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Sammendrag

I 1999/2000 ble det etablert en forsøksordning med ulykkesanalysegrupper (UAG) i Statens
vegvesen. Dette skjedde etter vedtak i Stortinget i 1997, og pålegg fra Samferdselsdepartementet
samme år. 11 fylker har deltatt i prosjektet; tre av disse har samarbeidet i én ulykkesgruppe. De
fylkene som har deltatt er:

•  Østfold
•  Akershus, Hedmark og Oppland (har samarbeidet i Ulykkesanalysegruppa E6 Jessheim-

Tretten)
•  Buskerud
•  Vestfold
•  Telemark
•  Aust-Agder
•  Rogaland
•  Nord-Trøndelag
•  Troms

I samråd med Samferdselsdepartementet bestemte Vegdirektoratet at ordningen ikke skulle
omfatte hele landet før forsøksordningen hadde blitt evaluert. Evalueringen ble av Vegdirektoratet
gitt som et prosjekt til SINTEF, og denne rapporten redegjør for resultatet.

I tillegg til de nevnt ovenfor inngår også ulykkesanalysegruppa i Sør-Trøndelag i evalueringen.
Denne har ikke vært en del av forsøksprosjektet, men har siden 1992 analysert dødsulykkene i
fylket etter egne retningslinjer.

Evalueringen omfatter gruppenes virksomhet i år 2000 (1999 for Vestfold, delvis også for Sør-
Trøndelag).

Evalueringen baserer seg på spørreskjema sendt til samtlige som var medlem i ei av gruppene i
2000 (1999 for Vestfold). I tillegg har vi gjennomgått  årsrapportene fra ulykkesanalysegruppene.
6 av gruppene er undergitt en mer grundig vurdering. Vi har her gått gjennom rapporter for
enkeltulykker (4-5 pr gruppe), både de fra ulykkesanalysegruppene og politiets saksdokumenter.
Vi har også hatt samtaler med gruppenes ledere over telefon, for eventuelt å få med forhold som
ikke fremgår av spørreskjemaundersøkelsen.

Resultatene av evalueringen er oppsummert nedenfor:

Totalvurdering av arbeidet.

Ut fra en totalvurdering ser vi arbeidet i ulykkesanalysegruppene som en positiv start på en
prosess hvor Statens vegvesen tar i bruk dette verktøyet i trafikksikkerhetsarbeidet på en
systematisk måte. Dette understøttes av at de fleste som har deltatt synes arbeidet har vært
meningsfullt og til nytte for trafikksikkerhetsarbeidet. Arbeidet har også ført til at konkrete tiltak
har blitt gjennomført, selv om de ulike forslagene til tiltak i mange tilfeller kunne vært fulgt opp
på en bedre og mer systematisk måte innad i vegetaten. Viktig er det også at mange sier arbeidet
har ført til en bevisstgjøring av vegetaten når det gjelder trafikksikkerhetsspørsmål, og til et bedre
samarbeid og en større forståelse mellom ulike profesjoner.

Slik arbeidet og retningslinjene er lagt opp, har en i liten utstrekning sett på og analysert det som
skjer under og etter kollisjonen. Dette betyr at skadereduserende tiltak, som både kan være knyttet
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til kjøretøy, vegen og dens omgivelser, samt redningskjeden, i mange av gruppene ikke er viet
særlig oppmerksomhet. I lys av nullvisjonen bør dette være et absolutt ønske. Dette innebærer i så
fall at gruppene bør ha medisinsk kompetanse.

Sammenligner vi arbeidet i ulykkesanalysegruppene med generelle kvalitetskrav til arbeidet i en
havarikommisjon er det et betydelig forbedringspotensiale. Det samme gjelder når vi ser på
hvilket potensiale denne type ulykkesgransking kan ha når det gjelder å skaffe til veie
trafikksikkerhetskunnskap. En må imidlertid se dette i lys av hvilken funksjon
ulykkesanalysegruppene er tiltenkt i trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen, og hvilket
ambisjonsnivå en derav skal legge seg på. Vi mener at det trengs en avklaring her.

I det følgende har vi utdypet konklusjonen på ulike punkter.

I hvilken grad har ulykkesanalysegruppene vært organisert og arbeidet i forhold til
retningslinjene fra Vegdirektoratet?

Vårt hovedinntrykk er at de fleste ulykkesanalysegruppene i store trekk har organisert seg etter ett
av de alternativene som retningslinjene foreslår. Likeledes har også datainnsamlingen i mange av
gruppene foregått i tråd med retningslinjene. Den delen av retningslinjene som er fulgt i minst
grad er analysemetoden, hvor den såkalte informasjonsbortfallmetoden er et sentralt element. Med
visse unntak er rapporteringsdelen i retningslinjene stort sett fulgt.
(Sør-Trøndelag har i utgangspunktet ikke fulgt de sentrale retningslinjene, og er derfor ikke med i
vurderingen ovenfor.)

Hvilke forutsetninger har ulykkesanalysegruppene hatt for å gjennomføre arbeidet (opplæring,
kompetanse, ressurser)

Ca 1/3 av de som svarte på spørreundersøkelsen hadde ikke fått opplæring knyttet til deres
deltakelse i ulykkesanalysegruppene. Av de som hadde fått opplæring var de fleste (¾) stort sett
tilfreds med denne. Såvidt stor andel som 25% svarte likevel at den var mangelfull, og mer og
bedre opplæring var oftest nevnt når de skulle peke på forhold det var viktig å forbedre.

En forholdsvis stor del av medlemmene er kjøretøyeksperter som har erfaring fra
ulykkesetterforskning som sakkyndige for politiet. Veg- og trafikantsiden er i mange tilfeller
dårligere representert og de mangler også ofte erfaring med slikt arbeid. Dette preger arbeidet og
konklusjonene i en del grupper. Bredere og mer komplett kompetanse i gruppa er av de
forbedringstiltak som er foreslått av flest medlemmer.

Mange av UAG-medlemmene sier at det har vært satt av for lite ressurser til arbeidet. Mer tid til
rådighet for arbeidet er ført opp som en viktig forbedring av mange (nest viktigste
forbedringstiltak). Mange har også angitt at det er vanskelig å kombinere arbeidet i
ulykkesanalysegruppa med det ordinære arbeidet.

Hvordan ulykkesanalysegruppene har fungert generelt sett

De fleste gruppene har samarbeidet godt innad.  Det har imidlertid til dels vært vanskelig å få
samlet gruppene pga. konflikten med de ordinære arbeidsoppgavene (arbeidet i UAG er en
ekstraordinær arbeidsoppgave).

Manglende plassering i egen organisasjon er et problem. Dette har ført til at arbeidet/resultatene
er lite kjent i organisasjonen, og at tiltak som gruppa har foreslått ikke er fulgt opp/gjennomført.

Flertallet har svart at støtten fra ledelsen har vært bra eller svært bra. 30% har likevel svart at de
har opplevd støtten som mindre bra eller dårlig. I 5 av gruppene har en betydelig andel av
medlemmene vært misfornøyd med støtten fra ledelsen.
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Det kan være vanskelig å få gruppa til å fungere som sådan. Geografiske avstander og begrenset
beredskapsordning gjør at i beste fall bare en av dem er på ulykkesstedet umiddelbart etter
ulykken (dette er i henhold til retningslinjene). Ofte er det andre som gjør analysearbeidet.
(Enkelte grupper har delt funksjonen mellom en beredskapsgruppe og en analysegruppe.) For
mange ulykker er analysen en-manns verk. Dette gjør at en ikke får det tverrfaglige samarbeidet
som er nødvendig for å få belyst alle årsaksfaktorene. Dette forsterkes av at arbeidsmessige
forhold gjør det vanskelig å få samlet hele gruppa, også når ulykkesstedet skal befares i etterkant
av ulykken.

Mange av gruppene behandler få ulykker i året, særlig der geografiske avstander gjør at det
opprettes to grupper, eller at gruppa bare studerer ulykkene i en del av fylket. Dette gjør det
vanskelig for UAG-medlemmene å opparbeide erfaring og rutine med slikt arbeid i løpet av ett år.
Dette er et argument for kontinuitet i arbeidet over flere år med en stabil bemanning.

Samarbeidet med andre etater

De aller fleste oppgir i spørreundersøkelsen at samarbeidet med politiet har vært tilfredsstillende
eller godt. Flere har likevel kommentert at de ikke sjelden har blitt sent varslet av politiet om
ulykker som har inntruffet, og av og til ikke i det hele tatt. Det har her tydeligvis ofte vært en svikt
i rutinene, eller de har ikke vært gode nok.

Gruppene har i svært liten grad samarbeidet med sykehusene slik det var lagt opp til i
retningslinjene. De fleste har da også konsentrert seg om å se på før-kollisjonsfasen, noe som
implisitt ligger i den foreskrevne analysemetoden.

Hvordan har retningslinjene og metodene der fungert?

Mange har i spørreundersøkelsen oppgitt at de synes analysemetoden
(informasjonsbortfallmetoden) er vanskelig å sette seg inn i og bruke, samtidig som den er
tidkrevende. Begrepsapparatet som er benyttet i metoden er også uvant for enkelte, særlig for de
som har kjøretøy- eller veg- og trafikkompetanse. Det må imidlertid legges til at et flertall synes
analysemetoden er egnet for oppgaven, og noen sier også at de har fått mye ut av den.

Når det gjelder datainnsamlingen er det gitt kommentarer på at de standardskjema gjengitt i
retningslinjene er for omfattende, og at mange av opplysningene som skal innhentes ofte ikke vil
ha relevans for den aktuelle ulykke. Til dels er det også snakk om de samme faktiske opplysninger
som politiet samler inn, og noen foreslår her at det skjer en samordning for å unngå dobbeltarbeid.
Noen grupper har utarbeidet egne skjema.

Organisering av beredskapen har for de fleste gruppene skjedd etter et av de alternativer
retningslinjene foreskriver. Flere grupper har atskilt beredskaps- og analysefunksjonen i gruppa.
Dette kan i mange tilfeller være en praktisk ordning som i og for seg ser ut til å ha fungert godt.
Det er imidlertid gitt kommentarer på at kontakten og samarbeidet mellom de to funksjonene blir
for dårlig. En kan da gå glipp av noe av den informasjon/inntrykk ”beredskapsfolka” har av
forholdene på ulykkesstedet umiddelbart etter ulykken.

Kvaliteten på arbeidet sett i forhold til generelle kvalitetskrav for denne type ulykkesgranskning

De generelle kvalitetskrav til arbeidet i en ulykkesanalysegruppe er:
•  Systematisk dokumentasjon av funn
•  Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse
•  Sammenheng mellom funn, analyse og dokumentasjoner, herunder om

− de faktorer som er trukket inn for å forklare ulykken er fyllestgjørende (ulykkesforståelse)
− alle relevante tiltak er påpekt

•  Sporbarhet, dvs det må være mulig å etterprøve resonnementene fra funn til konklusjoner
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Ser en på arbeidet i 6 utvalgte ulykkesanalysegrupper er det et forbedringspotensiale i forhold til
alle disse kravene. Dette gjelder særlig systematisk dokumentasjon av funn, ulykkesforståelse og
sporbarhet. I forhold til ulykkesforståelsen kan en medvirkende årsak være at få personer (av og
til bare en) deltar i analysearbeidet. Likeledes kan manglende medisinsk kompetanse føre til at
ikke alle relevante forklaringsfaktorer blir trukket inn.

Resultatet av arbeidet i gruppene

De aller fleste gruppene har på bakgrunn av ulykkesanalysene kommet med en rekke godt
begrunnete forslag til tiltak. Samtidig etterlyser mange i spørreundersøkelsen en bedre oppfølging
av forslagene innad i vegetaten. Dette gjelder både bedre informasjon om resultatene generelt, og
gjennomføring/oppfølging av forslag til konkrete tiltak. Likevel har flertallet av gruppene anført
at det har blitt gjennomført tiltak på grunnlag av arbeidet i ulykkesanalysegruppene. Medlemmene
uttrykker også at arbeidet har hatt en viss nytte for trafikksikkerhetsarbeidet hittil, selv om
flertallet av gruppene bare har eksistert i ett eller to år. Noen angir til og med at denne nytten har
vært stor. Nytten er beskrevet som:

•  Gjennomføring av konkrete tiltak på vegen
•  Gjennomføring av trafikantrettete tiltak
•  Bevisstgjøring av og bedre samarbeid på tvers av faggrupper innen egen etat
•  Bedre samarbeid mellom etater
•  Økt fokus på bestemte årsaksforhold
•  Bruk av resultatene i trafikksikkerhetsargumentasjonen ovenfor kommuner, bedrifter og

organisasjoner
•  Økt oppmerksomhet omkring trafikksikkerhet i media

Når vi har bedt dem vurdere den fremtidige nytten (dvs. dersom ulykkesanalysegruppene
fortsetter sin virksomhet), er de enda mer optimistiske. Ca halvparten tror da at arbeidet vil ha stor
nytte for trafikksikkerhetsarbeidet, og få oppgir at nytten vil bli liten. I dette ligger nok håpet om
at resultatene fra arbeidet i ulykkesanalysegruppene vil bli bedre fulgt opp og brukt i større
utstrekning i framtida, særlig innad i vegetaten. Skal det skje må etaten utvikles som en lærende
organisasjon både på lokalt og sentralt nivå. Lokalt må kunnskapen om ulykkene utnyttes til å
gjøre forebyggende tiltak på det vegnett en har ansvaret for og være grunnlag for tiltak rettet
direkte mot trafikantene. Sentralt kan kunnskapen gi grunnlag for å endre overordnete strategier,
normaler og retningslinjer. Både lokalt og sentralt vil en ha nytte av at resultatene fra arbeidet i
alle ulykkesanalysegruppene, samles i et dataregister. Lokalt er muligheten til erfaringsutveksling
mellom fylkene (felles læring) viktig i denne sammenheng.

Vi ha anslått at ulykkesanalysegruppene har kostet Statens vegvesen rundt 7,5 millioner kroner i
løpet av ett år (2000). Til sammenligning kan nevnes at de samfunnsmessige kostnadene
forbundet med en trafikkdrept er 18,6 millioner 2000-kroner. Dersom arbeidet i
ulykkesanalysegruppene har bidratt til å redusere antall trafikkdrepte med én i løpet av to år, vil
prosjektet ha hatt en nytte-kostnads-faktor godt over 1. Vi anser det derfor som sannsynlig at
gevinsten rettferdiggjør prosjektets kostnad.

På grunnlag av resultatene fra evalueringen vil vi gi følgende anbefalinger:

•  Ulykkesanalysegruppene bør fortsette sin virksomhet. En må imidlertid ta stilling til hvilken
plass gruppene skal ha i forhold til trafikksikkerhetsarbeidet, både i vegetaten og for øvrig.
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•  Ulykkesanalysegruppene bør knyttes nærmere opp mot det øvrige trafikksikkerhetsarbeidet i
vegetaten og gis en formell plass i dette. Det må blant annet etableres bedre rutiner for
hvordan resultater og forslag gruppene kommer fram til, skal behandles og følges opp.

•  Det er viktig at arbeidet i ulykkesanalysegruppene integreres med det øvrige
trafikksikkerhetsanalysearbeidet som skjer i vegetaten.

•  I lys av nullvisjonen bør ulykkesanalysegruppene også fokusere på skadeforebyggende tiltak
både når det gjelder kjøretøy, veg/omgivelser og redningskjeden. Dette innebærer at en også
må se på selve kollisjonsfasen og det som skjer etter denne (kollisjons- og  etter-
kollisjonsfasen) og ikke bare det som skjer forut for ulykken.

•  Vi anbefaler at alle ulykkesanalysegrupper knytter til seg medisinsk ekspertise. Spesielt vil
dette være viktig for å vurdere risikofaktorer knyttet til medisinske og helsemessige forhold.
Det samme gjelder for vurdering av skadereduserende tiltak.

•  Analysemetoden foreskrevet i retningslinjene bør gjennomgås og forenkles. Den såkalte
STEP-metoden1 bør vurderes i denne sammenheng.

•  Det bør sørges for god kontakt mellom de som samler inn data på ulykkesstedet umiddelbart
etter, og de som senere skal analysere ulykken. Der det er praktisk mulig bør derfor
ulykkesanalysegruppa operere som en enhet og ikke splittes opp i en beredskapsgruppe og
analysegruppe. Det ideelle er at både veg- og trafikk, kjøretøy, trafikant- og den medisinske
kompetansen i gruppa er representert i det teamet som rykker ut til ulykkesstedet like etter en
ulykke. Vi innser at dette, blant av annet geografiske hensyn, kan være vanskelig å få til.
Reglen bør imidlertid være at alle deltar på befaringen av ulykkesstedet i etterkant. Uansett
bør den/de som har rykket ut umiddelbart etter ulykken delta her. Disse bør også bli involvert i
det senere analysearbeidet, om ikke annet konsulteres over telefon.

•  Opplæringstilbudet til medlemmer i ulykkesanalysegruppene bør forbedres, særlig når det
gjelder mengden. Alle medlemmer bør gis et tilbud om opplæring.

•  Behovet for å endre de nåværende retningslinjer vil i første rekke knytte seg til
forenkling/tilpassing av analysemetoden. Det bør i tillegg vurderes om det er mulig å forenkle
de skjema som skal benyttes i datainnsamlingen. Uansett bør disse tilpasses den
analysemetode som velges. Retningslinjene bør gjennomgås for å se i hvilken grad de
generelle kvalitetskrav for arbeidet i en ulykkesanalysegruppe er ivaretatt, og eventuelt gjøre
endringer ut fra dette.

•  Resultatene fra alle ulykkesanalysegruppene bør samles i et felles dataregister.

•  Dersom ulykkesanalysegruppene skal gis en formell posisjon i det rutinemessige
trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen, og kanskje være en del av et
sikkerhetsstyringssystem, bør ulykkesanalysegrupper opprettes i samtlige vegregioner.
(Hvordan dette skal organiseres i praksis har vi ikke tatt stilling til.) Det innebærer også at de
må ha en kontinuerlig virksomhet, f.eks. ved å analysere alle ulykker med død eller meget
alvorlig skade som skjer i regionen. Å analysere bare bestemte ulykkestyper vil gjøre det
vanskeligere å gi ulykkesanalysegruppene en status som beskrevet ovenfor. Som en
spesialstudie kan en imidlertid  i tillegg og innenfor en avgrenset tidsperiode granske ulykker
av en bestemt kategori.

                                                
1 STEP-metoden (Sequentially Timed Events Plotting) er en metode for å fremstille viktige hendelser i et tidsdiagram
og ut fra dette identifisere og analysere sikkerhetsproblemene.
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1 Bakgrunn

Begrepet ulykkesanalysegruppe eller havarikommisjon benyttes ofte om en gruppe som gransker
ulykker eller nestenulykker. Gruppa er som regel tverrfaglig sammensatt, og samler inn
opplysninger om ulykken hvor befaring/utrykning til ulykkesstedet ofte inngår. Et viktig formål er
å finne fram til hvilke risikofaktorer som har vært medvirkende, noe som i sin tur skal gi grunnlag
for å iverksette effektive, forebyggende tiltak.

