektiv , ut i fra et ikke-

normativt og ikke-teknologisk perspektiv.  

Med ikke-normativt menes at analysen tar utgangspunkt i hva brukere faktisk kan tenkes å 

gjøre, ikke hva de bør gjøre ut i fra rasjonelle hensyn eller med hensyn til lover og forskrifter. 

Med ikke-teknologisk menes her at en HF analyse gjøres ut i fra et menneskelig perspektiv og 

ikke ut i fra et systemteknologisk perspektiv. Tekniske løsninger er i denne sammenhengen et 

resultat av en brukersentrert analyse, og ikke en forutsetning for analysen.  

Følgende aktiviteter lå til grunn for analysen:  

18 mai 2011: Innledende møte med SVV  

18 mai 2011: Befaring, Oalsgata  

20 mai 2011: Ekspertevaluering, scenariegjennomgang og rapport  

Innenfor denne tidsrammen ble det gjennomført en overordnet analyse, tilpasset detaljnivået 

i reguleringsplanen. På et senere tidspunkt i planprosessen (byggeplaner) vil man kunne 

gjennomføre analyser med et større detaljeringsnivå. Presentasjonen av resultater er ikke ment 

som en endelig og fullt ut dekkende rapport – men snarere en illustrasjon på hvilke typer 

funn en Human Factors analyse avdekker.  

 

3.2  Resultater fra HF analyse 

Resultatene presenteres ved en kort beskrivelse av hvert enkelt funn. Rekkefølgen av funn er 

ikke presentert i prioritert rekkefølge. Hvert funn knyttes an til heuristikkene/prinsippene for 

Human Factors i vegtrafikken (se kapittel 5).  
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3.2.1 Punkt 1: Holdeplass ved Stangeland Skole (1195-1245m).  

Holdeplassen er sakset med kun ett gangfelt i møtepunktet for de to 

perrongene/holdeplassene.  

Gående vil ikke følge gangfelt men vil sannsynligvis krysse veien i den retningen de skal. 

Dette kan løses ved å ha parallelle holdeplasser med gangfelt i begge ender av holdeplassene.  

Brudd på prinsipp 5: Ta høyde for hva myke trafikanter faktisk gjør, ikke bare det de 

bør gjøre 

 

3.2.2 Punkt 2: Sykkelstamvei som kommer inn ved undergang ved 

Stangeland skole 

Fare for konflikt mellom syklister og skolebarn i/ved undergangen og i undergangens ender.  

Brudd på prinsipp: N/A 

 

3.2.3 Punkt 3: Beplantning langs Oalsgata (480-1195 m). 

Beplantning i Oalsgata kan medføre tap av siktlinjer – både fra buss/bil og for 

gående/syklende. Siktlinjer før holdeplasser og gangfelt bør være fri minst 50 meter før 

holdeplass/gangfelt. 

Brudd på prinsipp 6: Sørg for at nødvendig/kritisk informasjon er synlig og forståelig 

for trafikantene 

 

Figur 3 Tverrsnitt av vegbanen 
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3.2.4 Punkt 4: Det kan forventes at folk vil krysse Oalsgata utenfor planlagte 

gangfelt.  

Beplantning med trær vil i slike tilfeller kunne skape farlige situasjoner da både gående og 

kjørende vil ha sterkt begrenset sikt.  

Dette punktet vil få ekstra stor relevans om man bygger en bybane da bybanen er meget 

støysvak og gående/syklende er avhengige av å se bybanen for å kunne forholde seg til den.  

Tiltak: Vi anbefaler heldekkende gjerde på den grønne parsellen mellom bilvei og 

kollektivfelt. Jmf: Kirkeveien på Majorstua i Oslo (mellom krysset Kirkeveien/Valkyriegata 

og krysset Kirkeveien/Trudvangveien). Bruk av betongvegg som i Trondheimsveien nord for 

Carl Berners plass er uheldig pga. tap av sikt ved fotgjengerovergang.  

Brudd på prinsipp 5: Ta høyde for hva myke trafikanter faktisk gjør, ikke bare det de 

bør gjøre 

 

 

Figur 4 Tverrsnitt ved holdeplass/perrong 

 

3.2.5 Punkt 5: Saksede perronger/holdeplasser. 

Ved bygging av saksede perronger/holdeplasser kan det forventes to scenarier hvor 

fotgjengere krysser vei utenfor oppmerket fotgjengerovergang.  

5.1. Fotgjengere vil gå direkte fra holdeplass over til andre siden av veien (krysser 

kollektivfelt, beplantet område, bilvei og sykkelvei) 
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5.2. Fotgjengere vil gå ut i begge ender av holdeplassen (også den uten fotgjengerovergang). 

Dette medfører at personer vil krysse veien utenfor fotgjengerovergang – noe som 

medfører en uventet situasjon for bilførere.  

Det anbefales derfor å ha parallelle perronger/holdeplasser. Dette sikrer også at utformingen 

av holdeplasser/perronger er identiske alle steder i Oalsgata. Dette gjør at bilførere i større 

grad kan forutse gåendes atferd.  

Hvis det legges opp til en løsning som inkluderer å ha et gjerde i Oalsgatas lengde (punkt 4) 

kan man fremdeles beholde saksede perronger/overganger men man kan da forvente at det 

vil forekomme scenarier av typen nevnt i punkt 5.2.   

Velger man å lage saksede perronger/holdeplasser bør man utstyre holdeplassene med et 

gjerde/vegg som hindrer personer i å gå av perrongen i enden uten fotgjengerovergang.  

Brudd på prinsipp 5: Ta høyde for hva myke trafikanter faktisk gjør, ikke bare det de 

bør gjøre 

 

3.2.6 Punkt 6: Holdeplass ved krysset Syrinveien/Oalsgata.  

Det er planlagt påkjøring fra Syrinveien inn i Oalsgata. Innkjøringen er en høyresving som vil 

krysse fotgjengerovergang. Bilførere vil forventningsvis se etter biler som kommer fra venstre 

og vil derfor i perioder ha fokus rettet mot motsatt side fotgjengerovergangen. Dette skaper 

en unødig kompleks trafikksituasjon hvor bilførere må se etter informasjon på flere steder 

samtidig. 

Vi anbefaler å legge holdeplassen nedenfor Syrinveien (mellom Syrinveien og 

Bj.Bjørnsonsvei). Dette vil fjerne det overnevnte problemet. 

Brudd på prinsipp 2 og 6: Sørg for at sikkerhetskritisk informasjon ikke må holdes 

aktiv i trafikantens hukommelse / Sørg for at nødvendig/kritisk informasjon er synlig 

og forståelig for trafikantene 

 

3.2.7 Punkt 7: Avkjøring til Bj. Bjørnsonsvei krysser sykkelsti. 

Det er i hht plantegninger avkjøring til Bj.Bjørnsonsvei som vil krysse sykkelstien. Bilister 

som skal inn Bj.Bjørnsonsvei vil være i fare for å kutte foran syklister som kommer i stor fart 

ned bakken i retning Sandnes sentrum. Fordi både bil og sykkel vil holde god fart kan et 

sammenstøt mellom bil og syklist ha spesielt store konsekvenser på dette stedet.  
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Det kan forventes at syklister vil kjøre raskere enn fartsgrensen i retning Sandnes sentrum. 

Dette vil innebære at syklister kan kjøre forbi biler nedover bakken i retning Sandnes 

sentrum.  

Tiltak: Det anbefales at sykkelstien blir markert med en annen farge enn kjørefelt for biler. 

Denne sykkelstien vil fortsette forbi avkjøringen til Bj.Bjørnsonsvei. Dette vil gi informasjon 

til bilførere om at de er i ferd med å gjennomføre et filskifte hvor de krysser et kjørefelt.  