I Statens vegvesen har ulykkesanalysegrupper fra tid til annen vært i drift helt siden 1984. Fram til
1999 gjaldt dette noen få fylker, og som regel i en avgrenset tidsperiode. Mandatet var gjerne
knyttet til å samle inn data om og analysere en bestemt type vegtrafikkulykker (f.eks.
tungbilulykker) eller ulykker på en bestemt strekning innenfor et fylke. Analysegruppene har
samlet inn data om ulykken som et supplement til politiets ordinære ulykkesetterforskning (som er
grunnlaget for blant annet de data som ligger i Vegdatabanken). Bakgrunnen for dette har vært
erkjennelsen av at politiets rolle i første rekke er å avklare skyldspørsmålet og avdekke straffbare
forhold. Dette kan bety at forhold som er viktige for å komme fram til effektive forebyggende
tiltak, ikke er viet oppmerksomhet og derfor ikke kommer fram i rapporten. De ulike gruppene var
til dels ganske forskjellige, både når det gjaldt sammensetning og arbeidsmetoder.

Av grupper som eksisterte før 1999 kan spesielt nevnes Ulykkeskommisjonen for Rogaland
1985/86 som tok for seg alle typer ulykker i en bestemt tidsperiode, Ulykkeskommisjonen for
tunge kjøretøyer i Østfold 1986/87 og Undersøkelseskommisjonen for tungtrafikkulykker på
riksveg 3 i Østerdalen (Hedmark). Alle disse tre hadde status som prøveprosjekt, og er evaluert i
egne rapporter (litt. 6, litt. 5 og litt. 3). Nevnes må også ulykkesanalysegruppa i Sør-Trøndelag
som siden 1992 har analysert alle dødsulykkene i fylket, og ei tilsvarende gruppe i Nord-
Trøndelag som helt siden 1984 har analysert alle dødsulykkene og enkelte av de øvrige alvorlige
ulykkene i fylket.

Etter vedtak i Stortinget i april 1997 og pålegg fra Samferdselsdepartementet samme år, ble
forsøksordningen med ulykkesanalysegrupper utvidet og systematisert/standardisert. Det ble da
vedtatt opprettet slike grupper i 9 fylker. Ett av fylkene, Hedmark, innledet samarbeid med
Akershus og Oppland i ulykkesanalysegruppa E6 Jessheim – Tretten. Totalt 11 fylker har derfor
vært involvert i forsøksprosjektet. Dette gjelder fylkene:

•  Østfold
•  Akershus, Hedmark, Oppland (Ulykkesanalysegruppa E6 Jessheim-Tretten)
•  Buskerud
•  Vestfold
•  Telemark
•  Aust-Agder
•  Rogaland
•  Nord-Trøndelag
•  Troms

Gruppa i Vestfold ble opprettet slik at den var virksom i 1999. Som nevnt har Nord-Trøndelag
hatt en ulykkesanalysegruppe i drift helt siden 1984. Denne skulle innlemmes i forsøksprosjektet
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og drives i henhold til retningslinjene fra Vegdirektoratet fra og med 2000. De øvrige gruppene
listet opp ovenfor ble opprettet i 2000. (I 2001 var det virksomme grupper i 8 fylker2.)

I samråd med Samferdselsdepartementet bestemte Vegdirektoratet at ordningen ikke skulle
omfatte hele landet før forsøksordningen hadde blitt evaluert. Evalueringen ble av Vegdirektoratet
gitt som et prosjekt til SINTEF, og denne rapporten redegjør for resultatet.

Evalueringen omfatter virksomheten i 2000 (1999 for Vestfold).

I tillegg til gruppene nevnt ovenfor var det opprinnelig meningen at Sør-Trøndelag skulle opprette
en ulykkesanalysegruppe for sykkelulykker innenfor forsøksordningen. Av ulike årsaker ble dette
ikke gjort. Vi har imidlertid tatt med i evalueringen den ulykkesanalysegruppa som siden 1992 har
analysert alle dødsulykkene i fylket. Dette er ei gruppe som har vært lenge i drift, og som også (i
hvert fall de seneste årene) har benyttet en alternativ analysemetode i forhold til den som er
anvendt i forsøksprosjektet.

6 av ulykkesanalysegruppene er mer inngående vurdert enn de øvrige. Dette gjelder gruppa E6
Jessheim – Tretten og gruppene i Buskerud, Telemark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms.

                                                
2 Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms
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2 Generelt om formålet med og kvalitetskrav til ulykkesgransking i
ulykkesanalysegrupper/havarikommisjoner

2.1 Formålet med granskning av vegtrafikkulykker i ulykkesanalyse-
grupper/havarikommisjoner

Ulykkesgransking slik det gjøres i en ulykkesanalysegruppe eller havarikommisjon vil være
spesielt egnet til å:

A Avdekke nye risikofaktorer eller kombinasjoner av slike.
Dette vil si både risikofaktorer som har eksistert tidligere men som en ikke har vært klar over,
og faktorer som har oppstått i den senere tid (f.eks. på grunn av innføring av ny teknologi).
Risikofaktorene kan være knyttet til
•  Trafikanten
•  Kjøretøyet
•  Vegen

B Avdekke skademekanismer og skadevoldende elementer
C Avdekke mangler ved og gi grunnlag for forbedringer av redningskjeden
D Finne bakenforliggende systemårsaker
E Forbedre trafikksikkerhetsetatene som "lærende organisasjoner"

Ved analyse av statistiske data er en henvist til å ta utgangspunkt i de forhold som rutinemessig
registreres. Ved granskning i ulykkesanalysegrupper vil en ha langt større muligheter til å
registrere alle de forhold som synes relevante for den aktuelle ulykke. Dette gjelder alle faser;
både før, under og etter kollisjonen. Ved detaljert granskning av den enkelte ulykke vil en spesielt
ha muligheter til å se på bakenforliggende systemårsaker, f.eks. hvorfor strøing på glatt føre har
vært mangelfull.

Det er viktig at alle funn og kunnskaper om forhold som kan bidratt til ulykken føres tilbake til de
etater som har ansvaret for det forebyggende arbeidet, og at etableres rutiner som ivaretar dette.
En snakker i denne forbindelsen om å utvikle etatene som lærende organisasjoner. Det
pedagogiske i at en tar lærdom av ulykker som har skjedd på det vegnett en selv har ansvaret for,
skal i denne sammenheng ikke undervurderes.

2.2 Generelle kvalitetskrav til ulykkesgransking i ulykkesanalysegrupper-
/havarikommisjoner

For at ulykkesanalysegrupper eller havarikommisjoner skal kunne dekke de formål som er angitt
ovenfor, bør arbeidet tilfredsstille følgende kvalitetskrav:

•  Systematisk dokumentasjon av funn
•  Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse
•  Sammenheng mellom funn, analyse og dokumentasjoner, herunder om

− de faktorer som er trukket inn for å forklare ulykken er fyllestgjørende (ulykkesforståelse)
− alle relevante tiltak er påpekt

•  Sporbarhet, dvs det må være mulig å etterprøve resonnementene fra funn til konklusjoner



16

Ved å overholde disse kvalitetskrav, sikrer en at andre kan gå inn og vurdere arbeidet og
konklusjonene til ulykkesanalysegruppa. På mange måter kan dette sammenlignes med de krav
som stilles til forskningsarbeider.

2.3 Betydningen av å ha medisinsk kompetanse i ei ulykkesanalysegruppe

Betydningen av å ha personell med medisinsk kompetanse i ei ulykkesanalysegruppe vil være
avgjørende for å kunne:

•  avdekke risikofaktorer knyttet til medisinske og helsemessige forhold
•  avdekke skademekanismer og skadevoldende elementer (punkt B i kapittel 2.1)
•  avdekke mangler ved og gi grunnlag for forbedringer i redningskjeden (punkt C i kapittel 2.1)

De to siste punktene vil gi grunnlag for å foreslå skadereduserende tiltak. Slike tiltak er sterkt
aktualisert gjennom den nullvisjon som er vedtatt i Nasjonal transportplan, som fokuserer på å
unngå drepte og alvorlig skadde i trafikken.

Helsepersonell vil også være sentrale når det gjelder å

•  hente ut opplysninger om ulykken fra journaler/dataregistre innen helsevesenet
•  vurdere ulykkens alvorlighetsgrad og hvilke ulykker ulykkesanalysegruppa skal rykke ut på

I tillegg kommer selvfølgelig den generelle betydning av å ha en tverrfaglig sammensatt gruppe
som kan se på ulykken fra ulike ståsteder.

Nedenfor er enkelte av punktene utdypet.

Avdekking av skademekanismer og skadevoldende elementer
En detaljert beskrivelse av personskadene sammenholdes med informasjon om

− kjøretøyene (interiør, eksteriør, konstruksjon).
− hvilke skader kjøretøyet er påført og eventuelt om omgivelsene (trær, stolper,

fjellskjæringer etc) har bidratt til disse. Vinkelen for kraftpåvirkningen er en viktig
opplysning i denne sammenheng.

− bruk av sikkerhetsutstyr, om dette var riktig innmontert og brukt og om det var
tilpasset vedkommendes kroppsstørrelse

− bevegelse av passasjerene inne i kjøretøyet under kollisjonen (plassering før/etter)

Ut fra det ovenstående vil en kunne si noe om hvordan skaden har oppstått og hvilke
skadevoldende elementer som har vært til stede. Det vil også være et viktig element ved
rekonstruksjon av selve hendelsesforløpet, spesielt ved singelulykker.

Avdekking av mangler ved redningskjeden
Det er kjent fra internasjonale forskningsmaterialer at hver 5. trafikkdrept kunne vært reddet ved
enkle førstehjelpstiltak på skadestedet og adekvat transport med tilhørende behandling fram til
sykehus. Det har også vært undersøkt hvorfor publikum i så liten grad gjør noe med ulykkesofre
når de kommer til et åsted. Frykt for å gjøre noe galt er et dominerende svar når man spør om
dette. Dette peker på viktigheten av førstehjelpsopplæring i forbindelse med førerkort, i skoler, på
arbeidsplasser osv. En kvalifisert helsepersons vurdering av de første behandlingstiltak i
redningskjeden vil gi ytterligere dokumentasjon om disse forhold, noe som igjen vil gjøre det
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lettere å konkretisere forbedringstiltak, herunder opplæringstiltak. Primærbehandlingen i
sykehusenes mottak gir også rom for forbedringer. Mange sykehus mottar så få alvorlig
tilskadekomne pr. år at treningsmomentet blir beskjedent. En detaljbeskrivelse av skader og
skadefølge, herunder behandling og behandlingskonsekvens vil gi grunnlag for kvalitetshevende
tiltak internt i sykehusene. Dette må selvsagt ses i sammenheng med de forutgående deler av
redningskjeden.

Innhenting av opplysninger om ulykken
Primærinformasjon om den tilskadekomnes helsetilstand (både fysiske og mentale forhold),
medisinbruk og  tidligere sykehistorie, vil være av betydning for å avdekke hvilke risikofaktorer
som kan ha vært medvirkende til ulykken. Ved enkelte sykehus blir pasienter skadd i ulykker
intervjuet (dvs dersom vedkommendes tilstand muliggjør dette). Slike intervju kan også gi
verdifull informasjon. Opplysninger i helsevesenets journaler/dataregistre kan av hensyn til
taushetsplikten bare fås via helsepersonell som har tilgang til disse. Ved at helsepersonell deltar i
ulykkesanalysegruppene, kan sensitive medisinske opplysninger koples opp mot annen
informasjon om ulykken uten at regelverket brytes.
I helseregion Midt-Norge har man nå innført elektroniske sykejournaler, noe som gjør
tilgjengeligheten for medisinske data for hele regionen lett for den personen fra helsevesenet som
er medlem i ulykkesanalysegruppa.

Vurdering ulykkens alvorlighetsgrad
Slik det nå er foretas vurderingen av skaden alvorlighetsgrad av politiet, ofte ut fra de
opplysninger og inntrykk en umiddelbart har på ulykkesstedet. En kan ikke forvente at denne
graderingen alltid blir riktig i henhold til de regler som gjelder for denne klassifiseringen.
Erfaringen er at ofte blir skadene ikke vurdert alvorlig nok. Dette har konsekvenser blant annet for
beregning av ulykkeskostnader og hvilke strekninger som skal gis prioritet når det gjelder
gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. Ved at skadegraden vurderes av medisinsk kompetent
personell i en ulykkesanalysegruppe, vil en få oversikt over hvor ofte feilklassifiseringer
forekommer, og om dette gjelder enkelte ulykkestyper mer enn andre.
En bedømmelse av alvorlighetsgrad på grunnlag av de opplysninger som foreligger umiddelbart
etter ulykken, vil lette vurderingen om dette er en ulykke skal granskes av ulykkesanalysegruppa.
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3 Evalueringsmetode

3.1 Beskrivelse av metoden

Vi har evaluert ulykkesanalysegruppene og deres arbeid etter 7 ulike dimensjoner:

1. I hvilken grad har gruppene vært organisert og arbeidet i forhold til retningslinjene fra
Vegdirektoratet?

2. Hvilke forutsetninger har ulykkesanalysegruppene hatt for å gjennomføre arbeidet (opplæring,
kompetanse, ressurser)

3. Hvordan har gruppene fungert: Internt, i forhold til egen organisasjon og i forhold til
omverdenen?

4. Hvordan har retningslinjene og metodene som der er foreskrevet, fungert?

5. Hvordan er kvaliteten på det arbeidet som er gjort i forhold til generelle kvalitetskrav for
ulykkesgranskning?

6. Hva har vært resultatet av arbeidet så langt og hva vil være mulig å oppnå slik arbeidet drives?
Dette ses i forhold til hva som generelt sett er (kan være) formålet med ulykkesgransking i
havarikommisjoner (se kapittel 2.1)

7. Hva har dette arbeidet kostet, og står verdien i forhold til kostnadene?

Ut fra denne evalueringen vil komme med anbefalinger, særlig i forhold til de spørsmålsstillinger
som Vegdirektoratet har utpekt som spesielt interessante:

•  Bør arbeidet avsluttes eller bør det utvides til å gjelde alle fylker/regioner?

•  Bør det eventuelt gjøres endringer i opplegget, arbeidsmetoden og faglig tilnærming før
arbeidet utvides, eller er det andre forhold som bør endres?

Som det vil komme fram etter hvert, er det til dels stor forskjell mellom ulike grupper med hensyn
til hvordan arbeidet er gjennomført i praksis, noe som igjen gir ulikheter når det gjelder kvaliteten
på og resultatene av arbeidet. Gjennomsnittsbetraktninger er i slike tilfeller lite fruktbare, og vi
har derfor i en del sammenhenger valgt presentere resultater for hvert enkelt fylke.
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3.2 Datagrunnlag for evalueringen

3.2.1 Oversikt over evalueringsgrunnlaget

De fleste ulykkesanalysegrupper har i henhold til retningslinjene fra Vegdirektoratet utarbeidet
både en offentlig og en konfidensiell årsrapport som oppsummerer arbeidet i
ulykkesanalysegruppa. Dette materialet er gjennomgått for samtlige fylker. For de ulykkesgrupper
som skal vurderes mer detaljert, har vi i tillegg gått gjennom ulykkesrapportene fra
ulykkesanalysegruppa for et utvalg ulykker (4-5) og sett disse i sammenheng med det som
fremkommer i politidokumentene (som vi også har gjennomgått).

Vi har foretatt en intervjuundersøkelse (pr. post) blant samtlige som har vært medlem i en
ulykkesanalysegruppe i 2000 (1999 i Vestfold). Lederne for de ulykkesanalysegrupper som er
vurdert nærmere, er i tillegg blitt stilt utdypende spørsmål i telefonintervju.

3.2.2 Gjennomgang av materiale fra ulykkesanalysegruppene (UAG)

Fra årsrapportene har vi hentet følgende opplysninger:

•  Sammensetning av styringsgruppe og ulykkesanalysegruppe. Fagkompetanse for sistnevnte.
•  Hvilken beredskap ulykkesanalysegruppa har hatt
•  Hvilken type ulykker som UAG skal analysere og antall ulykker som er analysert i løpet av

2000.
•  De viktigste konklusjoner som er trukket på grunnlag av analysene
•  Hvilke tiltak som er foreslått

Gjennomgang av UAG- rapporter for enkeltulykker (gjelder 4-5 ulykker for 6 grupper) er foretatt
etter en mal vist i bilag 1. En ”besvarelse” er fylt ut av oss for hvert fylke, etter et samlet inntrykk
av ulykkesrapportene og annet materiale fra ulykkesgruppa.

3.2.3 Opplysninger innhentet gjennom intervjuundersøkelsen

Gjennom intervjuundersøkelsen har vi fått inn opplysninger om:

•  Utdannelse og bakgrunn for det enkelte medlem
•  Sammensetning og fagkompetanse i gruppa som helhet
•  Arbeidsforholdene i gruppa
•  Hvordan samarbeidet med eksterne parter har vært (spesielt politi og helsevesen)
•  Ressursbruken
•  I hvilken grad retningslinjene er fulgt
•  Hvor lett det har vært å sette seg inn i og anvende retningslinjene
•  Hvor egnet metode og opplegg i retningslinjene har vært i forhold til oppgaven
•  Hvilke resultater arbeidet har gitt til nå, og forventet nytte i framtida.
•  Eventuelle forhold det er viktig å forbedre eller endre på dersom arbeidet i gruppene skal

fortsette.

Intervjuundersøkelsen og resultatene fra den er beskrevet i kapittel 6.
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4 Beskrivelse av retningslinjene for arbeidet i ulykkesanalysegruppene

4.1 Oversikt over retningslinjene

Retningslinjene som ulykkesanalysegruppene var forutsatt å arbeide etter i forsøksprosjektet er
beskrevet i retningslinjene fra Vegdirektoratet (litt. 9). Analysedelen er nærmere utdypet i litt. 7.

Det er gitt retningslinjer om

1. Organisering og sammensetning av gruppa
2. Beredskap og varslings- og utkallingsrutiner
3. Arbeid og uniformering på ulykkesstedet
4. Kontakt med involverte i ulykken
5. Samarbeid med politiet og forholdet til ordinær ulykkesetterforskning
6. Analyse
7. Rapportering
8. Fortrolighet

Nedenfor er det for ulike punktene (1-8) gitt et sammendrag av retningslinjene (inndelingen
ovenfor følger ikke helt kapittelinndelingen i retningslinjene):

4.2 Organisering og gruppas sammensetning

Det anbefales opprettet ei styringsgruppe som på høyt nivå, fortrinnsvis fra vegkontoret i fylket
(ene), men det gis også anledning til å trekke inn representanter for institusjoner utenfor
vegetaten. Spesielt politiet er her nevnt, siden samarbeidet med denne etaten er meget viktig i
dette arbeidet. Styringsgruppa skal:
•  ta initiativ til opprettelse av ulykkesanalysegruppa
•  avgjøre hva slags ulykker som skal undersøkes
•  oppnevne medlemmene i ulykkesanalysegruppa
•  sørge for opplæring av medlemmene i ulykkesanalysegruppa
•  motta ulykkesrapporter og rapport om oppfølgingstiltak/strakstiltak og sørge for at disse blir

fulgt opp videre i linjen
•  organisere møter med ulykkesanalysegruppa, der blant annet eventuelle problemer knyttet til

arbeidet kan tas opp
•  løse eventuelle problemer og konflikter knyttet til arbeidet i ulykkesanalysegruppene
•  motta og behandle samlerapporter og årsrapporter
•  spre informasjon om arbeidet i ulykkesanalysegruppene og resultatene av dette

Ulykkesanalysegruppa bør fortrinnsvis ha følgende sammensetning:
•  En person med kjøretøykompetanse
•  En med veg- og trafikkteknisk kompetanse
•  En med trafikantkompetanse

Dersom gruppa ser på en bestemt ulykkestype (f.eks. ulykker med tunge kjøretøy) kan i tillegg en
med spesialkompetanse knyttet til denne typer ulykker være fast medlem av gruppa. Dersom
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undersøkelsene omfatter ulykker av ulike typer, kan gruppa knytte til seg en person med
spesialkompetanse som assosiert medlem ved analyse av enkelte ulykker.

Politiet skal normalt ikke være representert i ulykkesanalysegruppa, men en av de
polititjenestemenn/kvinner som var på ulykkesstedet rett etter ulykken, kan med fordel inviteres
til å delta på en senere befaring på ulykkesstedet sammen med ulykkesanalysegruppa.

Det normale vil være at medisinsk kompetanse ikke er representert i gruppa. Dersom det er behov
for opplysninger som bare kan samles inn av personell med slik kompetanse, anbefales at det tas
kontakt med det sykehus som vil behandle de fleste skadde innenfor det geografiske området
ulykkesanalysegruppa dekker. Det er en fordel om en kan få utpekt en kontaktperson som har
ansvaret for å samle inn opplysninger om de tilskadekomne, eventuelt uskadde passasjerer eller
vitner som er i kontakt med den tilskadekomne på sykehuset.

Det skal velges en daglig leder for gruppa som skal være ansvarlig overfor styringsgruppa.
Vedkommende er den eneste i gruppa som kan uttale seg til media og andre.

Ulykkesanalysegruppas oppgaver vil være å:

•  foreta registreringer på ulykkesstedet
•  intervjue involverte personer (eventuelt)
•  analysere data som er samlet inn
•  lage en rapport for hver ulykke med opplisting av forhold som har medvirket til ulykken og

forslag til tiltak
•  lage en årlig samlerapport (konfidensiell) og en årsrapport (offentlig tilgjengelig) som

omhandler alle de undersøkte ulykkene i løpet av året
•  sende samlerapport og årsrapporter til Vegdirektoratet og andre relevante mottakere

4.3 Beredskap og varslings- og utkallingsrutiner

Det vanlige vil være at én av gruppas medlemmer rykker ut så snart en relevant ulykke blir
varslet. Deretter vil gruppa samlet begi seg til åstedet så snart om mulig, f.eks. første arbeidsdag
etter ulykken.  Arbeidsmåten innebærer at bare en av gruppas medlemmer til en hver tid har
beredskap (+ en vararepresentant). Det er angitt tre alternativer når det gjelder
beredskapsperiodens lengde:

1. Beredskap hele døgnet
2. Beredskap hele dagen (f.eks. kl 0700 – 2400)
3. Beredskap i arbeidstiden (f.eks. kl 0800 – 1600)

Dersom ulykkene som skal analyseres skjer i et stort geografisk område, er følgende alternative
løsninger aktuelle:

•  Ulykkesanalysegruppa bemannes slik at de ulike trafikkstasjoner har hver sin representant
som da dekker ”sitt” geografiske område. Det vil i så fall bety at beredskapen går på omgang
mellom de ulike trafikkstasjonsdistriktene, og at det ikke vil være beredskap i hele
arbeidsområdet til enhver tid.

•  Det opprettes flere ulykkesanalysegrupper som hver har ansvaret for en del av fylket.
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•  Ulykkesanalysegruppa dekker ikke hele fylket, men undersøker bare ulykker som skjer
innenfor et avgrenset geografisk område.

Som oftest vil det være politiet som varsler om en ulykke (som er av den type som skal
undersøkes). Et fast telefonnummer skal ringes. Det anbefales at dette er regionens
vegtrafikksentral som i sin tur varsler den i ulykkesanalysegruppa som har beredskap. Det er
viktig å informere politiet godt om varslingssystemet på forhånd, og ha god kontakt og oppfølging
med dem under veis.

Når han/hun som har beredskap får varsel om en ulykke, skal vedkommende rykke ut til
ulykkesstedet umiddelbart.  De øvrige medlemmer i ulykkesanalysegruppa bør varsles så snart
som mulig slik at de er klare til å befare ulykkesstedet senest dagen etter ulykken har skjedd.

4.4 Arbeid og datainnsamling på ulykkesstedet

Når representanten fra ulykkesanalysegruppa ankommer ulykkesstedet, vil normalt politi og
redningsmannskaper være til stede. Det tas umiddelbart kontakt med skadestedsleder (som regel
en person fra politiet) for å få vite hva som har skjedd. Deretter skal han/hun:

•  skaffe seg en oversikt over ulykkesstedet
•  lage en skisse av ulykkesstedet og ta bilder. Hvis nødvendig måle opp plassering av kjøretøy

og spor som deretter tegnes inn på skissa.
•  danne seg et helhetsinntrykk av ulykkessted og ulykkesforløp
•  notere navn og telefonnummer på involverte og vitner som det senere kan være interessant å

ha en samtale med
•  kjøre ulykkesstrekningen og registrere forhold som kan forventes å endre seg før hele gruppa

kommer på befaring

Det er utarbeidet eget skjema til bruk for den som først ankommer ulykkesstedet. Dette bør i størst
mulig grad utfylles ved første fremmøte. Etter at arbeidet er avsluttet må det så raskt som mulig
tas kontakt med kontaktpersonen ved sykehuset, slik at denne kan samle inn opplysninger som er
relevante for ulykkesanalysegruppas arbeid.

Når hele eller deler av ulykkesanalysegruppa senere kommer på befaring til ulykkesstedet (ofte
dagen etter) skal hvert enkelt medlem:

•  samle inn data om ulykken (med relevans til sitt fagområde) til senere bruk i analysen
•  kjøre strekningen (eventuelt med bakgrunn i hastighetsberegninger som er gjort) og vurdere

hendelsesforløpet
•  vurdere hvilke spørsmål det kan være aktuelt å stille de involverte, eller som politiet kan legge

vekt på ved et eventuelt avhør.

Det er viktig at en danner seg et godt bilde av ulykkesstedet, og hvilke forhold som kan ha
påvirket trafikantenes informasjonsinnhenting på  stedet.

Det er utarbeidet registreringsskjema for hver ekspert (kjøretøy, trafikant, veg og trafikk) til bruk
under datainnsamlingen/intervju for sikre at alle relevante opplysninger kommer med. En oversikt
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over innholdet i disse skjemaene samt registreringsskjema for første ankomst på ulykkesstedet, er
gitt i bilag 23.

Representanter fra ulykkesanalysegruppa som er til stede på ulykkesstedet mens redningsarbeidet
pågår, bør være uniformert (f.eks. med refleksvest med påskriften ”Ulykkesanalysegruppe” eller
lignende) . Det samme gjelder også bilen som benyttes under kjøring til stedet (fortrinnsvis gul
bil, eventuelt sivil bil med magnetplate på dørene).

Politiet er de som har det formelle ansvar på ulykkesstedet og leder arbeidet der. De er også de
eneste som kan gi informasjon om ulykken til publikum og presse.

4.5 Kontakt med involverte i ulykken

Når det tas kontakt med personer som har vært innblandet i ulykken for å stille spørsmål/intervjue
dem, er det viktig å presentere seg og forklare hva ulykkesanalysegruppa er og hvilken status den
har. Det må komme klart fram at medlemmene i gruppa har taushetsplikt, men at
ulykkesrapporten vil bli oversendt politiet. Forslag til et enkelt informasjonsark som kan deles ut,
er gjengitt i retningslinjene.

4.6 Samarbeidet med politiet og forholdet til den ordinære ulykkesetterforskning

Politiets ulykkesetterforskning vil primært ha som mål å klarlegge skyldspørsmålet og avdekke
eventuelle straffbare forhold. Ulykkesanalysegruppas viktigste mål er å finne  fram til forhold som
kan ha medvirket til ulykken, og så foreslå forebyggende tiltak som kan hindre at lignende
ulykker skjer i fremtida.

Godt og tett samarbeid med politiet helt fra starten av er en forutsetning for at
ulykkesanalysegruppa skal lykkes i sitt arbeid. På et tidlig tidspunkt bør det avklares med politiet:

•  Prosedyre for varsling av ulykker
•  Forhold knyttet til analysegruppas tilstedeværelse og arbeid på ulykkesstedet
•  Hvordan forholde seg dersom ulykkesanalysegruppa ønsker å intervjue noen av de som er

involvert i eller har vært vitne til ulykken. (Hovedregelen bør være at politiet foretar sine
avhør først.)

•  Rutiner i forbindelse med tilgang til politiets registreringer og utlevering av saksdokumentene.
•  Mulighetene for å diskutere ulykken med de politimenn som har deltatt i etterforskningen
•  Utarbeidelse og spredning av gruppas ulykkesrapporter

Det er lagt opp til at ulykkesanalysegruppa får tilgang til politiets endelige rapport fra ulykken
(saksdokumentene). Riksadvokaten vil gi politiet direktiv om at anmodning om utlån av
saksdokumentene fra ulykkesanalysegruppene normalt bør etterkommes så raskt som mulig. I
henhold til forvaltningslovens §13b nr. 6 vil også politiet få tilgang til ulykkesanalysegruppas
rapport.

                                                
3 Det er også laget et skjema til bruk for eventuelle registreringer foretatt på sykehus. Dette er imidlertid så vidt vites
ikke benyttet av noen, og derfor heller ikke tatt med i bilag 2.
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I en del tilfeller vil politiet eller representanter for Statens vegvesen etter oppdrag fra politiet, ha
gjennomført grundige undersøkelser av veg eller kjøretøy.  Ulykkesanalysegruppa bør da vurdere
om de skal basere analysene på de allerede utførte registreringene i stedet for å gjøre egne. Dette
vil hindre unødig dobbeltarbeid.

4.7 Analyse

Analysearbeidet baserer seg på all den informasjon som samles inn av medlemmene i gruppa.
Dette er både observasjoner/registreringer som gruppa selv har gjort eller har innhentet via andre
kilder (særlig politiet).

Når hver ekspert (kjøretøy, trafikant, veg og trafikk) har gjort ferdig sitt registreringsarbeid skal
materialet bearbeides og føres inn i en ulykkesrapport. Det er gitt en mal for hvordan denne skal
se ut og inneholde.:

1. Administrative data
2. Ulykkesbeskrivelse
3. Trafikksituasjon og vegmiljø
4. Kjøretøyene
5. Trafikantene
6. Trafikantenes beskrivelse av hendelsesforløpet
7. Analyse av hendelsesforløpet
8. Faktorer som kan ha medvirket til ulykken
9. Forslag til tiltak

Innholdet i rapporten må tilpasses hver ulykke.

Formålet med analysen (punkt 7) er å finne ut om det er forhold ved vegen, kjøretøyet eller
trafikanten (eller hans/hennes handling) som kan ha medvirket til at ulykken skjedde. På bakgrunn
av denne analysen skal så gruppa avgjøre om det kan pekes på tiltak som kan forhindre at
tilsvarende ulykker skjer i fremtida.

I analysen skal informasjonsbortfallmetoden benyttes. Dette går i prinsippet ut på å svare på
følgende tre spørsmål:

1. Hvilken informasjon var nødvendig (ville vært nødvendig) for at føreren kunne ha unngått
ulykken?

2. Hvilken informasjon mottok føreren, dvs. på hvilken informasjon baserte føreren sine
handlinger?

3. Hvilke faktorer førte til at det var/oppstod en forskjell mellom den nødvendige informasjonen
(pkt 1) og den benyttede informasjonen (pkt 2)?

Under punkt 2 og 3 kan en se det som om informasjonen må passere gjennom ulike filtre fra
”informasjonens eksistens” i miljøet til den er mottatt av brukeren. Det er det mekaniske filter
(sikthindringer), det perseptuelle filter (perseptuelle begrensninger) og det kognitive filter
(kunnskapsbegrensninger). Trafikanten baserer sine beslutninger og handlinger på den
informasjon som vedkommende mottatt etter at de har passert gjennom alle disse filtrene.

Neste trinn er å stille spørsmål om eventuelt påvist informasjonsbortfall kan ha medvirket til
ulykken. Også andre mulige faktorer vurderes i denne sammenheng. For hver enkelt faktor
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vurderes om den er en utløsende årsaksfaktorer (viktigste utløsende faktor for ulykken) eller
medvirkende faktor. Ut fra sikkerheten i denne vurderingen klassifiseres faktorene som ”sikker
årsak”, ”sannsynlig årsak” eller ”mulig årsak”.

Ut fra identifiserte utløsende og medvirkende årsaksfaktorer foreslås tiltak.

Analysemetoden er beskrevet nærmere i et eget notat (litt. 7).

Analysen og utarbeidelse av ulykkesrapporten for en ulykke vil normalt gjennomføres av ett av
medlemmene i gruppa. Dette kan være en fast person, eller oppgaven kan gå på omgang. I alle
tilfelle er det behov for at gruppa møtes for å diskutere konklusjonene fra analysen og hvilke tiltak
som skal foreslås. Deretter blir ulykkesrapporten ferdigstillet og forelagt leder av styringsgruppa
før den formelt blir sendt til styringsgruppa, politiet og andre relevante mottakere (f.eks. den
lokale trafikkstasjon).

Det må i den sørges for rutiner som gjør at selve ulykkesrapporten vil bli behandlet konfidensielt.

4.8 Rapportering

Det skal, som beskrevet i forrige kapittel, utarbeides en rapport for hver enkelt ulykke. Denne bør
være klar en måned etter at ulykken inntraff.

Ved utgangen av hvert år samles rapportene for de enkelte ulykker i en samlerapport. Denne
rapporten inneholder detaljerte opplysninger om ulykkene og må derfor behandles fortrolig.
Samlerapporten gis til styringsgruppa, Statens vegvesen (Vegdirektoratet og lokalt) og politiet.
Ingen utenfor disse etatene får tilgang til denne.

Ved utgangen av året skal gruppa også utarbeide en årsrapport som skal trekke ut essensen av
samlerapporten. I årsrapporten skal det ikke fremkomme noe som kan identifisere den enkelte
ulykke eller som dekkes av taushetsplikten. Årsrapporten er ulykkesanalysegruppas offentlige
dokument. Den er grunnlaget for styringsgruppas årlige kontakt med media for å spre kunnskap
og informasjon om det arbeidet ulykkesanalysegruppa gjør.

4.9 Fortrolighet

Medlemmer av ulykkesanalysegruppa vil ofte sitte inne med informasjon som er meget følsomme
i forhold til personer som har vært innblandet i en ulykke.

Offentlig ansatte vil, som i alt annet arbeid de er involvert i, være underlagt taushetsplikt i
henhold til forvaltningslovens §13. Dersom det i ei ulykkesanalysegruppe deltar personer (fast
eller midlertidig) som ikke er offentlig ansatt, bør det inngås en skriftlig avtale som binder dem til
de samme regler som gjelder for offentlige ansatte.

Politiet vil motta en kopi av ulykkesrapporten. Politiet vil derfor ha tilgang til opplysninger som
de involverte har gitt til ulykkesanalysegruppa og som er gjengitt i ulykkesrapporten. Dessuten
kan medlemmer av ulykkesanalysegruppa bli innstevnet som vitner i en eventuell rettssak. For at
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taushetsbelagte opplysninger skal kunne fremlegges i en rettssak, må normalt
Samferdselsdepartementet ha gitt sitt samtykke.

Det faktum at opplysningene vil kunne bli brukt av politiet i forbindelse med en rettssak, er viktig
å klargjøre på forhånd for involverte som blir intervjuet. Det er laget et forslag til et standardskriv
om dette.
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5 Oversikt over organisering av gruppene og hvordan de har arbeidet

Oversikten over hvordan gruppene har organisert seg og hvordan de har arbeidet, baserer seg i
hovedsak på det som kommer fram i årsrapportene fra gruppene. Følgende årsrapporter er
gjennomgått (type og antall ulykker som gruppa har gjennomgått er angitt i kursiv):

•  Østfold:
tungbilulykker med personskade i 2000 (16 ulykker)

•  E6 Jessheim – Tretten:
møte- og utforkjøringsulykker på strekningen i perioden 1. oktober 1999 –
1. oktober 2000 (30 ulykker)

•  Buskerud:
fotgjengerulykker i Drammensområdet i 1999 og 2000 (36 ulykker)

•  Vestfold:
motorsykkelulykker i 1998 og 1999 (50 ulykker)

•  Telemark:
trafikkuhell på E18 i fylket, alvorlige personskadeulykker på riks- og fylkesveger i
Porsgrunn, Bamble og Kragerø politidistrikt for årene 1999 og 2000 (65 ulykker)

•  Aust-Agder:
alle dødsulykker på E18 i fylket i 2000 ( 16 ulykker)

•  Rogaland:
dødsulykker, utforkjøringsulykker og andre alvorlige ulykker i 2000 (46 ulykker)

•  Sør-Trøndelag:
alle dødsulykker i 1999 (10 ulykker)

•  Nord-Trøndelag:
alle dødsulykker i 2000 (9 ulykker)

•  Troms:
møte og utforkjøringsulykker med personskade eller drepte i 2000 i en del av fylket
(9 ulykker)

5.1 Organisering og sammensetning av gruppene
Retningslinjene foreslår etablering av en styringsgruppe for arbeidet. 4 grupper (Østfold,
Telemark, Rogaland og Troms) opplyser å ha slike. For de øvrige gruppene går det ikke fram av
årsrapportene om det eksisterer en styringsgruppe eller ikke. De ulike gruppene har ikke følt seg
bundet av retningslinjenes forslag til sammensetning av styringsgruppene, men valgt løsninger ut
fra det som har passet i det enkelte tilfelle. F.eks. har gruppa som jobbet med E6 Jessheim –
Tretten brukt trafikksjefene i de tre fylkene som berøres.

De fleste ulykkesgruppene har vært sammensatt av den kompetansen som er foreslått i
retningslinjene;  kjøretøykompetanse, veg- og trafikkteknisk kompetanse, trafikantkompetanse og
evt. spesialkompetanse for de gruppene som har hatt ulykkestyper som tilsier dette. Vestfold har i
tillegg hatt med politi og en representant fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU). Østfold har
valgt sin kjøretøykompetanse blant de som steller med tung bil. Aust-Agder har valgt å knytte til
seg spesialkompetanse både på tung bil og motorsykkel. Sør-Trøndelag har hatt med politiet i
gruppa, mens Nord-Trøndelag har hatt med representanter fra Norges Lastebileierforbund (NLF).
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5.2 Beredskap
Gruppene E6 Jessheim – Tretten, Aust-Agder, Rogaland og Troms har alle hatt døgnberedskap
(alternativ 1, konferer kapittel 4.3 side 21). Troms har begrenset sitt opplegg til en radius av 1,5
times kjøring eller 100 km fra Tromsø sentrum.