Brudd på prinsipp 2 og 6 (tiltak prinsipp 1): Sørg for at sikkerhetskritisk informasjon 

ikke må holdes aktiv i trafikantens hukommelse / Sørg for at nødvendig/kritisk 

informasjon er synlig og forståelig for trafikantene 

 

3.2.8 Punkt 8: Avkjøring til Postveien krysser sykkelsti 

 Dette punktet er identisk med punkt 7, men det forventes at problemene blir mindre da 

syklistene vil ha lavere hastighet. Det vil likevel være en utfordring med biler som legger seg 

ut til høyre når de har en syklist på siden av bilen.  

Brudd på prinsipp 2 (tiltak prinsipp 1): Sørg for at sikkerhetskritisk informasjon ikke 

må holdes aktiv i trafikantens hukommelse 

 

3.2.9 Punkt 9: Avkjøring mot høyre fra Oalsgata inn i sidegater krysser 

Sykkelsti. 

Dette punktet er tilnærmet identisk med punkt 7, bortsett fra at bilene sannsynligvis vil ha en 

mye lavere hastighet i en eventuell konflikt med en syklist. Samtidig vil bilen i større grad 

være tverrstilt ved et eventuelt sammenstøt med syklist medføre mer energi i selve 

sammenstøtet. 

Steder dette gjelder er Storgata, St. Olavs gate og Jærveien med flere.  

Tiltak: Det anbefales å ha samme tiltak som ved punkt 7 – farget asfalt i sykkelsti som 

styrker bilføreres forståelse av at de krysser et kjørefelt når de svinger til høyre.  

Brudd på prinsipp 2 (tiltak prinsipp 1): Sørg for at sikkerhetskritisk informasjon ikke 

må holdes aktiv i trafikantens hukommelse 
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3.2.10 Punkt 10: Fletting av vestgående trafikk fra to filer til en fil rett etter 

krysset Oalsgt/St. Olavsgt.  

Det er i plantegningene lagt opp til fletting av to filer i vestgående retning til en fil rett etter 

krysset Oalsgt/St. Olavsgt. Dette vil skape en mer kompleks trafikksituasjon for kjørende i 

vestgående retning i Oalsgt. 

Det kan tenkes at det dannes konfliktpunkter hvor biler vil ta i bruk sykkelstien for å avhjelpe 

flettingen inn i enkeltfilen etter krysset Oalsgt/St. Olavsgt. Dette vil skape problemer med 

trafikkavvikling og kan fungere som en “kork” som hindrer busstrafikken som skal svinge av 

til venstre inn i St. Olavsgt til Rutestasjonen.  

Tiltak: Vurder om det bare skal være en fil som tillater kjøring rett frem.  

Brudd på prinsipp: N/A (men prinsipp B3 i utvidet liste over prinsipper)  

 

3.2.11 Punkt 11: Avkjøring/kryssing fra kjørefelt retning vestover inn til 

Bj.Bjørnsonsvei. 

Biler som skal svinge av mot venstre inn til Bj.bjørnsonsvei og skal krysse kollektivfelt i begge 

retninger kan komme i konflikt med busser som kjører i vestågende retning.  

Brudd på prinsipp 2 og 6: Sørg for at sikkerhetskritisk informasjon ikke må holdes 

aktiv i trafikantens hukommelse / Sørg for at nødvendig/kritisk informasjon er synlig 

og forståelig for trafikantene 

 

3.3 Resultater fra enkel TS vurdering gjennomført av SVV 

Følgende hovedfunn er rapportert i enkel TS evaluering foretatt av SVV. Kun ”rene 

bemerkninger” er klippet inn her. Internkommunikasjon for SVV, samt beskrivelser av 

momenter som ikke er vurdert i analysen, er ikke tatt med her:  

  
- En bør unngå saksing ved signalregulerte gangfelt, slik at kryssingen av alle fire 

feltene foregår i én signalfase.  

- Det antas at det skal være signalregulerte kryss og gangfelt fra St. Olavs gate til og 

med Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og deretter hevede gangfelt retning vest.  

- Det er ikke vist snumuligheter/snuhammere i avkjørsler som er sanert.  

- En må være påpasselig med at det er tilstrekkelig sikt for myke trafikanter som 

benytter de stengte avkjørslene som adkomst til Oalsgata.  
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- Plassmangel til sykkelfelt ved perrongene? Kan det heller smales inn på kjørefeltet? 

- Kryss ved Postveien: Sykkelfelt bør legges mellom høyresvingefelt og rett fram i 

krysset ved Postveien. I tillegg bør det være tilbaketrukket stopplinje (5 m) for 

biltrafikken i forhold til sykkelfeltet.  

- Krysningspunkt mellom Langgata og Storgata: Gangfeltene er veldig tett, og en bør 

prøve å få til en løsning som bare har ett gangfelt. Dersom en må ha to gangfelt, bør 

gangfeltenes signalanlegg samkjøres, slik at kryssingen foregår samtidig.  

 

3.4 Resultater fra ROS analyse gjennomført av Proactima  

ROS analysen er basert på ROS-analysemøte, samt SVV’s analyselogg. ROS-analysen 

innebærer en vurdering av risikoforhold for ferdig anlegg og under anleggsfasen, mens HF 

analysen og TS analysen bare gjelder reguleringsplanen.  

ROS analysen presenterer både positive og negative konsekvenser av nytt vegsystem, 

mens HF analysen og TS analysen er rene risikovurderinger; altså potensielle negative 

konsekvenser. I denne sammenhengen presenteres kun de punktene i ROS rapporten 

som omhandler ”negativt bidrag” eller ”stor usikkerhet som gjelder for ferdig veganlegg” 

(tabell 1, side 5 i ROS analysen).  

 

 

3.5 Sammenlikning av resultater fra HF, TS og ROS analyse 

I det følgende presenteres en tabellarisk sammenlikning mellom funnene i ROS analysen, 

TS analysen og HF analysen. Først presenteres alle funn i ROS analysen, deretter hhv. 

HF og TS.  
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Tabell 1 Sammenstilling av resultater fra HF, TS og ROS analyse 

Funn i ROS 

analysen 

Funn i HF analysen Funn i TS analysen Kommentar 

ID 1 og 2: 

Trafikkulykke bil / 

bil og bil / buss - 

venstre sving på og 

av Oalsgata  

 

Punkt 11: 

Avkjøring/kryssing fra 

kjørefelt retning vestover 

inn til Bj.Bjørnsonsvei. 

 

Det antas at det skal være 

signalregulerte kryss og 

gangfelt fra St. Olavs gate 

til og med Bjørnstjerne 

Bjørnsons gate, og 

deretter hevede gangfelt 

retning vest.  
 

Alle 3 analyser 

påpeker 

problemet. ROS 

beskriver 

problemet ved 

alle kryss, HF 

berører bare ett 

kryss. TS berører 

temaet bare 

indirekte. Bare 

ROS har konkrete 

forslag til tiltak 

ID 4: Sykkelulykke 

ifm. sykkelfelt langs 

Oalsgata  

 

Punkt 7: Avkjøring til Bj. 

Bjørnsonsvei krysser 

sykkelsti. Punkt 8: 

Avkjøring til Postveien 

krysser sykkelsti. Punkt 

9: Avkjøring mot høyre 

fra Oalsgata inn i 

sidegater krysser 

Sykkelsti. 

 

N/A ROS og HF 

berører 

problemet. HF 

noe mer spesifikt. 

Begge foreslår 

(ulike) tiltak 

ID 6: Trafikkulykke 

bil / sykkel og 

gående – 

fotgjengerovergange

r  

 

Punkt 4: Det kan 

forventes at folk vil 

krysse Oalsgata utenfor 

planlagte gangfelt. Punkt 

5: Saksede 

perronger/holdeplasser. 

Punkt 6: Holdeplass ved 

krysset 

Syrinveien/Oalsgata. 

En bør unngå saksing ved 

signalregulerte gangfelt, 

slik at kryssingen av alle 

fire feltene foregår i én 

signalfase 

ROS omtaler 

problemet 

generelt, HF 

spesifikt. Bare 

HF tar opp 

problemet med 

uønskede 

adferdsmønstre. 