Østfold har valgt en mellomting mellom alternativ 2 og 3, beredskap mellom kl 0600 og 2000 alle
virkedager med vaktskifte mandag kl 0800. Telemark oppgir å ha hatt beredskapsvakt, men
detaljene er ikke beskrevet. For de øvrige gruppene er beredskapsopplegget ikke beskrevet i
årsplanene.

5.3 De viktigste resultatene fra ulykkesanalysene og  tiltak som er foreslått i årsrapportene
Det er 275 ulykker som til sammen inngår i de årsrapportene vi har gjennomgått. Disse dekker et
bredt spekter av årsaksforhold som omhandler alle de tradisjonelle områdene vi vanligvis deler
trafikkulykker i; svikt hos trafikant, svikt ved kjøretøyet og forhold ved vegen. I og med at
gruppene i praksis har håndtert analysemetoden noe forskjellig (noen har utviklet helt sin egen
variant), er det også ulikt hvor omfattende analysene har blitt. Dette gjenspeiler seg også i de
tiltakene som er foreslått.

Nedenfor gir vi en oversikt for hver gruppe som viser noen av de konklusjonene de har kommet
fram til og hvilke tiltak som er foreslått.

Østfold har gruppert sine funn etter hvilket kjøretøy som har vært den utløsende part for ulykkene.
Her har de funnet at de tunge kjøretøyene har vært utløsende part i 75 % av tilfellene. Mangel på
oppmerksomhet er den førerfeil som er funnet at i de fleste tilfellene. Deretter følger feil
fartstilpassing og feilvurdering av situasjonen. Oversikten viser at i tre tilfeller har vegbanen vært
glatt. I andre tilfeller har ulykkene skjedd i tilknytning til ulike vegutforminger som krever noe
mer oppmerksomhet fra føreren uten at dette er angitt som årsak som har bidratt til utfallet.

På tiltakssida har de gruppert tiltakene sine under overskriftene fysiske tiltak i vegmiljøet
(fjerning av fjellknaus, tverrfall, vintervedlikehold m.m.), fysiske tiltak på kjøretøyet
(underkjøringshinder, air bag osv.), trafikantrettede tiltak (arbeidssituasjonen for yrkessjåfører,
kurs for eldre bilførere, informasjon m.m.) og til slutt kontroll og overvåking (brukskontroll,
kontroll kjøre- og hviletid og fart).

Ulykkesanalysegruppa for E6 Jessheim – Tretten har gitt en omfattende fremstilling av sitt arbeid.
Årsaksfaktorer de har funnet er avsovning, rus, distraksjoner, manglende risikooppfattelse og
mangler ved kjøretøyet. I ulykkene med alvorlig personskade har de funnet at 50 % av de
involverte kjøretøyene er eldre enn fra 1990. De har også funnet mangler ved skilting og
oppmerking, forhold ved sideterrenget til vegen og vanskelige kjøreforhold.

Av tiltak har de valgt å sette fokus på informasjon om trøtthet, avsovning og rusmiddelbruk. De
har videre definert spesielle risikogrupper som de ønsker å lage spesialtiltak for. De ønsker videre
å sette fokus på avgiftspolitikken for å få skiftet ut bilparken raskere. De har også satt vinterdrift
og utbedring av sideterrenget på dagsorden sammen med vaskemuligheter på rasteplassene for
renhold av lykter og ruter.

Buskerud har gjort et omfattende arbeid i tilknytning til sine analyser. Resultatene er inndelt på
tilsvarende måte som i Aust-Agder (se senere). De har funnet feil ved vegen, feil ved kjøretøy og
feil ved trafikanten. Den siste gruppa har de videre delt inn etter trafikanttype; fotgjenger, bilfører
eller begge. De har videre funnet at fotgjengerulykkene de har undersøkt ofte skjer i mørket,
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sjelden på glatt føre, ofte i områder med tett bebyggelse, sjelden i lyskryss og ofte i gangfelt. Flest
ulykker skjer på fredags ettermiddag i november. Det er flest kvinnelige fotgjengere involvert og
flest mannlige bilførere.

På tiltakssida har de bl.a. satt opp oppmerksomhet ved oppstart av kjøretøy og rygging, øke
fotgjengeres synlighet og fjerne sikthindringer.

Telemark har gjort en vekting av de risikofaktorene de har funnet, etter modell av gruppa for E6
Jessheim – Tretten. De har da funnet at kjøretøy utgjør 10 % av risikoen for en vegtrafikkulykke,
trafikanten utgjør 77 % og vegen 13 %. Videre oppsummerer de at vegens omgivelser er av
vesentlig betydning for å begrense skader på førere og passasjerer ved trafikkuhell. Årsrapporten
gir ingen oversikt over tiltak. Den viser til at forslag er utarbeidet.

Vestfold har gransket motorsykkelulykker. De har kommet fram til at ulykkene kan føres tilbake
til bl.a. kort kjøreerfaring, høy hastighet, vegens beskaffenhet, utforming og vegetasjon,
motorsykkeltype og sosiale bakgrunnsfaktorer. På tiltakssida er tiltakene knyttet til økt
kompetanse og erfaring, bedre synlighet, fysiske tiltak i vegmiljøet og andre tiltak som kan bidra
til å redusere skadegraden hos fører og passasjer.

Aust-Agder har følgende inndeling av sine ulykker:
•  Utforkjøringsulykker
•  Møteulykker
•  Påkjøring bakfra
•  Teknisk svikt
•  Motorsykkelvelt

Tiltakssida deler de i to nivå. På overordnet plan vil de jobbe med fart, rus, bilbeltebruk, ungdom
under 30 år og utbedring og nybygging av veger. Som eksempel kan nevnes profilerte kant- og
midtlinjer, utekontroll av tunge kjøretøy og kurs i kjøring av tunge kjøretøy.

Rogalands analyse av sine ulykker har gitt fire årsaksgrupper; mangelfull bruk av bilbelte, høy
hastighet, ruspåvirket og unge/uerfarne førere. På tiltakssida har de listet opp følgende:

•  Informasjon om bilbelte og kontroll av bruk
•  Informasjon om risikoen ved høy fart, utvidet bruk av automatisk fartskontroll og fartstavler

og økt politikontroll
•  Bedre opplæring / bevirke en holdningsendring
•  Kontrollrutiner for traktor
•  Utbedring av påpekte feil og mangler ved vegen
•  Beregning av Utforkjøringsrisikofaktor (URF)
•  Trafikksikkerhetsrevisjon

Sør-Trøndelag har utarbeidet en oppsummeringsrapport som omfatter hver enkelt ulykke de har
analysert. Dette er et omfattende materiale som det ikke er mulig å gi en dekkende fremstilling av
her, spesielt ikke på tiltakssida. Hovedtrekkene ved ulykkene i 1999 er at fotgjengere som går på
høyre side av vegen er ulykkesutsatt, det kjøres for fort etter forholdene, varierende
støtfangerhøyde/manglende underkjøringsvern gjør at kollisjoner blir mere voldelige enn de ellers
kunne vært og førere av tunge kjøretøy har problemer med å se personer som oppholder /beveger
seg nært foran kjøretøyet. Som eksempel på tiltak kan nevnes forslag om å endre
kjøretøyforskriftene slik at ingen dekk foran på tunge kjøretøy skal ha vært reparert eller utsatt for
skade.
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Nord-Trøndelag har ikke gitt noen årsrapport, men oversendt Reglementet for gruppa sammen
med en tabellarisk oversikt over ulykkene som har skjedd og hvordan de er fulgt opp. Oversikten
gir en summarisk oversikt over årsaker i de tilfellene hvor gruppa har kunnet si noe om de. Det gis
ingen utførlig fremstilling om det analysearbeidet som er gjort. På årsakssida finner vi angitt høy
hastighet, glatt føre, manglende oppmerksomhet og distraksjon.

På tiltakssida er det flere av ulykkene som ikke har ført til spesielle tiltak. Andre har gitt innspill
til bedre skilting, nedsettelse av fartsgrenser og bedre rutiner for arbeidsvarsling.

Troms har kommet fram til at ulykkene i deres materiale kan føres tilbake til manglende
kjøreerfaring, uoppmerksomhet, høy fart, promille, manglende veggrep, sporet vegbane, uheldig
kryssløsning, manglende skilting og teknisk tilstand ved kjøretøyet. På overordnet nivå har de
kommet fram til tiltak i tilknytning til bilføreropplæringen, kvaliteten på drift og vedlikehold av
vegnettet, herunder strøing, oppsetting av skilt, bruken av automatisk trafikkontroll og fokus på
bilenes dekkutrustning.
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6 Intervjuundersøkelsen – opplegg og resultater

6.1 Generelt om intervjuundersøkelsen

Til alle som var medlem i ei ulykkesanalysegruppe i 2000 (1999 i Vestfold) ble det sendt ut
spørreskjema pr post. Totalt fikk 68 personer tilsendt skjema. Av disse svarte 56, det vil si en
svarprosent på hele 82%. Tabell 1 nedenfor viser at alle gruppene har en svarprosent på minst 2/3.
Undersøkelsen bør derfor gi et representativt bilde av alle gruppene.

Tabell 1: Antall medlemmer og svar fra ulykkesanalysegruppene

Gruppe Antall
medlemmer

Antall
svar

Svarprosent

Østfold 5 4 80
E6 Jessheim-Tretten 15 13 87
Buskerud 3 2 67
Vestfold 5 4 80
Telemark 5 5 100
Aust-Agder 3 3 100
Rogaland 10 8 80
Sør-Trøndelag 4 4 100
Nord-Trøndelag 12 8 67
Troms 6 5 83
SUM 68 56 82

Intervjuskjemaet inneholder spørsmål om følgende forhold:

•  Utdannelse og bakgrunn for det enkelte medlem
•  Sammensetning og fagkompetanse i gruppa som helhet
•  Arbeidsforholdene i gruppa
•  Hvordan samarbeidet med eksterne parter har vært (spesielt politi og helsevesen)
•  Ressursbruken
•  I hvilken grad retningslinjene er fulgt
•  Hvor lett det har vært å sette seg inn i og anvende retningslinjene
•  Hvor egnet metode og opplegg i retningslinjene har vært i forhold til oppgaven
•  Hvilke resultater arbeidet har gitt til nå, og forventet nytte i fremtida.
•  Eventuelle forhold det er viktig å forbedre eller endre på dersom arbeidet i gruppene skal

fortsette.
•  Andre forhold som ønskes kommentert.

På de spørsmålene hvor en ble bedt om å krysse av for et definert svaralternativ, ble det også gitt
anledning til å kommentere svaret i fri tekst. Mange har benyttet seg av den sistnevnte
muligheten, noe som gjør at undersøkelsen har gitt oss svært mye verdifull informasjon.

Intervjuskjemaet er gjengitt i bilag 3.
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6.2 Resultater

6.2.1 Opplysninger om de som har svart

Figur 1 nedenfor at de fleste medlemmer i ulykkesanalysegruppene er mellom 40 og 60 år. Bare
9% er kvinner.
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Figur 1: Fordeling på alder blant de som har svart

Blant de som har svart har 20% universitetsutdannelse og 60% høyskoleutdannelse som høyeste
formelle utdannelse. Det er også mange som har tatt tilleggsutdannelse, blant annet ved Statens
trafikklærerskole (26%) og fag ved universitet/høyskole (20%).

Blant de som har svart har mange (21 av 56) kjøretøykompetanse. Mange av disse oppgir at de har
erfaring med tekniske undersøkelser (kjøretøy, spor) rekvirert av politiet. 15 har veg-og
trafikkompetanse, mens bare 11 har kompetanse knyttet til trafikant (atferd). Bare 2 er
polititjenestemenn/kvinner (en i hver av to grupper).

Overvekten av medlemmer med kjøretøykompetanse har nok i mange tilfeller preget analysen av
ulykkene og de funn som er gjort.

Tabell 2: Kompetanse blant de som har svart

Kompetanse Antall
Veg- og trafikk 15
Kjøretøy 21
Trafikant 11
Politi 2
Kombinert kompetanse 7
Sum 56
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6.2.2 Utdanning og kompetanse i forbindelse med deltakelse i ulykkesanalysegruppa

Fra Vegdirektoratet har vi fått opplyst at den sentrale opplæringen som er gitt til medlemmer av
ulykkesanalysegrupper, er en dags kurs i analysemetoden ved TØI. Vegdirektoratet arrangerte
også en samling med representanter fra de ulike gruppene. I tillegg har det vært lokale
opplæringsopplegg i en del fylker.

64% har svart at de har fått opplæring i forbindelse med deltakelsen i ulykkesanalysegruppa
(UAG). En del av disse har fått utdannelse i teknisk etterforsking av trafikkulykker, som egentlig
ikke har vært noen direkte følge av UAG-medlemskapet.

Figur 2 nedenfor viser andel og antall som sier de har fått opplæring fordelt på de ulike grupper.
Det er stor variasjon mellom de ulike grupper/fylker.
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Figur 2: Spm 8: ”Har du fått opplæring i forbindelse med din deltakelse i
 ulykkesanalysegruppa?”  Svarfordeling i de ulike grupper.
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Andel av de som har fått opplæring (n=36)
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3%

72%

25%

Hvor god var opplæringa?

Figur 3: Svarfordeling på spm 9 ”Hvor god synes du
opplæringa/kursinga har vært?”

Det fleste av de som har fått opplæring, angir at denne har vært tilfredsstillende. Bare en person
karakteriserer den som god, mens 25% (9 personer) karakteriserer den som mangelfull.

Vi ba dem beskrive hva med opplæringa som kunne vært gjort annerledes. Oftest nevnt er mer
opplæring i datainnsamling og arbeid på ulykkesstedet (6 personer), mens 5 vil ha mer/grundigere
opplæring i analysemetoden.

Tilstrekkelig bakgrunn for arbeidet i UAG?
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Andel av de som svarte (n=56)

Nei

Kunne vært bedre
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Figur 4: Svar på spm 10 ”Totalt sett, føler du at din utdannelse
og kompetanse har vært tilstrekkelig og relevant nok for ditt
arbeide i UAG?”
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De fleste ( til sammen 80%) oppga at deres egen utdannelse og kompetanse absolutt eller stort sett
var tilstrekkelig for deres arbeid i UAG (se Figur 4 forrige side). Når vi ba dem beskrive hvilken
kompetanse de manglet/ville ha styrket, svarte 5 personer trafikantatferd/trafikantpsykologi, mens
7 ville ha bedre kompetanse på kjøretøysida (kjøretøytekniske undersøkelser). 2 nevnte at de
savnet kunnskap om hvordan de skulle forholde seg til (intervjue) involverte og vitner.

Vi spurte også om hva de syntes om den samlede kompetansen i ulykkesanalysegruppa de var
med i . De fleste (til sammen 89%) svarte at den var god eller tilfredsstillende (Figur 5 nedenfor).

Samlet kompetanse i UAG

10% 20% 30% 40%
Andel av de som svarte (n=56)

Mangelfull

Tilfredsstillende

God

11%

43%

46%

Figur 5: Svar på spm 11 ”Hvordan har de samlede kompetanse
i ulykkesanalysegruppa vært i forhold til oppgaven?”

Som utdyping på spørsmål 11, svarte 2 personer fra ett fylke at medlemmene var valgt ut fra at
ulike avdelinger skulle være representert, og ikke ut fra kompetanse. I ett annet fylke svarte en
person at veg- og trafikk-kompetansen ble lite med i arbeidet etter hvert.
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6.2.3 Arbeidsforholdene i gruppa - samarbeid med eksterne

Samarbeidet innad ser ut til å ha fungert godt i de fleste gruppene (se Figur 6 nedenfor). Unntaket
er Vestfold hvor samarbeidet innad i gruppa ble karakterisert som dårlig/ikke så godt av samtlige
av de som svarte. Grunner som er oppgitt til dette er problemer med rolleavklaring, at noen sluttet
i gruppa og at det var satt av for liten tid til arbeidet.

Også medlemmer i grupper der samarbeidet innad var godt eller tilfredsstillende har under dette
spørsmålet kommentert at det ofte var vanskelig å få samlet gruppa på grunn av
arbeidssituasjonen for øvrig (5 personer har svart dette).

Samarbeidet innad i gruppa

10% 20% 30% 40%
Andel av de som svarte (n=56)

Dårlig

Ikke så godt

Tilfredsstillende

Meget godt

2%

11%

43%

45%

Figur 6: Svar på spm. 12 ”Hvordan har samarbeidet innad i
gruppa vært?”
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Figur 7 viser at alle i samtlige grupper har samarbeidet med  politiet, enten ved at politiet har
deltatt i ulykkesanalysegruppa ( 8 av 56 svar), eller på annen måte.

Politiet med i gruppa
Nei
Ja

Samarbeid med utenforstående

0% 25% 50% 75% 100%

Andel av de som har svart
Tallene på stolpene angir antallet

Samarbeid med andre

Samarbeid med helsevesenet for øvrig

Samarbeid med sykehus

Samarbeid med politiet

17 37

3 49

4 48

48 8

Figur 7: Svar på spm. 13 ”Hvilke utenforstående etater har gruppa samarbeidet med?”

Svært få har hatt et samarbeid med sykehus eller helsevesenet for øvrig. Et av unntakene er
gruppa E6 Jessheim – Tretten der noen av medlemmene har angitt å ha samarbeidet med sykehus
og/eller helsevesenet for øvrig. I Vestfold og Rogaland har noen oppgitt å ha samarbeidet med
sykehus, mens i Nord-Trøndelag og Telemark har noen samarbeidet med helsevesenet for øvrig.

Det ser altså ikke ut til at oppfordringen om å ta kontakt med sykehusene er fulgt i noen stor
utstrekning.
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De aller fleste oppgir at samarbeidet med politiet har vært godt eller tilfredsstillende (Figur 8
nedenfor). I de fleste gruppene  (6 av 9) har likevel 1 eller flere av medlemmene kommentert at
det til tider har vært svikt i varslingsrutinene ved ulykker. Særlig stort synes dette problemet å ha
vært i Troms, hvor samtlige respondenter har bemerket dette. Noen har også på grunn av dette
svart at samarbeidet med politiet ikke har vært så godt. I Vestfold synes samarbeidet med politiet
generelt sett ikke å ha fungert så godt. Manglende rolleavklaring er angitt som en årsak til dette.

Hvordan samarbeidet med politiet har vært?
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Andel av de som svarte (n=54)

Ikke så godt

Tilfredsstillende

Meget godt
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Figur 8: Svar på spm 14a ”Hvordan har samarbeidet med
politiet vært?”
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6.2.4 Ressurstilgang og ressursbruk

Vi stilte spørsmålet om ”det totalt sett har vært satt av nok ressurser til arbeidet i
ulykkesanalysegruppa”. Halvparten (50%) svarte at det hadde vært nok, 37% at det hadde vært for
lite, og 13% at det hadde vært alt for lite. Figur 9 nedenfor viser den fylkesvise svarfordelingen.
Innen samtlige grupper har en eller flere svart at det er for lite eller alt for lite ressurser. (I Sør-
Trøndelag og Østfold har samtlige svart dette.)

Alt for lite
For lite
Nok

Nok ressurser
til arbeidet i UAG?
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Andel av de som svarte
Tallene på stolpene angir antallet
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Sør-Trøndelag
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2 2
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2 1

3 2

1 2 1
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Figur 9: Svar på spm. 17 ”Synes du det totalt sett har vært satt av nok ressurser
(tid og penger) til arbeidet i ulykkesanalysegruppa?”

Av kommentarene til spørsmål 17 går det fram at for lite ressurser i de fleste tilfellene er
forbundet med for liten bemanning/for liten avsatt tid til arbeidet. Noen har i tillegg nevnt at det er
satt av for lite penger til utstyr etc.
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Vi spurte lederne av gruppene om hvor store ressurser som faktisk var brukt til dette arbeidet.
Tabell 3 nedenfor viser hva som ble oppgitt.

Tabell 3: Ressursbruk for år 2000 i ulykkesanalysegruppene

Forbruk 2000
Gruppe Antall

årsverk
Utgifter
1000 kr

Avsatt ressurser i
årsplanen for

2000?
Kommentar

Østfold Uoppgitt 95 Ja

E6 Jessheim-Tretten 2,3 415 Ja Ikke avsatt midler i årsplanen i
Akershus

Buskerud 1 302 Ja
Vestfold Uoppgitt 20 Nei Gjelder året 1999
Telemark 1,5 350 Nei
Aust-Agder 0,5 30 Ja

Rogaland 1,1 570 Ja Benyttet tjenestebil til
utrykninger

Sør-Trøndelag 0,5 20 Nei Benyttet tjenestebil (politiet) til
utrykninger

Nord-Trøndelag 0,7 0 Nei

Troms 0,9 390 Ja Utgiftene innbefatter hele
tunnelberedskapen

SUM 8,5 2192

Tar en i betraktning at opplysningen mangler for to fylker kan en anslå at totalt antall årsverk for
2000 (1999 for Vestfold) ligger mellom 9,5 og 10. De totale utgiftene utenom dette er oppgitt til
ca 2,2 millioner. Det er her stor variasjon mellom fylkene. Dette skyldes delvis at noen har hatt en
beredskapsordning og noen ikke. Det er også slik at noen nok ikke har fått med alle utgiftene
(bl.a. knyttet til bruk av tjenestebil), mens andre har tatt med utgifter som ikke kan belastes
ulykkesanalysegruppa alene (Troms).

Dersom en går ut fra at ett årsverk koster kr 530 0004, og at det er brukt 10 årsverk i løpet av et år
vil ulykkesanalysegruppene ha kostet Statens vegvesen rundt 7,5 millioner kroner i 2000. Til
sammenligning kan nevnes at de samfunnsmessige kostnadene forbundet med en trafikkdrept er
18,6 millioner 2000-kroner. Dersom arbeidet i ulykkesanalysegruppene har bidratt til å redusere
antall trafikkdrepte med én i løpet av to år, vil prosjektet ha hatt en nytte-kostnads-faktor godt
over 1.

                                                
4 Tall fra vegkontoret i Sør-Trøndelag
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Figur 10: Svar på spm. 16 ”Omtrent hvor mange timer vil
du anslå at du i gjennomsnitt har brukt pr. ulykke?”

Figur 10 ovenfor viser hvor mange timer medlemmene har oppgitt at de har brukt pr. ulykke. Som
vi ser er det stor spredning, som nok også kan skyldes at ulike medlemmer har hatt ulike
funksjoner i gruppa. Gjennomsnittet for alle ligger på 13 timer pr ulykke. Ser vi på gjennomsnittet
gruppevis, ligger de fleste gruppene i området 10-16 timer pr. ulykke. Vestfold og Telemark
utmerker seg ved å ha brukt gjennomsnittlig bare 4 timer pr. ulykke, mens Aust-Agder ligger i den
andre enden av skalaen med 24 timer pr ulykke.

Vi spurte også om hvordan det hadde vært å kombinere arbeidet i ulykkesanalysegruppa med det
ordinære arbeidet. Spørsmålet var åpent formulert uten kategorier. Vi har gjennomgått og
kategorisert svarene i 3: ”Bra”, ”både og” og, ”ikke så bra”. Ut fra dette ble 48% plassert i
kategorien ”bra”, 18% i ”både og”, og 34% i ”ikke så bra”. De problemer som var angitt var i
første rekke knyttet til tidspress fordi arbeidet i ulykkesanalysegruppa kom i tillegg til det
ordinære arbeidet. Det synes som om det har vært størst problemer med å kombinere UAG-
arbeidet med det ordinære arbeidet i Rogaland, Sør-Trøndelag og Troms (se Figur 11 neste side).
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Figur 11: Kategorisering av svar på spm. 15 ”Hvordan har det gått å kombinere arbeidet i
ulykkesanalysegruppa med ditt ordinære arbeid?”
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6.2.5 Ledelsens støtte til arbeidet

Til sammen 69% svarte at de hadde opplevd støtten fra ledelsen til arbeidet i UAG som svært bra
eller bra. Blant de som har svart ”ikke så bra” eller ”dårlig” er det gitt utfyllende kommentarer
som går på at ledelsen har vist manglende interesse generelt sett og ikke etterspurt resultatene, at
den har vært dårlig til å følge opp forslag UAG har kommet med, at det ikke er satt av ressurser
eller at gruppa blir stående alene i forhold til media. I forhold til dette med oppfølging av
resultatene, sier en av respondentene at det store problemet er ”reaksjonene internt når tvilsomme
forhold avdekkes. Prosessen må her formaliseres”.

Støtte hos ledelsen

10% 20% 30% 40% 50%

Andel av de som har svart (n=56)

Dårlig

Ikke så bra

Bra

Svært bra

5%

25%

55%

14%

Figur 12: Svar på spm.18 ”Hvordan synes du ledelsen har
støttet og gitt ryggdekning til arbeidet i ulykkesanalysegruppa?”

Støtten fra ledelsen er opplevd forskjellig i de ulike gruppene (se Figur 13 neste side).
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Figur 13: Svarfordeling i de ulike grupper på spm.18 ”Hvordan synes du ledelsen har
støttet og gitt ryggdekning til arbeidet i ulykkesanalysegruppa?”

De gruppene hvor det er angitt minst støtte fra ledelsen er Østfold, Vestfold, Rogaland, Sør-
Trøndelag og Troms. I de fire sistnevnte gruppene har forholdsvis mange også oppgitt at det er
vanskelig å kombinere arbeidet i ulykkesanalysegruppa med det ordinære (konferer Figur 11
side 42).

6.2.6 Spørsmål angående retningslinjene og det opplegg/metoder som foreskrives

I dette kapittelet gjengis svarene på spørsmål som angår retningslinjene og de metoder og det
opplegget som der er foreskrevet. Det er stilt spørsmål om

•  I hvilken grad retningslinjene er fulgt
•  Hvor lett det har vært å sette seg inn i og forstå retningslinjene
•  Hvor lett det har vært å anvende retningslinjene
•  Hvor egnet metodene i retningslinjene har vært i forhold til oppgaven
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I hvilken grad er retningslinjene fulgt

Figur 14 nedenfor viser i hvor stor grad medlemmene i ulykkesanalysegruppene oppgir at
retningslinjene er fulgt. Analysedelen er den som er fulgt i minst grad. Bare ca ¼ oppgir at denne
er fulgt i stor grad.

I liten grad
I noen grad
I stor grad
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Andel av de som har svart

(Tallene angir antallet i hver kategori)

Fulgt retningslinjene ang. analysemetoden?
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27 15 6

Figur 14: Svar på spm. 19 ”I hvilken grad er retningslinjene for arbeidet i
ulykkesanalysegruppene fulgt?” (Eks. svarene fra Sør-Trøndelag).

Siden gruppa i Sør-Trøndelag ikke er etablert av en del som forsøksprosjektet og derfor følger
sine egne retningslinjer, er svarene herfra ikke tatt med i svarfordelingen for spørsmål som går
direkte på retningslinjene. Dette gjelder Figur 14 ovenfor og de etterfølgende Figur 16, Figur 17
og Figur 18 . Unntaket er  Figur 15 som angir den gruppevise svarfordelingen med hensyn på i
hvilken grad retningslinjene er fulgt. Svarene fra Sør-Trøndelag blir her mer å tolke som i hvilken
stor grad en mener de lokale retningslinjene samsvarer med de sentrale.
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Den gruppevise svarfordelingen (Figur 15 nedenfor) viser at ulykkesanalysegruppa i Troms ser ut
til å ha fulgt retningslinjene fullt ut. I tillegg til Sør-Trøndelag, som har drevet sitt arbeid
uavhengig av retningslinjene, har vi i den andre enden av skalaen gruppene i Vestfold og  Nord-
Trøndelag. Disse har fulgt retningslinjene i liten grad på alle områder (organisering,
datainnsamling, analyse og rapportering).

Fulgt retn.linjene ang. analysemetoden? Fulgt retn.linjene ang. datainnsamling?

Fulgt retn.linjene ang. organisering? Fulgt retn.linjene ang. rapportering?

I liten grad
I noen grad
I stor grad

Troms

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Rogaland

Aust-Agder

Telemark

Vestfold

Buskerud

E6 Jessheim-Tretten

Østfold

0% 25% 50% 75% 100%

Andel av de som har svart

Troms

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Rogaland

Aust-Agder

Telemark

Vestfold

Buskerud

E6 Jessheim-Tretten

Østfold

0% 25% 50% 75% 100%

Andel av de som har svart

Figur 15: Gruppevis svarfordeling på spm. 19 ”I hvilken grad er retningslinjene for arbeidet i
ulykkesanalysegruppene fulgt?”

I kommentarene til spørsmål 19 oppgir gruppa for strekningen E6 Jessheim –Tretten  at de har
laget sin egen instruks (som til dels bygger på den ”offisielle”). De har også laget egne skjemaer
for datainnsamlingen. Vestfold har også laget sine egne skjema. Begrunnelsen var at det var
vanskelig å følge malen for MC-ulykker, som var den ulykkestype de studerte.

Mange av kommentarene både til spørsmål 19 og de etterfølgende spørsmålene 20 til 22 går på
analysedelen i retningslinjene, hvor den såkalte informasjonsbortfallmetoden er sentral (kort
beskrevet i kapittel 4.7 side 24). Østfold benyttet den såkalte STEP-metoden5 og sier at dette var
enklere, særlig i forhold til vegingeniørene. Et av medlemmene i Telemark-gruppa sier også at
STEP-metoden bidro til å forenkle analysearbeidet. (De angir likevel å ha benyttet
informasjonsbortfallmetoden.) Sør-Trøndelag som har arbeidet etter sine egne retningslinjer, har
også anvendt STEP-metoden siden 1999. Ut fra svarene har en i Aust-Agder heller ikke benyttet

                                                
5 STEP-metoden (Sequentially Timed Events Plotting) er en metode for å fremstille viktige hendelser i et tidsdiagram
og ut fra dette identifisere og analysere sikkerhetsproblemene. Metoden er nevnt (men ikke detaljert beskrevet) i litt. 7
som et mulig supplement til informasjonsbortfallmetoden. For en detaljert beskrivelse av STEP-metoden henvises til
litt. 1.
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informasjonsbortfallmetoden, uten at det fremgår hvilken metode de har anvendt. Et medlem i
”E6-gruppa” kommenterer at metoden i retningslinjene ensidig ser på den såkalte ”før-
kollisjonsfasen”, dvs det som skjer før ulykken inntraff. Ut fra nullvisjonen som fokuserer på
skadens alvorlighetsgrad, bør en imidlertid også se på det som skjer i ”etter-kollisjonsfasen”.

Hvor lett det har vært å forstå og sette seg inn i retningslinjene
Vi spurte om hvor lett det har vært å sette seg inn i de ulike delene av retningslinjene. Figur 16
nedenfor viser at forholdsvis flere har svart at analysedelen (informasjonsbortfallmetoden) er
vanskeligere å forstå enn tilfellet er for datainnsamlings- og rapporteringsdelen. Også i Troms,
som helt ut har anvendt den foreskrevne analysemetoden, har 2 av 5 svart at den var vanskelig å
forstå.

Vanskelig
Verken lett eller vanskelig
Lett

0% 25% 50% 75% 100%

Andel av de som har svart
(Tallene angir antallet i hver kategori)

Lett å forstå retingslinjene for rapportering?

Lett å forstå retningslinjene for analysen?

Lett å forstå retningslinjene for datainnsamling?

17 26

9 21 10

22 20 3

Figur 16: Svar på spørsmål 20 ”Hvor lett har det vært å sette seg inn i og forstå
retningslinjene?” (Eks. svarene fra Sør-Trøndelag)

Hvor lett det har vært å anvende retningslinjene
I likhet med at forholdsvis flere har hatt vanskeligheter med å forstå analysedelen i retningslinjene
er det også en større andel som synes den har vært vanskelig å anvende, sett i forhold til
datainnsamlings- og rapporteringsdelen (Figur 17 nedenfor). I to fylker er det gitt kommentarer på
at analysemetoden er tidkrevende.

Vanskelig
Verken lett eller vanskelig
Lett

0% 25% 50% 75% 100%

Andel av de som har svart
(Tallene angir antallet i hver kategori)

Lett å anvende retningslinjene for rapporteringen?

Lett å anvende retningslinjene for analysen?

Lett å anvende retningslinjene for datainnsamlingen?

16 23 2

7 20 10

22 16 5

Figur 17: Svar på spm. 21 ”Hvor lett har det vært å anvende retningslinjene”?
(Eks. svarene fra Sør-Trøndelag)
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Metodenes egnethet i forhold til oppgaven

De fleste synes metodene foreskrevet i retningslinjene er godt eller brukbart egnet i forhold til
oppgaven (Figur 18 nedenfor). Dette gjelder også analysedelen som for en del synes vanskelig å
sette seg inn i og anvende. (De fleste av de som i det hele tatt ikke har anvendt metodene i
retningslinjene har ikke svart på dette spørsmålet.)

Uegnet
Brukbart egnet
Godt egnet

0% 25% 50% 75% 100%

Andel av de som har svart
(Tallene i parantes angir antallet i hver kategori)

Egnethet av rapporteringsdelen

Egnethet av analysedelen

Egnethet av metoden for datainnsamling

10 28 1

8 26

12 27 2

Figur 18: Svar på spm. 22 ”Hvor egnet synes du metodene beskrevet i retningslinjene
har vært i forhold til oppgaven?” (Eks. svarene fra Sør-Trøndelag)



49

6.2.7 Resultatene av arbeidet i ulykkesanalysegruppene

De fleste av de som har svart mener at arbeidet i ulykkesanalysegruppene har hatt en stor eller en
viss nytte hittil og kanskje i noe større grad innen egen etat (vegvesenet) enn for øvrig (Figur 19
nedenfor). Siden de fleste grupper bare hadde vært i drift i ca ett år da undersøkelsen ble foretatt,
er det naturlig at en tror at nytten vil bli større i fremtida enn den har vært til nå (Figur 20). Ca
halvparten mener da at arbeidet vil være til stor nytte for trafikksikkerhetsarbeidet både innen
egen etat og for øvrig, og få mener at arbeidet vil være til liten nytte.

Liten nytte
En viss nytte
Stor nytte

Nytte av UAG's arbeid hittil

(n=53)

(n=42)

0% 25% 50% 75% 100%

Andel av de som har svart

Nytte hittil for øvrig

Nytte hittil innen egen etat

Figur 19: Svar på spm. 27a ”Hvor stor nytte mener du arbeidet i
ulykkesanalysegruppa har hatt for trafikksikkerhetsarbeidet hittil?”

Liten nytte
En viss nytte
Stor nytte

Nytte av UAG's arbeid i framtida

(n=51)

(n=44)

0% 25% 50% 75% 100%

Andel av de som har svart

Nytte i framtida for øvrig

Nytte i framtida innen egen etat

Figur 20: Svar på spm. 27b ”Hvor stor nytte mener du arbeidet i
ulykkesanalysegruppa vil få  for trafikksikkerhetsarbeidet dersom det fortsetter?”
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Som ofte ellers er det også her ulikheter mellom ulike fylker. Østfold og Vestfold er de gruppene
der arbeidet, i følge medlemmene, har gitt minst nytte hittil, og der en heller har ikke har så stor
tro på at arbeidet vil være til nytte i fremtida.

Vi ba også om at de beskrev hvilken nytte de hadde hatt av arbeidet hittil. Det viktigste som kom
fram her er:

•  Gjennomført tiltak på vegnettet
(I 6 av 9 grupper oppga ett eller flere medlemmer at dette hadde blitt gjort som et direkte
resultat av gruppas arbeid)

•  Bevisstgjøring av egen etat i forhold til trafikksikkerhetsarbeidet og bedre samarbeid mellom
ulike faggrupper

•  Bedre samarbeid mellom etater
•  Gjennomført tiltak rettet mot trafikantene
•  Økt oppmerksomhet og fokus på bestemte årsaksforhold (f.eks. tretthet)
•  Resultatene er brukt i kontakten med kommuner, bedrifter, interesseorganisasjoner etc.
•  Økt oppmerksomhet omkring TS i media

Samtlige svar på dette spørsmålet er detaljert gjengitt i bilag 4.

Vi ba de som mente at ulykkesanalysegruppas arbeid ville få stor eller en viss nytte i fremtida om
å utdype dette. Svarene fokuserte på mye av det samme som er gjengitt ovenfor (nytten hittil). Det
var imidlertid en større fokusering på at arbeidet gir økt kunnskap om årsaksforholdene, noe som
igjen gjør at trafikksikkerhetsarbeidet kan drives mer effektivt og presist (satse på de riktige
tiltakene). (Svarene er detaljert gjengitt i bilag 4.)

Det har vært av spesiell interesse å se på i hvilken grad arbeidet i ulykkesanalysegruppene har
frembrakt opplysninger ut over det som står i politidokumentene. Figur 21 nedenfor viser

Har arbeidet i UAG frembragt
opplysn. i tillegg til politidok.?

10% 20% 30% 40%

Andel av de som har svart (n=52)

Vet ikke/usikker

I liten grad

I en viss grad

I stor grad

6%

8%

44%

42%

Figur 21: Svar på spm 23 ”I hvilken grad har arbeidet i
ulykkesanalysegruppene frembragt opplysninger ut over det
som har stått i politidokumentene?”