ROS foreslår 

saksing, TS 

foreslår å unngå 
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saksing. HF 

foreslår å endre 

utformingen av 

flere overganger 

ifbm holdeplass. 

Forslagene i HF 

er omfattende.  

ID 8: Trafikkulykke 

bil / myk trafikant - 

sidevegnett  

N/A N/A TS og HF omtaler 

ikke sidevegnettet 

ID 13: 

Trafikkulykke på 

tilstøtende vegnett 

pga. kødannelser  

N/A N/A TS og HF omtaler 

ikke sidevegnettet 

ID 14: 

Trafikkulykke med 

utrykningskjøretøy  

 

N/A N/A ROS foreslår 

senkede 

kantsteiner 

mellom 

kollektivfelt og 

bilfelt. HF 

foreslår fysisk 

avdeling mellom 

disse kjørefeltene 

på grunn av 

fotgjengerkryssin

g 

ID 15: Signalanlegg 

feiler  

 

N/A N/A Teknisk risiko 

omtales ikke i HF 

analyser 

N/A Punkt 1: Holdeplass ved 

Stangeland Skole: 

Holdeplassen er sakset 

med kun ett gangfelt i 

møtepunktet for de to 

perrongene/holdeplassen

e.  

Gående vil ikke følge 

N/A Typisk trekk ved 

HF analyser: Gjør 

antakelser om 

ikke-normativ, 

men sannsynelig 

atferd 
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gangfelt men vil 

sannsynligvis krysse 

veien i den retningen de 

skal. 

N/A Punkt 2: Sykkelstamvei 

som kommer inn ved 

undergang ved 

Stangeland skole. Fare 

for konflikt mellom 

syklister og skolebarn 

i/ved undergangen og i 

undergangens ender. 

N/A  

N/A Punkt 3: Beplantning 

langs Oalsgata (480-1195 

m). Beplantning i 

Oalsgata kan medføre tap 

av siktlinjer – både fra 

buss/bil og for 

gående/syklende. 

Siktlinjer før 

holdeplasser og gangfelt 

bør være fri minst 50 

meter før 

holdeplass/gangfelt. 

N/A  

N/A Punkt 4: Det kan 

forventes at folk vil 

krysse Oalsgata utenfor 

planlagte gangfelt.  

Beplantning med trær vil 

i slike tilfeller kunne 

skape farlige situasjoner 

da både gående og 

kjørende vil ha sterkt 

begrenset sikt.  

 

N/A Det anbefales 

heldekkende men 

gjennomsiktig 

skille langs hele 

Oalsgata. Hvis 

tiltaket 

gjennomføres vil 

det potensielt få 

implikasjoner for 

avstanden 

mellom gangfelt. 
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N/A Punkt 5: Saksede 

perronger/holdeplasser. 

Ved bygging av saksede 

perronger/holdeplasser 

kan det forventes to 

scenarier hvor 

fotgjengere krysser vei 

utenfor oppmerket 

fotgjengerovergang.  

5.1. Fotgjengere vil gå 

direkte fra holdeplass 

over til andre siden av 

veien (krysser 

kollektivfelt, beplantet 

område, bilvei og 

sykkelvei) 

5.2. Fotgjengere vil gå ut i 

begge ender av 

holdeplassen (også den 

uten 

fotgjengerovergang). 

Dette medfører at 

personer vil krysse 

veien utenfor 

fotgjengerovergang – 

noe som medfører en 

uventet situasjon for 

bilførere.  

N/A HF anbefaler å 

ikke sakse 

holdeplassene i 

forhold til 

hverandre, 

grunnet uønskede 

kryssinger 

N/A Punkt 6: Holdeplass ved 

krysset 

Syrinveien/Oalsgata.  

Det er planlagt påkjøring 

fra Syrinveien inn i 

Oalsgata. Innkjøringen er 

en høyresving som vil 

krysse 

fotgjengerovergang. 

Bilførere vil 

forventningsvis se etter 

biler som kommer fra 

N/A  
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venstre og vil derfor i 

perioder ha fokus rettet 

mot motsatt side 

fotgjengerovergangen 

ID 6: Trafikkulykke 

bil / sykkel og 

gående – 

fotgjengerovergange

r  

 

Punkt 7, 8 og 9 

omhandler bilers 

kryssing av sykkelfelt 

ved avkjøring til høyre. 

Ulik alvorlighetsgrad 

predikeres i 7 og 8.  

Kryss ved Postveien: 

Sykkelfelt bør legges 

mellom høyresvingefelt 

og rett fram i krysset 

Alle tre berører 

problemet. Ulike 

forslag til tiltak 

N/A Punkt 10: Fletting av 

vestgående trafikk fra to 

filer til en fil rett etter 

krysset Oalsgt/St. 

Olavsgt.  

 

N/A  

N/A N/A Det er ikke vist 

snumuligheter/snuhammer

e i avkjørsler som er 

sanert 

 

N/A N/A En må være påpasselig 

med at det er tilstrekkelig 

sikt for myke trafikanter 

som benytter de stengte 

avkjørslene som adkomst 

til Oalsgata 

 

N/A N/A Krysningspunkt mellom 

Langgata og Storgata: 

Gangfeltene er veldig tett, 

og en bør prøve å få til en 

løsning som bare har ett 

gangfelt. Dersom en må 

ha to gangfelt, bør 

gangfeltenes signalanlegg 

samkjøres, slik at 

kryssingen foregår 

samtidig 
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3.6 Implikasjoner av analysemetode  

Som man kan lese av tabellen over ser det ut til at de tre analysemetodene – ROS, TS og HF 

respektivt – dekker ulike typer av tema. En mulig feilkilde i sammenstillingen over, er at TS 

analysen er en såkalt ”enkel TS-vurdering”, og ikke en full TS-revisjon. Vi vet dermed ikke 

hvilke funn en full TS-revisjon ville vært gitt.  

ROS analysen dekker et vidt spekter av risiko- og sårbarheter for helse, sikkerhet og miljø. TS 

vurderingen ser ut til å dekke et mer vegteknisk risikoperspektiv (med unntak av bl.a. 

kommentarer på kryssing av sykkelsti). Som predikert i introduksjonen utpeker HF analysen 

seg ved å påpeke ikke-normative handlingsmønstre, det vil si prediksjoner av hva brukerne 

kommer til å gjøre, som de hverken bør gjøre og som oftest heller ikke har lov til å gjøre.  

3.7 Er en HF analyse fruktbar på reguleringsplan-nivå? 

Hvis man legger analysen over til grunn, kan man argumentere for at en HF analyse av 

reguleringsplaner er nyttig.  

Som man ser av analysen, foreslås det tiltak som har store implikasjoner for 

reguleringsplanen. Fordi det predikeres ulykker mellom fotgjengere og trafikk som et resultat 

av uønskede kryssinger av Oalsgata både ved saksede plattformer/bussholdeplasser, samt 

hvor som helst ellers i gaten, foreslås det å skille kjøreretningene fra hverandre med et 

gjennomsiktig gjerde i hele gatens lengde. Dette har igjen implikasjoner for plassering av 

holdeplasser samt overganger langs hele gaten. Hvis forslagene fra HF analysen ble tatt til 

følge av SVV, er det sannsynelig at funnene har implikasjoner for aspekter som er viktige i 

reguleringsplanen; nemlig å sørge for at man har det nødvendige arealet på riktige steder for å 

kunne bygge et vegsystem som er optimalisert både for helse, miljø, sikkerhet og effektivitet.  

4 Human Factors evaluering av ulykker 

4.1  Metodikk 

I denne delen gjennomføres en ekspertevaluering av et utvalg av dødsulykker i Region vest i 

perioden 2005-2010. Analysen utføres ved at medvirkende årsaker til ulykken relateres til 

sjekkliste for Human Factors i vegutforming, presentert i kapittel 5.  

I denne analysen presenteres bare funn som er relatert til HF-prinsipper, det vil i praksis si 

aspekter ved vegutformingen.  Det er altså ikke gjennomført en ulykkesanalyse som sådan, 
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men en analyse av medvirkende faktorer som kan forklares ut i fra aspekter ved 

vegutformingen som påvirker samspillet mellom mennesker, kjøretøy og veg.  

Formålet med analysen var å studere hvorvidt en HF-analyse av ulykker gir en merverdi ut 

over den ulykkesanalysen som er gjennomført av UAG.  

Analysen tar utgangspunkt i Region vests ulykkesanalysegruppe sine analyser og 

konklusjoner. Det innhentes ingen annen informasjon enn den som foreligger i gruppens 

rapporter.  

 

4.2  Resultater  

I resultatdelen omtales 3 dødsulykker med tilknyttede Human Factors kommentarer. 

Ytterligere 6 dødsulykker er analysert – resultatene fra disse presenteres tabellarisk i avsnitt 

4.5. Alle refererer til HF-prinsipper presentert i kapittel 5.  

Enkelte av de 6 ulykkene som bare presenteres tabellarisk i dette kapittelet, berøres også i 

presentasjonen av HF-prinsippene i kapittel 5.  

 

4.2.1 Dødsulykke ved Braut 09.12.05 

I denne ulykken sykler en syklist på sykkelsti rett ut i vegbanen og blir påkjørt av minibuss på 

sin venstre side. Hendelsesforløpet er ukomplisert. På bakgrunn av STEP-metoden og WBA 

(Why-Because Analysis) konkluderer UAG med følgende sikkerhetsproblemer:  

- Syklisten sykler uten hjelm 

- Krysser vegen uten å se seg for 

- Bruker ikke tilrettelagt undergang 
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Figur 5 Syklist følger sykkelsti/gangveg som leder direkte ut i vegbanen  

 

4.2.1.1 Human Factors kommentarer 

Fra et HF perspektiv er man opptatt av å beskrive og predikere faktisk atferd hos trafikanter, 

det vil si hva de faktisk gjør, snarere en hva de burde ha gjort.  

Et fundamentalt trekk ved mennesker generelt og myke trafikanter spesielt, er at de tenderer 

til å følge ”letteste veg” og ”naturligste veg”, uavhengig av regler, skilting, signaler, holdninger 

med mer. Tendensen til å følge ”naturligste veg” er ikke et resultat av en rasjonell mental 

prosess, der ulike typer av risiki bevisst vurderes av trafikante Det å følge ”letteste veg” og 

”naturligste veg” omtales i litteraturen som ”ferdighetsbasert kognitiv kontroll”, til forskjell 

fra ”kunnskapsbasert kognitiv kontroll”, som i større grad involverer en bevisst prosessering 

av informasjon. Tendensen til å operere i en ferdighetsbasert kognitiv kontrollmodus blir 

sterkere jo flere psykologisk ”negative” faktorer som er til stede i interaksjonen mellom 

trafikant og miljø. For trafikanten kan slike faktorer være alder, perseptuelle og sensoriske 

utfordringer, stress, sykdom med mer. For det trafikale miljøet kan slike faktorer være for 

eksempel mørke, underlag, snø, trafikal kompleksitet med mer.  

Samtidig må det understrekes at trafikanter har en tendens til å operere i ferdighetsbasert 

kognitiv kontrollmodus uavhengig av tilstedeværelsen av negative faktorer. Det vil si at unge, 

friske trafikanter under perfekte forhold også vil ha en tendens til å operere i denne modusen.  

I denne ulykken ser man at den omkomne har fulgt ”letteste veg” og ”naturligste veg”. I dette 

tilfellet leder denne altså rett ut i vegbanen, uten noen form for skilt eller varsling. Fra et 
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normativt perspektiv kan man si at trafikanten burde benyttet den etablerte undergangen. Fra 

et formativt HF perspektiv vil man imidlertid kunne fastslå at dette er en ulykke som ville 

skjedd før eller senere under de gjeldende forhold. Sannsynligheten vil være større for at den 

ville skjedd med en trafikant med nedsatt kapasitet, men kunne i praksis skjedd med en 

hvilken som helst trafikant under hvilke som helst forhold.  

UAG rapporten nevner det omtalte forhold under sikkerhetsproblem 3, nemlig ”muligheten 

for kryssing er ikke fjernet ved etablering av undergang”. Dette sikkerhetsproblemet trekkes 

ikke frem som en viktigere årsak enn andre tilstedeværende risiki, som for eksempel ”sykler 

uten hjelm” og ”krysser vegen uten å se seg for”.  

Fra et HF perspektiv er imidlertid det at sykkelbanen leder naturlig ut i vegbanen en 

utløsende årsak til ulykken.  

Brudd på HF prinsipp: 2: ”Unngå å mislede trafikanten gjennom fysisk utforming”.   

 

4.3 Dødsulykke, Forus 22.12.05 

I denne ulykken krysser en fotgjenger vegen på et sted uten fotgjengerovergang. 

Vedkommende benytter seg ikke av nærliggende undergang.  

 

Figur 6 fotgjenger vegen på et sted uten fotgjengerovergang 

UAG påpeker følgende sikkerhetsproblemer 1) Bilisten kjører for fort, 2) Bilisten ser ikke 

fotgjengeren og 3) Krysser vegen utenom gangfelt 
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4.3.1 Human Factors kommentarer 

Fra et HF perspektiv er man opptatt av å beskrive og predikere faktisk atferd hos trafikanter, 

det vil si hva de faktisk gjør, snarere en hva de burde ha gjort.  

En normativ modell er en modell som beskriver hvordan mennesket skal, må eller bør 

forholde seg til det tekniske systemet. Et enkelt eksempel er at ved rødt lys, så skal trafikanten 

stoppe.  

En normativ psykologisk modell har den ulempen at den forutsetter formen/strukturen på 

det fenomenet den skal beskrive. Dette medfører at en normativ modell bare kan predikere 

atferd så lenge det som blir modellert følger modellens norm. Men hvis normen ikke er en 

god tilnærming til fenomenet vil heller ikke en normativ modell kunne brukes til å si noe om 

eventuelle feil som følge av normbrudd. Så fort det foregår avvik fra den antatte 

handlingskjeden vil en normativ modell ikke lenger kunne brukes til å predikere handlinger og 

heller ikke til å si noe om årsaker til en eventuell ulykke (Hollnagel, 1998).  

En ulykke vil i henhold til en normativ handlingsmodell bli forstått som en funksjon av en 

"feil" hvor en person ikke har oppført seg i henhold til modellens forventninger. En normativ 

modell vil da allerede ha beskrevet betingelsene for hvordan man skal forstå en eventuell 

ulykke (Rasmussen, 1990). Sikkerhet vil bli ivaretatt i en slik modell ved å unngå at ’feil' 

oppstår. ’Feil’ er da handlinger som er antagonistiske med den spesifiserte modellen, 

uavhengig av hvilke betingelser som fikk handlingen til å forekomme. En normativ modell 

for menneskelig atferd kan i slike tilfeller hindre forståelse av bakgrunnen for en ulykke 

(Rasmussen, 1990), da man nesten alltid kan spore årsaken tilbake til at sjåføren av bilen 

gjorde en feil (hadde ikke bilen kjørt på rødt lys ville ikke ulykken skjedd, ergo har sjåføren 

gjort en feil, han burde ikke ha kjørt; se f.eks. Hollnagel, 1998 for en diskusjon). 