51

at nesten samtlige mener dette har skjedd i stor grad eller i en viss grad. Ved utdyping av
spørsmålet pekte mange på at de i større grad fikk fram opplysninger om medvirkende årsaker
knyttet til kjøretøy og veg, og særlig om forhold som ikke hadde strafferettslig betydning. Det var
imidlertid også flere som svarte at de fikk mange opplysninger gjennom intervju med involverte
og pårørende. Blant annet gjaldt dette informasjon om trafikantenes tilstand (f.eks.
trøtthet/avsovning, medikamentbruk etc).

6.2.8 Hvor godt kjent er ulykkesanalysegruppenes arbeid og resultater?

Figur 22 nedenfor viser at en stor andel mener ulykkesanalysegruppas arbeid er dårlig kjent innen
egen etat (dvs. hovedsakelig vegvesenet). Dette gjelder mer eller mindre for alle grupper, med
unntak av gruppa E6 Jessheim – Tretten og den i Nord-Trøndelag.

Hvor godt kjent er UAG's arbeid internt?

10% 20% 30% 40%

Andel av de som har svart (n=52)

Dårlig kjent

Brukbart kjent

Godt kjent

44%

35%

21%

Figur 22: Svar på spm.24 ”Hvor godt kjent er resultatene av
ulykkesanalysegruppas arbeid innen den etaten du arbeider?”

Vi spurte også om hvordan resultatene var gjort kjent internt (spm. 25). Den offentlige
tilgjengelige informasjonen er ofte spredd gjennom sirkulasjon/utdeling av årsrapporten, gjennom
Vegveven (Intranett) og bedriftsavisa. I noen fylker er det nevnt at det er informert om resultatene
på seksjonsmøter og lignende.

Svarene på spørsmål 22 viser at tilbakeføringen av kunnskap fra ulykkesanalysegruppenes arbeid
tilbake til vegetaten ikke fungerer tilfredsstillende. Dette gjør at det potensiale resultatene utgjør i
det forebyggende arbeidet ikke blir utnyttet fullt ut (se også kapittel 6.2.7).
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Nei
Ja

0% 25% 50% 75% 100%
Andel av de som har svart

Andre orientert?

Sykehusene orientert?

Kommunene orientert?

Politiet orientert? (n=42)

(n=41)

(n=36)

(n=39)

Figur 23: Svar på spm. 26 ”Hvilke trafikksikkerhetsetater utenom din
egen har blitt orientert om gruppas resultater?”

De aller fleste har svart at politiet er blitt orientert (Figur 23 ovenfor). Dette gjelder i samtlige
fylker. Noen har svart at kommunene er informert (angitt av noen i gruppene E6 Jessheim –
Tretten, Telemark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). I bare en av gruppene (E6 Jessheim –
Tretten) har noen svart at sykehusene er informert. Gruppa ”andre” består blant annet av Trygg
Trafikk, interesseorganisasjoner og kjøreskoler.

6.2.9 Forhold det er viktig å endre på ved fortsatt arbeide i ulykkesanalysegruppene

Vi ba medlemmene i ulykkesanalysegruppene om å oppgi inntil 3 forhold det  vil være viktig å
endre på dersom ulykkesanalysegruppene skal fortsette sitt arbeide. Vi har inndelt forslagene til
forbedringer i 9 hovedgrupper (Figur 24 nedenfor).

Tredje viktigste forbedring (gruppert)
Nest viktigste forbedring (gruppert)
Viktigste forbedring (gruppert)

0 10 20 30

Antall som har foreslått forbedring innen akt. gruppe

Annet

Metodikk/rutiner

Kontakt/koordinering mellom fylker

Mandat

Samarbeid med politiet

Opplæring

Oppfølging av UAG's arbeid

Ressurser

Organisering/gjennomføring av arbeidet i UAG

Figur 24: Forhold det er viktig å endre på ved fortsatt arbeide i ulykkesanalysegruppene
inndelt i hovedkategorier.

Det er flest forslag til forbedringer innen området organisering/gjennomføring av arbeidet. Som
nummer to kommer økte ressurser, deretter oppfølging av UAG’s arbeid, som nummer fire
opplæring og som nummer fem samarbeid med politiet.
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Ser vi mer detaljert på de forbedringer som er foreslått (Figur 25 nedenfor), er det bedre
opplæring av medlemmene i ulykkesanalysegruppene som er foreslått av flest.

Figur 25: Forhold det er viktig å endre på ved fortsatt arbeid i ulykkesanalysegruppene.
Detaljert inndeling.

Tredje viktigste forbedring
Nest viktigste forbedring
Viktigste forbedring

0 5 10 15 20
Antall som har angitt aktuelle forbedring

Annet
Benytte annen analysemetode

Annet vedr. metodikk/rutiner
Bedre rutiner/skjema for informasjonsinnhenting

Mer erfaringsutveksling mellom fylker
Felles arbeidsmåte i alle fylker

Derfinisjon av ambisjonsnivå (vurdering ressurser/nytte)
Fokus på utvelging av hvilke ulykker som skal analyseres

Annet vedr. samarbeidet med politiet
Bedre samarbeid med politiet (etabl. av rutiner)

Bedre varslingsrutiner ved ulykke
Bedre/mer opplæring

Bedre tilbakemelding til gruppa om gjennomførte tiltak
Bedre spredning/informasjon om resultater

Bedre utnytting av innsamlete opplysninger
Bedre oppfølging av foreslåtte tiltak (gjennomføring)

Bedre godtgjøring til medlemmer
Mer til kurs, utstyr, programvare etc

Mer tid til  rådighet
UAG bør ha faste helstillinger

Innføring av/bedre beredskapsordning
Mer vekt på intervju av impliserte

Mer vekt på analysefasen
Mer samarbeid/bedre kontakt innad i gruppa
Annet vedr. organisering/gj.føring av arbeidet

Bredere/mer komplett kompetanse

Organisering/gj.føring av arbeidet

Ressurser

Bedre oppfølging av arbeidet

Opplæring

Samarbeid med politiet

Mandat

Kontakt/koordinering mellom fylker

Metodikk/rutiner
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7 Gjennomgang av ulykkesrapporter fra utvalgte fylker – vurdering opp mot
generelle kvalitetskrav for arbeidet i ulykkesanalysegrupper-
/havarikommisjoner

For 6 av ulykkesanalysegruppene har vi gått gjennom ulykkesrapportene og politidokumentene
for et utvalg ulykker (4-5). På grunnlag av denne gjennomgangen samt opplysningene i
årsrapporten har vi vurdert arbeidet i gruppa opp mot de generelle kvalitetskrav angitt i kapittel
2.2 side 15. En skjematisk oversikt over vurderingene er gitt i Tabell 4 nedenfor. Vurderingene er
gjengitt mer detaljert i bilag 5. Tabellen også en oversikt over en del andre forhold, blant annet
hvilke ulykkesfaser som er betraktet og i hvor stor grad retningslinjene er fulgt (våre vurderinger).

Tabell 4: Vurdering av arbeidet i 6 ulykkesanalysegrupper, blant annet opp mot generelle
kvalitetskrav for arbeidet i en ulykkesanalysegruppe. Skjematisk fremstilling.

Vurderingskriterium
E6

Jessheim –
Tretten

Buskerud Telemark Sør-
Trøndelag

Nord-
Trøndelag Troms

Før kollisjon 4 4 ? 4 4 4
Kollisjon 3 3 ? 3 3 1Ulykkesfaser betraktet
Etter kollisjon 3 3 ? 2 2 1

Systematisk  dokumentasjon av funn? 3 3 1 2 3 2

Klargjørende og dokumentert
hendelsesbeskrivelse? 4 4 1 5 3 3

Ulykkes-
forståelse 3 3 ? 3 2 2Sammenheng mellom

funn – analyse –
konklusjoner – tiltak Alle relevante

tiltak påpekt 4 4 4 4 1 3
(varierende)

Sporbarhet (mulig å etterprøve
resonnementene?) 3 3 1 2 2 2

Datainns. 3 4 ? 1) 2 5Fulgt retningslinjene
fra Vegdirektoratet? Analyse 2 5 3 1) 1 5
Datakilder/datakvalitet 3 3 ? ? ? 3

Datainnsamling uavhengig av politiet? 4 4 ? 2 2 ?

Funn og konklusjoner i tillegg til
politiets? 4 4 ? 4 2 3

Generelt inntrykk 4 4 ? 3 2 2

1  Ikke i det hele tatt    →   5  I meget stor grad
eller
1  Mangelfullt  →   5  Svært bra

?  Ikke mulig å uttale seg på grunn av manglende dokumentasjon
1) Har arbeidet etter lokale retningslinjer (ikke deltatt i forsøksprosjektet)

De generelle kvalitetskrav til arbeidet i en ulykkesanalysegruppe (se kapittel 2.2) er:
•  Systematisk dokumentasjon av funn
•  Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse
•  Sammenheng mellom funn, analyse og dokumentasjoner, herunder om

− de faktorer som er trukket inn for å forklare ulykken er fyllestgjørende (ulykkesforståelse)
− alle relevante tiltak er påpekt

•  Sporbarhet, dvs det må være mulig å etterprøve resonnementene fra funn til konklusjoner
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Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kravene ovenfor er fokusert like mye i retningslinjene som
ligger til grunn for forsøksordningen. Vurderingen i tabellen ovenfor må derfor ikke oppfattes som
en karakter på i hvilken grad oppgaven er løst. Det er også et spørsmål om hvilke forventninger
som er stilt til arbeidet fra ledelsens side, og hvor store ressurser de ulike gruppene har hatt til
rådighet. Vi synes imidlertid likevel det er interessant å vurdere arbeidet opp mot generelle
kvalitetskrav for arbeidet i en havarikommisjon. Som Tabell 4 viser er det et
forbedringspotensiale i forhold til alle krav, men særlig når det gjelder systematisk dokumentasjon
av funn, ulykkesforståelse og sporbarhet.

Nedenfor har vi knyttet kommentarer til de ulike gruppene i forhold til hva som er angitt i Tabell
4. Vi har også sett våre vurderinger i sammenheng med svarene i spørreundersøkelsen.

E6 Jessheim – Tretten

•  Gruppa har lagt ned et betydelig arbeid i å granske den enkelte ulykke, selv om man iblant har
måttet trekke konklusjoner om hendelsesforløp på usikkert grunnlag. Spesielt må
sluttrapporten berømmes for en reflektert diskusjon av risikoproblemene i vegtrafikken.
Særlig årsrapportens kapittel 4 viser mange tanker om forebyggende tiltak som vegetaten vil
kunne ha stor nytte av i det videre forebyggende arbeidet. Alt i alt synes det som om gruppa
E6 Jessheim – Tretten er den av de 6, som ved siden av Buskerud, har fungert best, både
arbeidsmessig og resultatmessig.

•  Gruppa er den av de 6 som har sett mest på kollisjons- og etter-kollisjonsfasen, og er den
eneste som i noen grad har hatt kontakt med sykehusene.

•  Av intervjuundersøkelsen fremgår at mange har fått opplæring i forbindelse med UAG-
arbeidet, og de gjennomgående er mer fornøyde med denne enn de øvrige 5 gruppene som er
vurdert nærmere. Samlet kompetansen i gruppa er vurdert som god, og samarbeidet innad har
fungert godt. For de fleste  (9 av 13) har det ikke vært vesentlige problemer med å kombinere
arbeidet i UAG med det ordinære arbeidet. De fleste synes også at det har vært satt av
tilstrekkelige ressurser og sier at de har fått svært bra eller bra støtte fra ledelsen. Arbeidet og
resultatene er godt kjent internt i vegvesenet.

•  Samtlige svarer at de har frembragt opplysninger i tillegg til det politiet har fått fram. (Dette er
i samsvar med vår vurdering). Flertallet svarer at de tror nytten i framtida vil bli stor dersom
UAG-arbeidet fortsetter.

•  Ved gjennomgang av 5 ulykkesrapporter ser det ikke ut til at informasjonsbortfallmetoden er
anvendt. Imidlertid svarer de fleste at analysemetoden i retningslinjene er fulgt i stor grad
eller i noen grad.

Buskerud

•  Gruppa har utført et omfattende arbeid, både når det gjelder datainnsamling, analyse og
rapportering. De har intervjuet over 80% av både ulykkesførerne og fotgjengerne, og har også
i enkelte tilfeller hatt kontakt med pårørende. De har på den måten fremskaffet mye
informasjon som ikke var tilgjengelig via politirapportene. På bakgrunn av analysene og
kartlegging av utløsende, medvirkende og bakenforliggende faktorer er det utarbeidet en
fyldige og forholdsvis fullstendig tiltaksliste for hver ulykke.

•  Det er sett både på kollisjons- og etter-kollisjonsfasen, i tillegg til før-kollisjonsfasen. Dette er
hovedsakelig gjort på grunnlag av intervju av skadde fotgjengere. Det har ikke vært direkte
kontakt med sykehuset eller helsevesenet for øvrig. Det er fokusert på at politiets
skadegradering ikke alltid stemmer over ens med de opplysninger den skadde selv gir.
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•  Analysearbeidet er utført helt ut i tråd med retningslinjene. Noen ganger synes konklusjonene
å være trukket litt lenger enn hva fakta gir grunnlag for. I en viss grad kan en imidlertid si at
retningslinjene for analysen (litt. 7) legger opp til dette.

•  To av de tre medlemmene i gruppa har svart på spørreskjemaet. Av de svar de har avgitt
fremgår at de mener den samlede kompetansen i gruppa er svært god, at samarbeidet innad har
vært godt, og at de har fått svært god støtte fra ledelsen. En mener at det har vært avsatt nok
ressurser, mens den andre sier det har vært for lite. UAG-arbeidet har vært av en viss nytte for
TS-arbeidet innen egen etat hittil. Det må imidlertid gjøres en formidlingsjobb for å gjøre
resultatene og forslagene kjent innad i vegvesenet (samlerapporten hadde nettopp kommet ut
da intervjuene ble foretatt). Dersom arbeidet i UAG fortsetter tror begge at det vil være til stor
nytte for trafikksikkerhetsarbeidet både internt i vegvesenet og for øvrig.

•  Ved siden av gruppa E6 Jessheim – Tretten, er gruppa i Buskerud den blant de 6 som har
arbeidet mest systematisk. De har også  i stor grad dokumentert funn, og begrunnet de tiltak
som er foreslått. Dette er både vegtekniske og trafikantrettede tiltak.

Telemark

•  Gruppa har ikke skrevet noen rapport for hver enkelt ulykke. Dette gjør det vanskelig å
vurdere gruppas arbeid. De har utarbeidet en lokal instruks for arbeidet (som bygger på
retningslinjene). Denne ser bra ut. De har benyttet en metode med vektede risikofaktorer (den
er også brukt av gruppa E6 Jessheim – Tretten). Denne gir en nyttig oversikt og et godt
grunnlag for å foreslå tiltak.

•  I spørreundersøkelsen svarte 3 av 5 at de hadde fått opplæring, men at denne var mangelfull
(gjaldt 2 av de 3). Samarbeidet innad i gruppa har vært godt, men flere har anført at det var
vanskelig å få samlet hele gruppa. Det har stort sett gått greit å kombinere UAG-arbeidet med
det ordinære. Gruppa i Telemark er blant de som har brukt minst tid pr. ulykke. Dette kan bero
på at de ikke har skrevet noen rapport for hver enkelt ulykke. Flertallet sier at det har vært nok
ressurser og alle sier at støtten fra ledelsen har vært bra.

•  Ved siden av Troms er gruppa i Telemark den som i størst grad oppgir å ha fulgt
retningslinjene når det gjelder organisering, datainnsamling og også rapportering (selv om
ulykkesrapporter ikke er utarbeidet). Meningene er mer delte når det gjelder analysemetoden.
Ut fra årsrapporten ser det ut som om en startet ut med å anvende
informasjonsbortfallmetoden, men etter hvert gikk over til å ta utgangspunkt i STEP-metoden.

•  3 av 5 sier at UAG’s arbeid er lite kjent innad i vegetaten. Alle mener at arbeidet i stor grad
har frembragt opplysninger ut over de politiet sitter inne med, og flertallet har tro på at fortsatt
arbeid vil gi stor nytte i fremtida, både innen egen etat og for øvrig.

Sør-Trøndelag

•  Gruppa i Sør-Trøndelag har ikke deltatt i forsøksprosjektet, men har arbeidet etter lokale
retningslinjer.

•  Ved å benytte STEP-analyse har gruppen fulgt en systematisk fremgangsmåte i analysen,
oppnådd å få fram en systematisk hendelsesbeskrivelse og pekt på mange tiltak for hver
ulykke, både av vegteknisk  og kjøretøyteknisk art og når det gjelder trafikantatferd.
Rapportene er også meget kortfattet og grei for hver enkelt ulykke. Det må dog stilles
spørsmålstegn ved kvaliteten av resultatet pga. av mangelfull dokumentasjon av funn i mange
tilfeller.

•  Av svarene fra spørreundersøkelsen fremgår det at det har vært gitt lite opplæring i forbindelse
med deltakelsen i UAG, men at gruppa har hatt god/tilfredsstillende samlet kompetanse.
Samarbeidet innad i gruppa har vært godt, men det har til dels vært vanskelig å få samlet



57

gruppa. Dette skyldes ofte konflikten med det ordinære arbeidet. Samtlige har svart at det er
avsatt for lite eller alt for lite ressurser til arbeidet. 2 av 5 har svart at støtten fra ledelsen ikke
har vært så bra. Arbeidet har gitt en viss nytte for trafikksikkerhetsarbeidet i vegvesenet til nå,
og de tror at nytten vil bli større i fremtida.

Nord-Trøndelag

•  Vegvesenets granskning har bidratt i liten grad i forhold til politiets undersøkelse.
Hendelsesforløpet er ikke beskrevet. Slik som granskingen er utført for noen av ulykkene i
dette fylket, kan arbeidet virke tilslørende heller enn oppklarende for hendelsesforløp og
årsaksfaktorer. Blant annet tas eksisterende standard på vegen for gitt (gjelder særlig
skadevoldende forhold). Uheldig vegutforming hvor ombygging burde anbefales, blir med et
unntak ikke tatt opp. Man ser heller ikke det generelle problemet, dvs se på hvor ofte de
avdekkede risikofaktorer opptrer i vegsystemet generelt sett.

•  Arbeidet har i liten grad foregått etter de sentrale retningslinjer, men etter den praksis som er
etablert siden ulykkesanalysegruppa startet sitt arbeid i 1984 (denne er kortfattet dokumentert i
et to-siders notat). Siden den gang er alle dødsulykker og en del av de alvorlige ulykkene
gransket.

•  Av svarene på spørreundersøkelsen fremgår at medlemmene bedømmer gruppas samlede
kompetanse for tilfredsstillende. Samarbeidet innad i gruppa har vært tilfredsstillende, og de
fleste angir at det har vært nok ressurser til arbeidet. Flertallet synes også støtten fra ledelsen
har vært bra. Resultatene av arbeidet er godt/eller brukbart kjent innad i vegetaten, og de fleste
angir at det hittil har vært til stor/en viss nytte for trafikksikkerhetsarbeidet i etaten. Det
samme gjelder når en ser på det fremtidige arbeidet.