En formativ modell vil i større grad ta høyde for atferdsvariasjon og er bedre egnet til å forstå 

grunnene til en ulykke da den ikke har en forventning om en spesifikk handlingssekvens eller 

beveggrunn for de handlingene som forekommer. Formative modeller innen proaktivt 

sikkerhetsarbeid samt ulykkesetterforskning brukes i økende grad. Bruken av slike modeller er 

relatert til en forståelse av at ulykker i komplekse systemer er multikausale, dvs. at de er 

forårsaket av mange små endringer/hendelser i systemet som sammen leder til en kritisk 

hendelse (Hollnagel & Woods, 2005). I dette perspektivet blir sikkerhet opprettholdt ved å 

sørge for at mennesker har nødvendig handlingsrom til å kunne utføre de nødvendige 

akseptable handlingsstrategier. Fokus blir på å legge til rette for et system som tåler 

variasjoner i menneskelige handlingsstrategier, dvs. å ha et system som forventer at personer 

kan utføre handlinger som er ikke er optimale. Handlinger blir forstått ut fra de miljøfaktorer 
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som er med på å forme individets handlingsrom. En formativ modell er dermed 

variasjonsorientert heller enn å være handlingsspesifiserende. 

Forskjellen mellom normative og formative antakelser blir spesielt synlig når det kommer til 

myke trafikanter. Disse har ofte liten eller ingen kompetanse om vegsystemer og lovgivning 

(til forskjell fra trafikanter med førerkort). Myke trafikanter kan være barn med 

underutviklede psykiske og motoriske ferdigheter, samt eldre med nedsatte psykiske og 

motoriske ferdigheter.  

I praksis ser man ofte at myke trafikanter ikke forholder seg til vegsystemet slik de bør gjøre. 

Et typisk eksempel på dette kan være gående som krysser vegbanen der det ikke er 

fotgjengerfelt i stedet for å benytte en overgang eller undergang, slik de burde gjort normativt 

sett.  

Brudd på HF prinsipp: 5: ”Ta høyde for hva myke trafikanter faktisk gjør, ikke bare det de 

bør gjøre”.   

 

4.4 Dødsulykke Nausdalstunnelen 16.05.08 

I Naustdalstunnelen mistet en ruset bilfører kontrollen over personbil og kjørte i 

fjellveggen på venstre side i kjøreretning traff skilt med refleks som ble vridd 90 grader 

og ødela frontruten. Bilen traff brannskap som knuste venstre side av bilen og 

brannslukker for gjennom frontruten og traff bilfører som omkom. 

 

Fig 7 Bilde av ulykkesstedet tatt motsatt av fartsretningen 
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Fart, rus og plassering av brannskap trekkes frem i UAG sin rapport. Av disse faktorene 

trekkes plasseringen av brannskap inn som en sterkt medvirkende årsak til konsekvensene av 

ulykken.  

4.4.1 Human Factors kommentarer 

Feilhandlinger er en naturlig del av menneskelig atferd. Ikke minst er feilhandlinger en 

naturlig del av enhver læringsprosess; det å erfare et systems yttergrenser er en essensiell 

komponent i det å forstå systemet. 

Fra et ulykkesforskningsstandpunkt kan man hevde at ulykker er relativt lite forutsigbare. 

Ofte er det en kombinasjon av faktorer til stede samtidig som fører til en ulykke. Fordi 

konsekvensene av en ulykke er store, og fordi det er vanskelig å eksakt predikere hvor og på 

hvilken måte en ulykke ufolder seg, er det fornuftig å i så stor grad som praktisk mulig å 

designe vegsystemet ut i fra en tanke om at en ulykke kan skje hvor som helst, når som helst.  

Her kan man skille imellom en passiv og en aktiv design for feilhandlinger. Et passivt design 

for feilhandlinger går ut på å fjerne farer som direkte skader trafikanten. Eksempler på dette 

er objekter som plasseres nære veibanen, og utgjør en trussel for trafikanten i en 

ulykkessituasjon. Et aktivt design for feilhandlinger går ut på å lage løsninger som gjør 

konsekvensene av en mulig ulykke så liten som mulig. Eksempler på aktivt design for 

feilhandlinger er langsgående rekkverk, brede veiskuldre, landskapsutforming utenfor veien 

som fanger opp et kjøretøy med mer.  

I denne ulykken er rus og fart åpenbart medvirkende til ulykken. Samtidig er plasseringen og 

utformingen av brannskapet svært uheldig. Over tid vil man kunne anta at ulykker slik som 

denne vil skje uavhengig av om trafikanten har brutt regler og forskrifter eller ikke.  

Brudd på HF prinsipp: 4: ”Design for feilhandlinger”.   

 

4.5 Tabellarisk oppsummering av ulykker med tilhørende 

prinsippbrudd 

 

Tabell 2 Oppsummering av ulykker med tilhørende prinsippbrudd  

Ulykke Type ulykke Brudd på sjekkpunkt 

Dødsulykke, Forus 22.12.05 Fotgjenger påkjørt. Går over 5 
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veien ved busslomme – 

benytter ikke undergang. 

Dødsulykke, 

Naustdalstunnelen 16.05.08 

Bil kjører ut i yttersving. 

Treffer sidemarkering og 

nødtelefon-skap. Begge i 

høyde med frontruten. 

Brannslukker i skap treffer 

fører. 

4  

 

 

Dødsulykke, Braut 09.12.05 Syklist følger sykkelsti som 

leder naturlig ut i veibane. 

Brukte ikke undergang. Ingen 

merking, verken for syklist 

eller bilist.  

1 

 

 

Dødsulykke, Godvik 

11.09.09 

Motorsyklist faller og treffer 

skilt (påbudt kjøreretning) 

som er plassert i midten av 

vegen på en refuge.  

4 

Dødsulykke, Voss 29.05.07 Kvinne med rullator går ut i 

overgang med signal. Påkjørt 

av lastebil som starter 

kjøretøyet på grønt lys. 

Kvinnen befinner seg i 

førerens blindsone (foran 

lastebilen) 

2 

Dødsulykke, Holen 

09.05.07 

Uoppmerksom lastebilfører 

kolliderer med 

anleggsdumper. Ett kjørefelt 

pga anleggsarbeid 

(standardsprang). Begrenset 

skilting. 

3 

Dødsulykke, Frekhaug 

19.10.06 

To jenter på sykkel følger 

sykkelstiens naturlige bane ut 

i veien. Skilter og overgang er 

1 
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fjernet fordi det er anlagt 

gangbro. 

Dødsulykke, Gausel 

09.09.07 

Motorsyklist kjører i mørke 

rett i en lav sperring som er 

satt opp for å lede trafikken 

forbi vegarbeidsområde. 

Sperringen er lite synlig, og 

går på tvers av den naturlige 

kjøreretningen.  

3 

Dødsulykke, Arna 09.06.09 Motorsyklist kjører gjennom 

tunnel i svak venstresving. 

Mister kontrollen og treffer 

brannskap som er montert i 

førerens hodehøyde  

4 

 

5 Sjekkliste for Human Factors i vegtrafikken 

I det følgende presenteres 5 prinsipper, eller ”sjekkpunkt” for Human Factors i vegtrafikken. 

Disse 5 prinsippene utgjør ingen endelig liste, men er et utgangspunkt for senere 

utviklingsarbeid. Av denne grunn presenteres også to prinsipper som bør vurderes 

inkorporert i listen i tillegg til de 5 som er presentert.  

Listen på 5 prinsipper ble i dette prosjektet redusert fra en opprinnelig liste på 18 prinsipper. 

Som et grunnlag for eventuelt senere utviklingsarbeid presenteres også de opprinnelige 18 

prinsippene.  

5.1 Sjekkpunkt 1 

Mennesker har en svært begrenset kapasitet for informasjonsbearbeiding, spesielt i tilfeller 

der graden av opplevd kontroll er lav; for eksempel under vanskelige kjøreforhold, kjøring i 

mørket, eller i situasjoner der føreren er fysisk redusert ved for eksempel sykdom eller 

trøtthet.  

Mennesker har en svært høy evne til å behandle såkalt ferdighetsbasert informasjon. 

Ferdighetsbasert informasjon er menneskets evne til å relatere kroppslige bevegelser til det 
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fysiske miljøet (som for eksempel å treffe en tennisball med en racket eller å bremse en bil 

foran et fysisk hinder). Denne evnen hos mennesker er svært mye høyere enn de to andre 

formene for informasjon, nemlig regelbasert informasjon og kunnskapsbasert informasjon. 

Regelbasert informasjon kjennetegnes ved menneskets kjennskap til et sett av regler (for 

eksempel at man skal kjøre på høyre side av veien, at man skal stoppe på rødt lys, at man har 

vikeplikt fra høyre og så videre). Kunnskapsbasert informasjon kjennetegnes ved at man 

informasjonsbehandler tekst og tanker i et språklig format (såkalt tenkning).  

Ta for eksempel en planovergang: her har man tre muligheter for å signalisere fare ovenfor 

trafikanten. 1) Man kan benytte en vegbom som går ned foran veien når toget kommer, 2) 

man kan benytte et signal (rødt lys) når toget kommer, eller 3) man kan sette opp et skilt, for 

eksempel med teksten ”fare - togovergang”.  

I forhold til menneskets evne for informasjonsbehandling vil de prestere klart best (det vil si 

lavest grad av farlige passeringer) på alternativ 1 (ferdighetsbasert informasjon), svakere på 

alternativ 2 (regelbasert informasjon) og klart svakest på alternativ 3 (kunnskapsbasert 

informasjon).  

Et fjerde alternativ hadde vært å gjennomføre holdningskampanjer mot farlige kryssinger av 

togoverganger. Holdningskampanjer er en indirekte form for kunnskapsbasert informasjon, 

der informasjonen er frakoblet den faktiske situasjonen både i tid og rom. Man vil derfor 

kunne forvente en enda svakere prestasjon gjennom holdningskampanjer, enn alle de tre 

andre alternativene. Det samme vil gjelde for bøtelegging eller trusler om bøtelegging fordi 

denne informasjonen også er en indirekte form for kunnskapsbasert informasjon.  

Fordi mennesker presterer klart best i situasjoner basert på ferdighetsbasert informasjon bør 

man etterstrebe en fysisk utforming som leder trafikanten til korrekt handling. Dette er et 

svært kraftig tiltak, og man bør derfor være svært påpasselig med å unngå fysisk utforming som 

leder trafikanten til feilaktig handling. Prinsippet fungerer altså også i revers: hvis man feil-leder 

trafikanten gjennom fysisk utforming, så vil man få en lavere prestasjon enn både regelbasert 

informasjon og kunnskapsbasert informasjon (inkludert indirekte varianter som 

holdningskampanjer og bøtelegging).  

Prinsipp 1 lyder derfor:  

Led trafikanten til riktig handling gjennom fysisk utforming. Unngå å mislede trafikanten 

gjennom fysisk utforming. 
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5.1.1 Eksempel fra analyserte ulykker 

Følgende eksempel er hentet fra dødsulykke ved Braut den 09.12.05. I denne ulykken følger 

en syklist en sykkelsti som leder naturlig ut i veibanen, og er et eksempel på del 2 av 

sjekkpunkt 1, det vil si ”Unngå å mislede trafikanten gjennom fysisk utforming”.  Det var 

ingen skilting på stedet, verken for syklisten eller for den kjørende.  

 

Figur 8 Syklist følger sykkelsti/gangveg som leder direkte ut i vegbanen  

En tilsvarende dødsulykke skjedde ved Frekhaug den 19.10.06. Også her følger en syklist 

sykkelstiens naturlige bane ut i veien, gjennom en åpning i rekkverket. Skilter og overgang er 

fjernet fordi det er anlagt gangbro.  

 

Figur 9 To syklister benytter åpning i rekkverk og sykler rett ut i vegbane 
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5.2 Sjekkpunkt 2 

Som nevnt over har mennesker en svært begrenset kapasitet for informasjonsbearbeiding. 

Dette gjelder spesielt korttidshukommelsen. Korttidshukommelse er den hukommelsen vi 

benytter oss av for å gjennomføre kortsiktige oppgaver, som for eksempel å huske et 

telefonnummer i noen sekunder før man slår det inn på telefonen.  

Funksjonen til kortidshukommelsen er å ”sile ut” informasjon på et tidlig stadium. Det aller 

meste av informasjon siles ut fra kortidshukommelsen, for så å bli glemt. Bare en liten andel 

av informasjon går videre til neste stadium, nemlig langtidshukommelsen. 

Korttidshukommelsen varer over noen sekunder eller få minutter og har en svært begrenset 

kapasitet (7+/- 2 informasjonselementer til enhver tid). Til sammenlikning har 

langtidshukommelsen en tilnærmet uendelig kapasitet og varer over tilnærmet ubegrenset 

tidsrom.  

I en trafikal situasjon vil det aller meste av informasjon bare bli behandlet i 

kortidshukommelsen, for så å bli glemt. Utfordringen med kortidshukommelsen er både 

begrenset, men også ustadig. Det skal for eksempel svært lite forstyrrelser til før man glemmer 

noe som holdes aktiv i kortidshukommelsen. For eksempel er det svært vanskelig å holde et 

ukjent telefonnummer aktiv i korttidshukommelsen hvis man blir snakket til, eller det skjer 

noe annet uforutsett.  

Prinsipp 2 lyder derfor: 

Sørg for at sikkerhetskritisk informasjon ikke må holdes aktiv i trafikantens hukommelse 

 

5.2.1 Eksempel fra analyserte ulykker 

I en dødsulykke på Voss den 29.05.07 går en kvinne med rullator ut i gangfelt med signal. 

Kvinen blir påkjørt av en lastebil som starter kjøretøyet på grønt lys. Kvinnen befinner seg i 

førerens blindsone (foran lastebilen). I dette tilfellet oppgir sjåføren at han aldri så kvinnen, 

og kvinnens tilstedeværelse har dermed aldri vært aktiv i sjåførens kortidshukommelse. 

Infrastrukturløsningen er imidlertid utformet slik at en lastebilsjåfør som stanser ved 

stopplinjen må holde en persons tilstedeværelse i kortidshukommelsen mens vedkommende 

passerer i kjøretøyets blindsone. Infrastrukturløsningen er dermed et brudd på sjekkpunkt 2 

”Sørg for at sikkerhetskritisk informasjon ikke må holdes aktiv i trafikantens hukommelse”.  
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Figur 10 Dødvinkel foran lastebil ved fotgjengerfelt 

5.2.2 Andre eksempler  

I en dødsulykke i Oslo den 25.05.07 kolliderte en mann med en trikk som kom på skrå inn 

bakfra, i det mannen var i ferd med å ta til venstre i et lyskryss. Trikken kom bakfra og skulle 

rett frem i krysset (se figur 11). Bilen har vikeplikt for trikken.  

I dette tilfellet kan ikke bilføreren se trikken, og må derfor aktivt holde sikkerhetskritisk 

informasjon aktiv i korttidshukommelsen, og er derfor et brudd på sjekkpunkt 2.  

I en tilsvarende ulykke i Oslo den 29.08.08 kolliderte en minibuss med en trikk i en 

rundkjøring ved den Amerikanske ambassaden i Oslo. Trikken går rett igjennom 

rundkjøringen med forkjørsrett, og det er minst to konfliktpunkter der et kjøretøy kan 

kollidere med en trikk som kommer på skrå bakfra.  
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Figur 11 Kollisjon mellom trikk og minibuss i rundkjøring  

 

5.3 Sjekkpunkt 3 

Et sentralt trekk ved menneskelig bevissthet er at man har en tendens til å se etter 

informasjon som bekrefter det man tror (på), men ikke etter informasjon avkrefter det man 

tror (på). Dette fenomenet er kjent som ’confirmation bias’ i forskningslitteraturen.  

En spesifikk versjon av dette i trafikal sammenheng er såkalt endringsblindhet. 

Endringsblindhet betyr ganske enkelt at man ikke ser markante endringer i trafikkbildet fordi 

man befinner seg i en slags flytsituasjon der man ikke ser annet enn det man forventer å se. I 

ett eksperiment gjort i en flysimulator med profesjonelle flykapteiner som skulle lande et fly 

under dårlige siktforhold mens de brukte et head-up-display oppdaget ikke to av åtte 

flykapteiner at det sto et annet fly på landingsstripen. Ingen av pilotene husket noe av dette 

når de ble konfrontert med dette etter eksperimentet.  I dette tilfellet dreide det seg om 

profesjonelle og erfarne yrkesutøvere. Resultater fra vegsektoren indikerer at ”vanlige” 

mennesker er enda dårligere til å oppfatte endringer enn disse.  