•  Svarene i spørreundersøkelsen viser at medlemmene i store trekk er fornøyd med eget arbeid,
og at dette står i en viss motsetning til det vi har funnet ved å gå gjennom ulykkesrapportene.
Til tross for de svakheter som av oss er påpekt, vil vi derfor ikke si at arbeidet har vært uten
nytte og hensikt. At ulykkesanalysegruppa har vært i kontinuerlig drift siden 1984 tyder også
på at en anser dette arbeidet som nyttig.

Troms

•  Gruppa i Troms har kommet fram med mye nyttig informasjon for forebyggende tiltak både
for veg, kjøretøy og føreropplæring/påvirkning. Konklusjonene er imidlertid ofte usikre på
grunn av manglende dokumentasjon av funn eller underbygging av påstander om
årsaksforhold. Perspektivet på forebyggende tiltak også begrenset pga. at kun før-kollisjons-
fasen er analysert.

•  Gruppa i Troms har på alle områder og i stor grad fulgt de sentrale retningslinjene
•  Av spørreundersøkelsen fremgår at alle i gruppa har fått opplæring, og at de er relativt

fornøyde med den. De har vurdert gruppas samlede kompetanse som god, og samarbeidet
innad i gruppa er karakterisert som godt eller tilfredsstillende. 2 av 5 har svart at støtten fra
ledelsen ikke har vært så bra, og de fleste sier at det har vært for lite ressurser til disposisjon.
De mener arbeidet innad har vært til en viss nytte for trafikksikkerhetsarbeidet i vegvesenet
fram til nå, og at det er tro på enda større nytte i fremtida.
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8 Samlet vurdering av ulykkesanalysegruppenes arbeid

8.1 Totalinntrykket
Bortsett fra to ulykkesanalysegrupper (Sør- og Nord-Trøndelag) har alle blitt opprettet i
forbindelse med forsøksprosjektet. Det er naturlig at arbeidet da vil være preget av at mange av
gruppemedlemmene ikke har tidligere erfaring med en slik arbeidsmåte. Samtidig er det behov for
å teste ut hvordan retningslinjene fungerer i praksis, slik at de kan tilpasses oppgaven bedre.

Ut fra en totalvurdering ser vi arbeidet i ulykkesanalysegruppene som en positiv start på en
prosess hvor Statens vegvesen tar i bruk dette verktøyet i trafikksikkerhetsarbeidet på en
systematisk måte. Dette understøttes av at de fleste som har deltatt synes arbeidet har vært
meningsfullt og til nytte for trafikksikkerhetsarbeidet. Arbeidet har også ført til at konkrete tiltak
har blitt gjennomført, selv om de ulike forslagene til tiltak i mange tilfeller kunne vært fulgt opp
på en bedre og mer systematisk måte innad i vegetaten. Viktig er det også at mange sier arbeidet
har ført til en bevisstgjøring av vegetaten når det gjelder trafikksikkerhetsspørsmål, og til et bedre
samarbeid og en større forståelse mellom ulike profesjoner.

Slik arbeidet og retningslinjene er lagt opp, har en i liten utstrekning sett på og analysert det som
skjer under og etter kollisjonen. Dette betyr at skadereduserende tiltak, som både kan være knyttet
til kjøretøy, vegen og dens omgivelser, samt redningskjeden, i mange av gruppene ikke er viet
særlig oppmerksomhet. I lys av nullvisjonen bør dette være et absolutt ønske. Dette innebærer i så
fall at gruppene bør ha medisinsk kompetanse.

Sammenligner vi arbeidet i ulykkesanalysegruppene med generelle kvalitetskrav til arbeidet i en
havarikommisjon er det et betydelig forbedringspotensiale. Det samme gjelder når vi ser på
hvilket potensiale denne type ulykkesgransking kan ha når det gjelder å skaffe til veie
trafikksikkerhetskunnskap. En må imidlertid se dette i lys av hvilken funksjon
ulykkesanalysegruppene er tiltenkt i trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen, og hvilket
ambisjonsnivå en derav skal legge seg på. Vi mener at det trengs en avklaring her.

I det følgende har vi utdypet konklusjonen på ulike punkter.

8.2  I hvilken grad har ulykkesanalysegruppene vært organisert og arbeidet i forhold til
retningslinjene?

Våre konklusjoner her er bygget på årsrapportene og svarene i intervjuundersøkelsen.
Årsrapporten gir ikke alltid full oversikt over i hvilken grad retningslinjene er fulgt, og
spørreundersøkelsen viser at det er ofte ulike oppfatninger blant medlemmene om i hvilken grad
dette har vært tilfelle. Vårt hovedinntrykk er imidlertid:
•  De fleste gruppene er i store trekk organisert etter et av de alternativer som retningslinjene

foreslår. Dette er tilfelle både for sammensetninga av gruppa, og for organisering av
beredskapen.

•  Av svarene i spørreundersøkelsen ser det også ut til at datainnsamlingsarbeidet i store trekk
har foregått etter retningslinjene. Et par grupper har imidlertid laget egne
registreringsskjemaer.

•  Den del av retningslinjene som er fulgt i minst grad er analysemetoden
(informasjonsbortfallmetoden). I hele 5 grupper har de fleste av medlemmene oppgitt at de på
dette punktet i liten grad har fulgt retningslinjene (mer om dette under punkt 8.6).
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•  Etter de opplysninger vi har, har 2 grupper ikke utarbeidet en årsrapport som er offentlig
tilgjengelig. Den ene av disse har heller ikke utarbeidet rapporter fra hver enkelt ulykke. For
øvrig ser det ut til at hovedtrekkene i retningslinjene er fulgt på dette punktet.

Totalt sett avviker de fleste gruppene retningslinjene på ett eller flere punkter. Unntaket er i første
rekke ulykkesanalysegruppa i Troms som har fulgt retningslinjene i stor grad, og til dels også den
i Buskerud.

Sør-Trøndelag har i utgangspunktet ikke fulgt de sentrale retningslinjene, og er derfor ikke med i
vurderingen ovenfor.

8.3 Hvilke forutsetninger har ulykkesanalysegruppene hatt for å gjennomføre arbeidet
(opplæring, kompetanse, ressurser)

Mange (36%) har ikke fått opplæring. De fleste av de som har fått opplæring karakteriserer denne
som tilfredsstillende (72%). Bare 2% karakteriserer den som god, mens 25% sier at den har vært
mangelfull. Mer og bedre opplæring var det som oftest ble nevnt av medlemmene når de skulle
peke på forhold det er viktig å forbedre.

En forholdsvis stor del av medlemmene er kjøretøyeksperter som har erfaring fra
ulykkesetterforskning som sakkyndige for politiet. Veg- og trafikantsiden er i mange tilfeller
dårligere representert og de mangler også ofte erfaring med slikt arbeid. Dette preger arbeidet og
konklusjonene i en del grupper. Bredere og mer komplett kompetanse i gruppa er av de
forbedringstiltak som er foreslått av flest medlemmer.

Mange av UAG-medlemmene sier at det har vært satt av for lite ressurser til arbeidet. For tre av
gruppene er det ikke satt av ressurser til ulykkesanalysegruppa i årsplanen. Mer tid til rådighet for
arbeidet er ført opp som en viktig forbedring av mange (nest viktigste forbedringstiltak). Mange
har også angitt at det er vanskelig å kombinere arbeidet i ulykkesanalyse med det ordinære
arbeidet.

8.4 Hvordan ulykkesanalysegruppene har fungert generelt sett

De fleste gruppene har samarbeidet godt innad.  Det kan imidlertid være vanskelig å få samlet
gruppa pga. konflikten med de ordinære arbeidsoppgavene. Med andre ord er arbeidet i UAG er
en ekstraordinær arbeidsoppgave.

Manglende plassering i egen organisasjon er et problem. Dette har ført til at arbeidet/resultatene
er lite kjent i organisasjonen, og at tiltak som gruppa har foreslått ikke er fulgt opp/gjennomført.

Flertallet har svart at støtten fra ledelsen har vært bra eller svært bra. 30% har likevel svart at de
har opplevd støtten som mindre bra eller dårlig. Særlig en gruppe utmerker seg her (samtlige har
svart ”ikke så bra” eller dårlig”), men også i fire av de andre gruppene har en betydelig andel av
medlemmene vært misfornøyd med støtten fra ledelsen.

Det kan være vanskelig å få gruppa til å fungere som sådan. Geografiske avstander og begrenset
beredskapsordning gjør at i beste fall bare en av dem er på ulykkesstedet umiddelbart etter
ulykken (dette er i henhold til retningslinjene). Ofte er det andre som gjør analysearbeidet.
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(Enkelte grupper har delt funksjonen mellom en beredskapsgruppe og en analysegruppe.) For
mange ulykker er analysen en-manns verk. Dette gjør at en ikke får det tverrfaglige samarbeidet
som er nødvendig for å få belyst alle årsaksfaktorene. (Det bør være slik at den som har samlet inn
førstehåndsinformasjonen på åstedet, også bør delta i den senere analysen.) Dette forsterkes av at
arbeidsmessige forhold gjør det vanskelig å få samlet hele gruppa, også når ulykkesstedet skal
befares i etterkant av ulykken.

Mange av gruppene behandler få ulykker i året, særlig der geografiske avstander gjør at det
opprettes to grupper, eller at gruppa bare studerer ulykkene i en del av fylket. Dette gjør det
vanskelig for UAG-medlemmene å opparbeide erfaring og rutine med slikt arbeid i løpet av ett år.
Dette er et argument for kontinuitet i arbeidet over flere år med en stabil bemanning.

8.5 Samarbeidet med andre etater
De aller fleste oppgir i spørreundersøkelsen at samarbeidet med politiet har vært tilfredsstillende
eller godt. Flere har likevel kommentert at de ikke sjelden har blitt sent varslet av politiet om
ulykker som har inntruffet, og av og til ikke i det hele tatt. Det har her tydeligvis ofte vært en svikt
i rutinene, eller de har ikke vært gode nok. Bare to av gruppene har hatt medlemmer fra politiet; i
den ene bare i en del av forsøksperioden.

Gruppene har i svært liten grad samarbeidet med sykehusene slik det var lagt opp til i
retningslinjene. De fleste har da også konsentrert seg om å se på før-kollisjonsfasen, noe som
implisitt ligger i den foreskrevne analysemetoden.

8.6 Hvordan har retningslinjene og metodene der fungert?

Mange har i spørreundersøkelsen oppgitt at de synes analysemetoden (hvor
informasjonsbortfallmetoden er et sentralt element) er vanskelig å sette seg inn i og bruke,
samtidig som den er tidkrevende. Ved gjennomgang av rapportene fra enkeltulykker har vi
inntrykk av at metoden har gitt få føringer for årsaksfaktorer og tiltak ut over det en får ved å lese
beskrivelsen av hendelsesforløpet. Av kommentarene fra medlemmene i gruppene fremgår at
begrepsapparatet som er benyttet i metoden er uvant, særlig for de som har kjøretøy- eller veg- og
trafikkompetanse. I en del grupper har en derfor benyttet STEP-metoden som et supplement, eller
en har helt ut basert seg på den. De sier at dette har lettet analysearbeidet. Det må imidlertid
legges til at et flertall synes analysemetoden er egnet for oppgaven, og noen sier også at de har fått
mye ut av den.

Når det gjelder datainnsamlingen er det gitt kommentarer på at de standardskjema gjengitt i
retningslinjene er for omfattende, og at mange av opplysningene som skal innhentes ofte ikke vil
ha relevans for den aktuelle ulykke. Til dels er det også snakk om de samme faktiske opplysninger
som politiet samler inn, og noen foreslår her at det skjer en samordning for å unngå dobbeltarbeid.
Noen grupper har som før nevnt utarbeidet egne skjema.

Organisering av beredskapen har for de fleste gruppene skjedd etter et av de alternativer
retningslinjene foreskriver. Flere grupper har atskilt beredskaps- og analysefunksjonen i gruppa.
Dette kan i mange tilfeller være en praktisk ordning som i og for seg ser ut til å ha fungert godt.
Det er imidlertid gitt kommentarer på at kontakten og samarbeidet mellom de to funksjonene blir
for dårlig. En kan da gå glipp av noe av den informasjon/inntrykk ”beredskapsfolka” har av
forholdene på ulykkesstedet umiddelbart etter ulykken.
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Etter å ha gått gjennom retningslinjene ser vi at det kan være behov for en viss omstrukturering av
innholdet. Det er en god del gjentakelser, samtidig som opplysninger som hører sammen er
plassert på ulike steder. En av kommentarene i spørreundersøkelsen går nettopp på dette.

8.7 Kvaliteten på arbeidet sett i forhold til generelle kvalitetskrav for denne type
ulykkesgranskning

De generelle kvalitetskrav til arbeidet i en ulykkesanalysegruppe (se kapittel 2.2) er:
•  Systematisk dokumentasjon av funn
•  Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse
•  Sammenheng mellom funn, analyse og dokumentasjoner, herunder om

− de faktorer som er trukket inn for å forklare ulykken er fyllestgjørende (ulykkesforståelse)
− alle relevante tiltak er påpekt

•  Sporbarhet, dvs det må være mulig å etterprøve resonnementene fra funn til konklusjoner

Ser en på arbeidet i 6 utvalgte ulykkesanalysegrupper er det er et forbedringspotensiale i forhold
til alle disse kravene. Dette gjelder særlig systematisk dokumentasjon av funn, ulykkesforståelse
og sporbarhet. I forhold til ulykkesforståelsen kan en medvirkende årsak være at få personer (av
og til bare en) deltar i analysearbeidet. Likeledes kan manglende medisinsk kompetanse føre til at
ikke alle relevante forklaringsfaktorer blir trukket inn.

8.8 Resultatet av arbeidet i gruppene

De aller fleste gruppene har på bakgrunn av ulykkesanalysene kommet med en rekke godt
begrunnete forslag til tiltak. Samtidig etterlyser mange i spørreundersøkelsen en bedre oppfølging
av forslagene innad i vegetaten. Dette gjelder både bedre informasjon om resultatene generelt, og
gjennomføring/oppfølging av forslag til konkrete tiltak. Likevel har flertallet av gruppene anført
at det har blitt gjennomført tiltak på grunnlag av arbeidet i ulykkesanalysegruppene. Medlemmene
uttrykker også at arbeidet har hatt en viss nytte for trafikksikkerhetsarbeidet hittil, selv om
flertallet av gruppene bare har eksistert i ett eller to år. Noen angir til og med at denne nytten har
vært stor. Nytten er beskrevet som:

•  Gjennomføring av konkrete tiltak på vegen
•  Gjennomføring av trafikantrettede tiltak
•  Bevisstgjøring av og bedre samarbeid på tvers av faggrupper innen egen etat
•  Bedre samarbeid mellom etater
•  Økt fokus på bestemte årsaksforhold
•  Bruk av resultatene i trafikksikkerhetsargumentasjonen ovenfor kommuner, bedrifter og

organisasjoner
•  Økt oppmerksomhet omkring trafikksikkerhet i media

Når vi har bedt dem vurdere den fremtidige nytten (dvs. dersom ulykkesanalysegruppene
fortsetter sin virksomhet), er de enda mer optimistiske. Ca halvparten tror da at arbeidet vil ha stor
nytte for trafikksikkerhetsarbeidet, og få oppgir at nytten vil bli liten. I dette ligger nok håpet om
at resultatene fra arbeidet i ulykkesanalysegruppene vil bli bedre fulgt opp og brukt i større
utstrekning i fremtida, særlig innad i vegetaten. Skal det skje må etaten utvikles som en lærende
organisasjon både på lokalt og sentralt nivå. Lokalt må kunnskapen om ulykkene utnyttes til å
gjøre forebyggende tiltak på det vegnett en har ansvaret for og være grunnlag for tiltak rettet
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direkte mot trafikantene. Sentralt kan kunnskapen gi grunnlag for å endre overordnete strategier,
normaler og retningslinjer. Både lokalt og sentralt vil en ha nytte av at resultatene fra arbeidet i
alle ulykkesanalysegruppene, samles i et dataregister. Lokalt er muligheten til erfaringsutveksling
mellom fylkene (felles læring) viktig i denne sammenheng.

Vi ha anslått at ulykkesanalysegruppene har kostet Statens vegvesen rundt 7,5 millioner kroner i
løpet av ett år (2000). Til sammenligning kan nevnes at de samfunnsmessige kostnadene
forbundet med en trafikkdrept er 18,6 millioner 2000-kroner. Dersom arbeidet i
ulykkesanalysegruppene har bidratt til å redusere antall trafikkdrepte med én i løpet av to år, vil
prosjektet ha hatt en nytte-kostnads-faktor godt over 1. Vi anser det derfor som sannsynlig at
gevinsten rettferdiggjør prosjektets kostnad.
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9 Anbefalinger

Ut fra resultatene fra evalueringen vil vi komme med følgende anbefalinger:

•  Vi synes forsøksordningen med ulykkesanalysegrupper har vært en positiv start på en prosess
med det siktemål å  ta i bruk et slikt verktøy i trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen på
en systematisk måte. Vi synes derfor ulykkesanalysegruppene bør fortsette sin virksomhet. En
må imidlertid ta stilling til hvilken plass gruppene skal ha i forhold til
trafikksikkerhetsarbeidet, både i vegetaten og for øvrig.

•  Ulykkesanalysegruppene bør knyttes nærmere opp mot det øvrige trafikksikkerhetsarbeidet i
vegetaten og gis en formell plass i dette. Dette innebærer blant annet at det må etableres bedre
rutiner for hvordan resultater og forslag gruppene kommer fram til, skal behandles og følges
opp. Dette vil bidra til at vegetaten i større grad og mer systematisk tar lærdom av de ulykker
som skjer i det forebyggende arbeidet. Ulykkesanalysegruppene vil på denne måten kunne bli
et viktig ledd i et eventuelt sikkerhetsstyringssystem. Det har i den senere tid vært diskutert å
innføre et slikt system i vegetaten, blant annet etter modell fra luftfarten.

•  Det er viktig at arbeidet i ulykkesanalysegruppene integreres med det øvrige
trafikksikkerhetsanalysearbeidet som skjer i vegetaten (blant annet med utgangspunkt i
STRAKS-ulykkesregisteret).

•  I lys av nullvisjonen bør ulykkesanalysegruppene også fokusere på skadeforebyggende tiltak
både når et gjelder kjøretøy, veg/omgivelser og redningskjeden. Dette innebærer at en også må
se på selve kollisjonsfasen og det som skjer etter denne (kollisjons- og  etter-kollisjonsfasen)
og ikke bare det som skjer forut for ulykken ).

•  Vi anbefaler at alle ulykkesanalysegrupper knytter til seg medisinsk ekspertise. Spesielt vil
dette være viktig for å vurdere risikofaktorer knyttet til medisinske og helsemessige forhold.
Det samme gjelder for vurdering av skadereduserende tiltak (konferer for øvrig kapittel 2.3
side 16).
Helseregionene tilsvarer nå geografisk det samme området som de nye vegregionene. Et av de
viktigste krav som stilles til helseregionenes funksjon er nettopp forebyggende arbeid.
Tradisjonelt har dette i norsk helsevesen hovedsakelig vært forebyggelse av sykdommer.
Ulykker har det offentlige helsevesen arbeidet lite med i forebyggende sammenheng. Dette
ansvaret er nå lovfestet og det vil derfor være lettere å få helseregionenes styringsorganer med
på å legge forholdene til rette for helsevesenets aktive deltagelse i en virksomhet som
ulykkesanalysegruppene. Hvordan dette skal organiseres i praksis, har vi ikke tatt stilling til
her.