Begrepet ”situasjonsbevissthet” refererer til menneskets evne til å sette seg inn i en fremtidig 

situasjon. En person med en høy grad av situasjonsbevissthet har kontroll over nåtidig 

situasjon og har ressurser/kapasitet til å forutse hva som kommer til å skje eller kan skje 

fremover i tid. Forskning innenfor dette feltet har fastslått at det tekniske systemet i stor grad 

kan henholdsvis hemme eller fremme situasjonsbevissthet. I trafikksektoren består det tekniske 

systemet (foruten bilen) av vegutforming, skilting og signalbruk.  

På basis av forskning på situasjonsbevissthet, samt utfordringer ved endringsblindhet, lyder 

Prinsipp 3 derfor:  

Skap situasjonsbevissthet om fremtidige hendelser. Unngå forventningsbrudd 
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5.3.1 Eksempel fra analyserte ulykker 

I en ulykke ved Holen 09.05.07 omkom en lastebilfører som kolliderte med en 

anleggsdumper. Vegen var redusert til ett kjørefelt på grunn av anleggsarbeid.  

Figur 5 viser et bilde av området slik det kan ha sett ut for sjåføren i det han kom inn i 

området med anleggsarbeid.  

 

 

Figur 12 Området slik det ser ut før man kommer inn i anleggsområdet 

Figur 13 viser anleggsområdet slik det ser ut i området i det man kommer rundt svingen på 

bildet i figur 12. Pilen angir lastebilens treffpunkt på anleggsdumperen.  

 

Figur 13 Bilde av anleggsområdet 
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Denne ulykken er et eksempel på at man ikke i tilstrekkelig grad har skapt en 

situasjonsbevissthet om fremtidige hendelser hos trafikanten som i dette tilfellet blir utsatt for 

et forventningsbrudd. Merk at dette presenteres her som et eksempel på anvendelse av 

sjekkpunktene, og ikke en fordeling av skyld i den aktuelle ulykken, som også involverer 

uoppmerksomhet fra sjåførens side.  

I en dødsulykke ved Gausel, 09.09.07 kjører en motorsyklist i mørke rett inn i en lav sperring 

som er satt opp for å lede trafikken forbi vegarbeidsområde. Sperringen er lite synlig, og går 

på tvers av den naturlige kjøreretningen. 

 

Figur 14 Bilde av ulykkesstedet  

I denne ulykken kan man også snakke om et forventningsbrudd, nemlig et brudd på 

forventningen om at en vei går rett frem slik den har gjort før.   

 

5.4 Sjekkpunkt 4 

Feilhandlinger er en naturlig del av menneskelig atferd. Ikke minst er feilhandlinger en 

naturlig del av enhver læringsprosess; det å erfare et systems yttergrenser er en essensiell 

komponent i det å forstå systemet. 

Fra et ulykkesforskningsstandpunkt kan man hevde at ulykker er relativt lite forutsigbare. 

Ofte er det en kombinasjon av faktorer til stede samtidig som fører til en ulykke. Fordi 

konsekvensene av en ulykke er store, og fordi det er vanskelig å eksakt predikere hvor og på 

hvilken måte en ulykke ufolder seg, er det fornuftig å i så stor grad som praktisk mulig å 

designe vegsystemet ut i fra en tanke om at en ulykke kan skje hvor som helst, når som helst.  
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Her kan man skille imellom en passiv og en aktiv design for feilhandlinger. Et passivt design 

for feilhandlinger går ut på å fjerne farer som direkte skader trafikanten. Eksempler på dette 

er objekter som plasseres nære veibanen, og utgjør en trussel for trafikanten i en 

ulykkessituasjon. Et aktivt design for feilhandlinger går ut på å lage løsninger som gjør 

konsekvensene av en mulig ulykke så liten som mulig. Eksempler på aktivt design for 

feilhandlinger er langsgående rekkverk, brede veiskuldre, landskapsutforming utenfor veien 

som fanger opp et kjøretøy med mer.  

Prinsipp 4 lyder derfor: 

Design for feilhandlinger  

 

5.5 Prinsipp 5  

En normativ modell er en modell som beskriver hvordan mennesket skal, må eller bør 

forholde seg til det tekniske systemet. Et enkelt eksempel er at ved rødt lys, så skal trafikanten 

stoppe.  

En normativ psykologisk modell har den ulempen at den forutsetter formen/strukturen på 

det fenomenet den skal beskrive. Dette medfører at en normativ modell bare kan predikere 

atferd så lenge det som blir modellert følger modellens norm. Men hvis normen ikke er en 

god tilnærming til fenomenet vil heller ikke en normativ modell kunne brukes til å si noe om 

eventuelle feil som følge av normbrudd. Så fort det foregår avvik fra den antatte 

handlingskjeden vil en normativ modell ikke lenger kunne brukes til å predikere handlinger og 

heller ikke til å si noe om årsaker til en eventuell ulykke (Hollnagel, 1998).  

En ulykke vil i henhold til en normativ handlingsmodell bli forstått som en funksjon av en 

"feil" hvor en person ikke har oppført seg i henhold til modellens forventninger. En normativ 

modell vil da allerede ha beskrevet betingelsene for hvordan man skal forstå en eventuell 

ulykke (Rasmussen, 1990). Sikkerhet vil bli ivaretatt i en slik modell ved å unngå at ’feil' 

oppstår. ’Feil’ er da handlinger som er antagonistiske med den spesifiserte modellen, 

uavhengig av hvilke betingelser som fikk handlingen til å forekomme. En normativ modell 

for menneskelig atferd kan i slike tilfeller hindre forståelse av bakgrunnen for en ulykke 

(Rasmussen, 1990), da man nesten alltid kan spore årsaken tilbake til at sjåføren av bilen 

gjorde en feil (hadde ikke bilen kjørt på rødt lys ville ikke ulykken skjedd, ergo har sjåføren 

gjort en feil, han burde ikke ha kjørt; se f.eks. Hollnagel, 1998 for en diskusjon). 

En formativ modell vil i større grad ta høyde for atferdsvariasjon og er bedre egnet til å forstå 

grunnene til en ulykke da den ikke har en forventning om en spesifikk handlingssekvens eller 
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beveggrunn for de handlingene som forekommer. Formative modeller innen proaktivt 

sikkerhetsarbeid samt ulykkesetterforskning brukes i økende grad. Bruken av slike modeller er 

relatert til en forståelse av at ulykker i komplekse systemer er multikausale, dvs. at de er 

forårsaket av mange små endringer/hendelser i systemet som sammen leder til en kritisk 

hendelse (Hollnagel & Woods, 2005). I dette perspektivet blir sikkerhet opprettholdt ved å 

sørge for at mennesker har nødvendig handlingsrom til å kunne utføre de nødvendige 

akseptable handlingsstrategier. Fokus blir på å legge til rette for et system som tåler 

variasjoner i menneskelige handlingsstrategier, dvs. å ha et system som forventer at personer 

kan utføre handlinger som er ikke er optimale. Handlinger blir forstått ut fra de miljøfaktorer 

som er med på å forme individets handlingsrom. En formativ modell er dermed 

variasjonsorientert heller enn å være handlingsspesifiserende. 

Forskjellen mellom normative og formative antakelser blir spesielt synlig når det kommer til 

myke trafikanter. Disse har ofte liten eller ingen kompetanse om vegsystemer og lovgivning 

(til forskjell fra trafikanter med førerkort). Myke trafikanter kan være barn med 

underutviklede psykiske og motoriske ferdigheter, samt eldre med nedsatte psykiske og 

motoriske ferdigheter.  

I praksis ser man ofte at myke trafikanter ikke forholder seg til vegsystemet slik de bør gjøre. 

Et typisk eksempel på dette kan være gående som krysser vegbanen der det ikke er 

fotgjengerfelt i stedet for å benytte en overgang eller undergang, slik de burde gjort normativt 

sett.  

Prinsipp 5 lyder derfor:  

Ta høyde for hva myke trafikanter faktisk gjør, ikke bare det de bør gjøre 

 

5.6 Sammendrag av sjekkliste 

Tabell 3 Sjekkliste for Human Factors i vegsektoren 

Nr.  Sjekkpunkt 

1 Led trafikanten til riktig handling gjennom fysisk utforming. Unngå å mislede 

trafikanten gjennom fysisk utforming 

2 Sørg for at sikkerhetskritisk informasjon ikke må holdes aktiv i trafikantens 

hukommelse 
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3 Skap situasjonsbevissthet om fremtidige hendelser. Unngå forventningsbrudd 

4 Design for feilhandlinger 

5 Ta høyde for hva myke trafikanter faktisk gjør, ikke bare det de bør gjøre 

 

5.7 Prinsipper som bør vurderes inkorporert 

Som et grunnlag for eventuelt senere utviklingsarbeid på prinsippene, presenteres her 2 

prinsipper som har vært vurdert som et supplement til de eksisterende 5 prinsipper.  

Tabell 4 

Nr.  Sjekkpunkt 

6 Sørg for at nødvendig/kritisk informasjon er synlig og forståelig for trafikantene 

7 Sørg for at utforming av vei/skilting er like ufarlig for alle trafikanter 

 

5.8 Originale prinsipper  

De 5 (7) prinsippene over ble opprinnelig nedskalert fra et totalt antall av 18 prinsipper. Som 

et grunnlag for eventuelt senere utviklingsarbeid på prinsippene, presenteres her de 

opprinnelige prinsippene.  

Til forskjell fra de endelige 5 (7) prinsippene, var de opprinnelige prinsippene delt inn i 3 

deler. Del A omhandlet presentasjon av informasjon. Del B omhandlet trafikantens 

prosesseringskapasitet og situasjonsbevissthet. Del C omhandlet punkter som omhandler 

vegutforming.  

Tabell 5 Sjekklistens del A, presentasjon av informasjon 

Nr. Sjekkpunkt Referanse 

A1 Unngå forsinket eller begrenset persepsjon av 
merking og skilting 
 

PIARC (2009). Human Factors 
Guidelines for Road Engineers  
 

A2 Merking/skilting må stå i forhold til konsekvensen 
av å ignorere informasjonen (jo mer 
sikkerhetskritisk konsekvensene er, jo mer kraftigere 
må advarslene være) 
 

Hoff & Øvergård (2008). 
Ecological interaction properties 

A3 Unngå å feil-lede trafikanten (for eksempel unngå 
skilt-pil rett frem, hvis veien faktisk har kurvatur) 

PIARC (2009). Human Factors 
Guidelines for Road Engineers  
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A4 Sørg for overflødig (redundant) presentasjon av 

essensiell informasjon 
 

Universal design principles, 
Center for Universal Design; 
North Carolina State 
University 

A5 Maksimer lesbarhet av essensiell informasjon og 
sørg for tilstrekkelig kontrast mellom essensiell 
informasjon og miljøet  

 

PIARC (2009). Human Factors 
Guidelines for Road Engineers 
 
Universal design principles, Center 
for Universal Design; North 
Carolina State University 
 
NCHRP Human Factors 
Guidelines for Road Systems 
(Report 600A) 

A6 Unngå utilsiktede optiske illusjoner og figur-grunn 
problematikk  

 

PIARC (2009). Human Factors 
Guidelines for Road Engineers 

A7 Bruk ferdighetsbasert informasjon i så stor grad 
som mulig. Bruk regelbasert informasjon i tillegg, 
eventuelt alene i tilfeller der ferdighetsbasert 
informasjon er umulig. Bruk kunnskapsbasert 
informasjon bare som støtteinformasjon 

Hoff (2009). Brukersentrert 
Design og Human Factors i 
Statens Vegvesen 

   
   

   
A8 Organiser informasjonen etter et temporalt flytende 

MMI prinsipp (Most Meaningful Information) 
NCHRP Human Factors 
Guidelines for Road Systems 
(Report 600A) 

 

Tabell 6 Sjekklistens del B, trafikantens prosesseringskapasitet og situasjonsbevissthet 

Nr. Sjekkpunkt Referanse 

B1 Unngå at sikkerhetskritisk informasjon må holdes 
aktiv i trafikantens korttidshukommelse 
 

Hoff (2009). Brukersentrert 
Design og Human Factors i 
Statens Vegvesen 

B2 Unngå forventningsbrudd 
 

PIARC (2009). Human Factors 
Guidelines for Road Engineers 
 
NCHRP Human Factors 
Guidelines for Road Systems 
(Report 600A) 

B3 Unngå høy kompleksitet i trafikale situasjoner. Det 
bør aldri være mer enn 9 informasjonsenheter totalt, 
som føreren må forholde til. 

Hoff (2009). Brukersentrert 
Design og Human Factors i 
Statens Vegvesen 

B4 Ta høyde for en reaksjonstid på 4 sekunder 
(inkludert persepsjon, informasjonsprosessering og 
fysisk reaksjon) + bremselengde 
 
NB! NHCPR (2008) poengterer at tid-før-brems 
reduseres betraktelig under reduserte betingelser 
(førers tilstand, veiforhold og lysforhold) 

PIARC (2009). Human Factors 
Guidelines for Road Engineers 
 
NCHRP Human Factors 
Guidelines for Road Systems 
(Report 600A) 
 
Hoff et al. (2006) Persepsjon av 
nye (LED) og tradisjonelle 
signallys (glødelampe) for 
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togfremføring i nattkonfigurasjon. 
Statens Jernbaneverk 
 

B5 Skap situasjonsbevissthet om fremtidige hendelser, 
som føreren ikke kan se med selvsyn (for eksempel 
merking av svingutganger som ikke er synlige i 
svinginngang) 

 

Hoff (2009). Brukersentrert 
Design og Human Factors i 
Statens Vegvesen 

 

Tabell 7 Sjekklistens del C, vegutforming 

Nr. Sjekkpunkt Referanse 

C1 Unngå forsinket eller begrenset persepsjon i 

vegutformingen 

PIARC (2009). Human Factors 
Guidelines for Road Engineers 
 

C2 Når føreren av et kjøretøy har foretatt en 

feilhandling, bør det gis en mulighet for å reversere 

handlingen, og konsekvensene av feilhandlingen bør 

være så små som mulig. 

Hoff (2009). Brukersentrert 
Design og Human Factors i 
Statens Vegvesen 

C3 Unngå skadelige objekter langs veibanen, spesielt i 

fallinjen (spesielt i yttersving, men også i indre 

sving) 

PIARC (2009). Human Factors 
Guidelines for Road Engineers 
 
Hoff (2009). Brukersentrert 
Design og Human Factors i 
Statens Vegvesen 

C4 Sørg for at alle brukere har like muligheter for 

sikkerhet 

Universal design principles, Center 
for Universal Design; North 
Carolina State University 

C5 Sørg for sikring av myke trafikanter der de faktisk 

beveger seg, ikke bare der de skal bevege seg  

Ingen direkte referanse. For 
teoretisk argument, se 
Vicente (1999). 

 

6 Videre fremdrift  

Prinsippene presentert i denne rapporten bør foredles ytterligere, både med tanke på 

forståelighet og kommuniserbarhet innad i Statens Vegvesen, men også i forhold til i hvilken 

grad de passer inn i ulike situasjoner i Statens Vegvesen sitt arbeid. En endelig sjekkliste bør 

prøves ut forskningsmessig i alle stadier av verdikjeden, samt testes ut for anvendelighet i 

konkrete, praktiske prosjekter i etaten.  