•  Analysemetoden foreskrevet i retningslinjene bør gjennomgås og forenkles. Dette både fordi
den fokuserer på før-kollisjonsfasen og fordi forholdsvis mange synes den er vanskelig og
tidkrevende å bruke. Informasjonsbortfallmetoden er et sentralt element i den eksisterende
analysemetoden. Svarene i spørreundersøkelsen tyder på at den har et begrepsapparat som
enkelte har vanskelig for å fatte. Etter gjennomgang av et utvalg ulykkesrapporter har vi
dessuten inntrykk av at metoden gir få føringer for tiltak som ikke kan leses direkte ut fra den
verbale beskrivelsen av ulykken. Det må derfor vurderes om informasjonsbortfallmetoden skal
skiftes ut, eller om den kan tilpasses formålet bedre. Enkelte ulykkesanalysegrupper har god
erfaring med å benytte den såkalte STEP-metoden, og det bør vurderes om analysene helt ut
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skal basere seg på denne.

•  Det bør sørges for god kontakt mellom de som samler inn data på ulykkesstedet umiddelbart
etter, og de som senere skal analysere ulykken. Der det er praktisk mulig bør derfor
ulykkesanalysegruppa operere som en enhet og ikke splittes opp i en beredskapsgruppe og
analysegruppe.
Det ideelle er at både veg- og trafikk, kjøretøy, trafikant- og den medisinske kompetansen i
gruppa er representert i det teamet som rykker ut til ulykkesstedet like etter en ulykke. Vi
innser at dette, blant av annet geografiske hensyn, kan være vanskelig å få til. Regelen bør
imidlertid være at alle deltar på befaringen av ulykkesstedet i etterkant. Uansett bør den/de
som har rykket ut umiddelbart etter ulykken delta her. Disse bør også bli involvert i det senere
analysearbeidet, om ikke annet konsulteres over telefon.

•  Opplæringstilbudet til medlemmer i ulykkesanalysegruppene bør forbedres, særlig når det
gjelder mengden. Alle medlemmer bør gis et tilbud om opplæring.

•  Behovet for å endre de nåværende retningslinjer vil i første rekke knytte seg til
forenkling/tilpassing av analysemetoden. Det bør i tillegg vurderes om det er mulig å forenkle
de skjema som skal benyttes i datainnsamlingen. Uansett bør disse tilpasses den
analysemetode som velges. Retningslinjene bør gjennomgås for å se i hvilken grad de
generelle kvalitetskrav for arbeidet i en ulykkesanalysegruppe er ivaretatt, og eventuelt gjøre
endringer ut fra dette. Det er kan også være behov for å gjøre visse redigeringsmessige
endringer for å gjøre retningslinjene mer oversiktlige.

•  Resultatene fra alle ulykkesanalysegruppene bør samles i et felles dataregister.

•  Dersom ulykkesanalysegruppene skal gis en formell posisjon i det rutinemessige
trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen, og kanskje være en del av et
sikkerhetsstyringssystem, bør ulykkesanalysegrupper opprettes i samtlige vegregioner.
(Hvordan dette skal organiseres i praksis har vi ikke tatt stilling til.) Det innebærer også at de
må ha en kontinuerlig virksomhet, f.eks. ved å analysere alle ulykker med død eller meget
alvorlig skade som skjer i regionen. Å analysere bare bestemte ulykkestyper vil gjøre det
vanskeligere å gi ulykkesanalysegruppene en status som beskrevet ovenfor. Som en
spesialstudie kan en imidlertid  i tillegg og innenfor en avgrenset tidsperiode granske ulykker
av en bestemt kategori.
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Bilag 1:
Sjekkliste for gjennomgang av UAG-
rapporter for enkeltulykker
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Evaluering av ulykkesanalysegrupper:
Gjennomgang av ulykkesrapporter for……………………..….fylke

Hvilke ulykkesfaser er betraktet (før-kollisjons- kollisjons- og etter-kollisjonsfasen)?

Systematisk dokumentasjon av funn?

Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse og hva slags metode er anvendt for
dette?

Sammenhengen mellom funn-analyse-konklusjoner-tiltak?
Blant annet:
•  "Kvaliteten" av ulykkesforståelsen?

(Hvilke faktorer og samspill mellom faktorer er trukket inn når ulykken skal forklares, og er
disse fyllestgjørende?)

•  Er alle relevante tiltak påpekt?

Sporbarhet, dvs i hvilken grad er det mulig å  etterprøve resonnementene fra funn til
konklusjoner/tiltak?

I hvilken grad er veiledningen fulgt?
Når det gjelder datainnsamling (bruk av
skjema)?

Når det gjelder bruk av
informasjonsbortfallmetoden?

Datakilder/datakvalitet

Ulykkesanalysegruppas arbeid i forhold til politiets ulykkesgransking
•  I hvilken grad er det foretatt datainnsamling uavhengig av politiet?
•  I hvilken grad det frembragt data som kommer i tillegg til de politiet har?
•  I hvilken grad har ulykkesanalysegruppas arbeid frembragt funn og konklusjoner som en ikke

kan lese ut fra politidokumentene?

Generelt inntrykk av ulykkesanalysegruppas arbeid på bakgrunn av ulykkesrapportene
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Bilag 2:
Oversikt over innhold i
registreringsskjema i retningslinjene
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•  Registreringsskjema for første ankomst på ulykkesstedet

− Generell informasjon (tid, sted, ulykkestype, skader på personer og kjt, kort beskrivelse av
ulykken)

− Registrering av vegforhold (føreforhold, værforhold, lysforhold, friksjon)

− Registrering av kjøretøyforhold (type, last, sikkerhetsutstyr, utstyr i kjt som var i bruk
(mobiltlf. etc), diverse (frontrutas tilstand, bryterposisjoner etc)), dekk, spor og skade på
kjt)

− Registrering av trafikanter (navn, alder, bosted, trafikantrolle, villig til å bli intervjuet?)

•  Registreringsskjema kjøretøy

− Generelt (type, reg.nr., årsmodell, tillatt totalvekt, km.stand, tilhenger?, siste EØS-
kontroll)

− Last (antall personer, annen last på kjt, tyngdepunkt kjt/henger, sikring, forskyvning)

− Sikkerhetsutstyr (bruk av bilbelte, airbag utløst?, hjelm, visir)

− Utstyr i kjt som var i bruk (radio, kassett/CD-spiller, mobiltelefon, walkie talkie)

− Diverse (frontrutas tilstand, bryterposisjoner, gir kjt stod i, lysbruk, fartsskriver i bruk)

− Dekk (sommer/vinter, pigg/piggfritt, kjetting?, slitasjeskader, fabrikat, dimensjon,
mønsterdybde, trykk)

− Beskrivelse av skader på kjt

− Teknisk undersøkelse (bremser, styring/forstilling, hjul, støtdempere/fjærer, lys/refleks,
diverse)

− Andre opplysninger om kjt

•  Registreringsskjema veg

− Generelt (ulykkessted, befaringstidspunkt, kort beskrivelse av ulykken, skisse)

− Stedsbeskrivelse (stedfestelse (navn, vegnr, hp ,km), ÅDT, trafikk på ulykkestidspunktet)

− Føreforhold

− Værforhold

− Lysforhold

− Friksjonsmålinger

− Vegdekke

− Fartsgrense og fartsnivå

− Linjeføring

− Tverrprofil (bredder, GS-veg, fortau, midtdeler)

− Skilting
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− Sideterreng (farlige sidehinder, sikringstiltak)

− Siktforhold

− Særlige stedsforhold

− Uulykkeshistorie på ulykkesstedet (ulykkesfrekvens, ulykkestetthet, alvorlighetsgrad,
ulykkestyper etc)

− Andre observasjoner som kan ha betydning

•  Registreringsskjema trafikant (intervju)

− Personalia

− Trafikantens rolle

− Opplysninger om reisen (yrke/privat, starttidspunkt, bestemmelsessted, formål)

− Egen (kjøretøyets) atferd rett før og under ulykken (fart, tegngiving, annet)

− Andre trafikanter (fart (anslag), plassering i vegen, tegngiving, annet)

− Distraksjoner i bilen (lesing av kart, samtaler, annet)

− Forhold fram mot ulykkesstedet (fartsgrense, svinger, kryss, vegbredde, oppmerking, sikt,
lysforhold, eget oppmerksomhetsnivå, annet)

− Annet om oppmerksomhet (tidspress/avtaler, sulten/tørst, siste pause, spesielle hendelser i
nær fortid)

− Kjennskap til ulykkesstedet (kjent/ukjent, sist passert, spesielle farlige forhold, forslag til
tiltak, annet)

− Trafikkopplæring, førerkort, erfaringsgrunnlag (førerkort (klasse, utstedelsesdato),
opplæring (privat/kjøreskole), årlig antall km totalt og med aktuelle kjt, tidligere uhell,
annet)

− Spesielt for yrkessjåfører (selvstendig/ansatt sjåfør, lønnsforhold (fast/akkord), ukentlig
arbeidstid, arbeidstimer siste døgn, timer/kjørelengde siden siste hvil)

− Spesielle opplevelser umiddelbart før ulykken

− Hendelsesforløp (observasjoner og handlinger siste 30 sek. før ulykken i rekkefølge,
tolkninger av handlingsvalg, skissering av alternative handlingsmuligheter)

− Skisse

− Supplerende opplysninger

− Skader (materielle og personskader)



75

Bilag 3:
Intervjuskjema
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Evaluering av arbeidet i ulykkesanalysegruppene
Spørreskjema til medlemmer av ulykkesanalysegruppene år 2000

Først noen spørsmål om deg selv og din erfaringsbakgrunn

1. 1  Kvinne   2  Mann 2. Alder Angi antall år

3. Hvilken ulykkesanalysegruppe er/har du vært
medlem i?

..……………………………………………………….(angi fylke)

4. Hvor var du ansatt når du var medlem av ulykkes-
analysegruppa (i år 2000) ?……………………………

………………………………………………..(angi etat og avd.)

5. Hvilke spesielle oppgaver/ansvar (administrativt og
faglig)  hadde du i ulykkesanalysegruppa?

Svar:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

6. Hvilken formell utdannelse har du ut over grunnskolen?

Svar:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

7. Hvilken kompetanse eller erfaring var det som gjorde at
du ble medlem av ulykkesanalysegruppa?         

Svar:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

8. Har du fått du opplæring i forbindelse med din deltakelse
i ulykkesanalysegruppa? 1  Ja   2  Nei

Dersom ja, beskriv denne nedenfor (varighet, tema etc):

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

9. Hvor god synes du den opplæring/kursing du har fått i
forbindelse med deltakelsen i ulykkesanalysegruppa har
vært?
1  God
2  Tilfredsstillende
3  Mangelfull
Beskriv hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

10. Totalt sett, føler du at din utdannelse og
erfaringsbakgrunn har vært tilstrekkelig og relevant  nok for
ditt arbeide i ulykkesanalysegruppa?
1  Ja, absolutt
2  Ja, stort sett
3  Kunne vært bedre
4  Nei
Beskriv eventuelt innen hvilket område du skulle ønske å ha
hatt større kompetanse

……………………………………………………………………….

Spørsmål om sammensetninga av og arbeidsforholdene i ulykkesanalysegruppa

11.  Hvordan har den samlede kompetanse i
ulykkesanalysegruppa vært i forhold til oppgaven?
1  God
2  Tilfredsstillende
3  Mangelfull

Dersom du har svart at kompetansen har vært mangelfull,
begrunn svaret:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
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12.  Hvordan har samarbeidet innad i gruppa vært?
1  Meget godt
2  Tilfredsstillende
3  Ikke så godt
4  Dårlig
Utdyp svaret:
                            ………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

13. Hvilke utenforstående etater (etater som ikke er
representert i gruppa) har gruppa samarbeidet med?

a. Politiet 1

b. Sykehus 1

c. Helsevesenet for øvrig 1

Andre (angi hvilke)

d……………………………………. 1

e …………………………………… 1

f. …………………………………… 1

14. Hvordan har samarbeidet med politi og helsevesenet
vært?

a. Med politiet? b. Med helsevesenet
Meget godt 1 1

Tilfredsstillende 2 2

Ikke så godt 3 3

Dårlig 4 4

Har vært ikke vært kontakt5 5

Utdyp svaret:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

15. Hvordan har det gått å kombinere arbeidet i ulykkesanalysegruppa med ditt ordinære arbeid?

Svar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Omtrent hvor mange timer vil du anslå at du i gjennomsnitt har brukt pr ulykke?

Svar:
17. Synes du det totalt sett har vært satt av nok ressurser
(tid og penger) til arbeidet i ulykkesanalysegruppa?
1  Nok
2  For lite
3  Alt for lite

Utdyp svaret:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

18. Hvordan synes du ledelsen har støttet og gitt
ryggdekning til arbeidet i ulykkesanalysegruppa?
1  Svært bra
2  Bra
3  Ikke så bra
4  Dårlig
Utdyp svaret:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
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Spørsmål om retningslinjene

19. I hvilken grad er retningslinjene* for arbeidet i ulykkesanalysegruppene fulgt når det gjelder:
a. Organisering av gruppa b. Rutiner/skjema for c. Analysedelen d. Rapportering
  (beredskap etc)  innsamling av (Informasjons-

 data/opplysninger  bortfallmetoden)
I stor grad 1 1 1 1

I noen grad 2 2 2 2

I liten grad 3 3 3 3

Utdyp svaret:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Retningslinjer for arbeidet i ulykkesanalysegrupper. Kontor for trafikkanalyse, Vegdirektoratet, juli 1999
 i kombinasjon med
 Fridulv Sagberg: Ulykkesanalyser i Statens vegvesen - Veiledning for analysearbeidet.. Notat nr 1148/99,
 Transportøkonomisk institutt
20. Hvor lett har det vært å sette seg inn i og forstå retningslinjene?

a. Rutiner/skjema for innsamling b. Analysedelen c.. Rapportering
   av data/opplysninger   (Informasjonsbortfallmetoden)

Lett 1 1 1

Verken lett eller vanskelig 2 2 2

Vanskelig 3 3 3

Utdyp svaret:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21. Hvor lett har det vært å anvende retningslinjene?
a. Rutiner/skjema for innsamling b. Analysedelen c. Rapportering
   av data/opplysninger   (Informasjonsbortfallmetoden)

Lett 1 1 1

Verken lett eller vanskelig 2 2 2

Vanskelig 3 3 3

Utdyp svaret:
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22. Hvor egnet synes du metodene beskrevet i retningslinjene har vært i forhold til oppgaven?
a. Rutiner/skjema for innsamling b. Analysedelen c. Rapportering
   av data/opplysninger    (Informasjonsbortfallmetoden)

Godt egnet 1 1 1

Brukbart egnet 2 2 2

Uegnet 3 3 3

Utdyp svaret:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Spørsmål om hvilke resultater arbeidet har gitt

23. I hvilken grad har arbeidet i ulykkesanalysegruppene
frembragt opplysninger ut over det som har stått i
politidokumentene?

1  I stor grad
2  I en viss grad
3  I liten grad

Dersom arbeidet i stor eller en viss grad har frembragt
tilleggsopplysninger, hvilke er dette?

Svar:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

24. Hvor godt kjent er resultatene av
ulykkesanalysegruppas arbeid innen den etaten du
arbeider?

Godt kjent 1

Brukbart kjent 2

Dårlig kjent 3

25. Hvordan er resultatene gjort kjent internt:

Svar: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

26. Hvilke "trafikksikkerhetsetater" utenom din egen har
blitt  orientert om gruppas resultater?
a. Vegvesenet  1
a. Politiet  1
b. Kommunene  1
c. Sykehusene    1
Andre (angi hvilke)

e…………………………………….  1

f …………………………………….  1

Utdyp svaret:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

27. Hvor stor nytte mener du arbeidet i
ulykkesanalysegruppa har hatt for
trafikksikkerhetsarbeidet  hittil?

a .Innen egen etat    b. For øvrig
Stor nytte 1    1
En viss nytte 2    2
Liten nytte 3    3

Dersom du mener arbeidet har hatt stor eller en viss nytte
hittil, beskriv hva slags nytte dette er:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
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27. Hvor stor nytte mener du arbeidet i
ulykkesanalysegruppa vil få for trafikksikkerhetsarbeidet
dersom det fortsetter?

Innen egen etat    For øvrig
Stor nytte 1    1
En viss nytte 2    2
Liten nytte 3    3

Dersom du mener arbeidet vil få stor eller en viss nytte,
beskriv hva slags nytte dette er:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

28. Dersom ulykkesanalysegruppa skal fortsette sitt arbeid i kommende år, oppgi inntil 3 forhold det er viktig å
forbedre/endre på (i prioritert rekkefølge):

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Andre forhold vedrørende ulykkesanalysegruppene du ønsker å kommentere
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Spørsmål om total ressursbruk i forbindelse med ulykkesanalysegruppa år 2000
(NB! Besvares bare av lederne av ulykkesanalysegruppene)
29. Hvor mange årsverk vil du anslå totalt gikk med til arbeidet i ulykkesanalysegruppa i år 2000?

Svar:
30. Ca hvor mye penger (i 1000 kr) ble brukt i forbindelse med arbeidet i ulykkesanalysegruppa år 2000?

a. Reisekostnader    1000 kr b. Beredskapstillegg          1000 kr

Annet (spesifiser)

c……………………………..     1000 kr d. …………………………                        1000 kr

31. Var det satt av ressurser til ulykkesanalysegruppa i årsplanen for år 2000? 1  Ja 2 Nei

32. I tilfelle ja på spm 31, hvor mye var satt av:

a. Antall årsverk b. Til reisekostnader           1000 kr

c. Til beredskapstillegg    1000 kr c. Til annet………………………………………

………………………….            1000 kr

Annet i forbindelse med ressursbruken du ønsker å kommentere
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Bilag 4:
Detaljerte svar på spørsmålet om hvilken
nytte UAG’s arbeid har gitt hittil og
hvilken nytte det kan få i fremtida
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Samtlige svar på spørsmålet ”Dersom du mener arbeidet i UAG har hatt stor
eller en viss nytte hittil, beskriv hva slags nytte dette er”.

•  Bruker erfaringene i andre situasjoner, blir diskutert på TTS
•  Utvekslet kunnskap og erfaring på tvers av faggrupper og fylkesgrenser
•  Bekrefter forhold som forskning har vist. Lokale eksempler gjør at stoffet blir mer interessant

for media/kommuner/fylkene
•  Flere har begynt å tenke TS spesielt innenfor egen etat og spesielt de som arbeider med

vegsystemer/vedlikehold. Forsvaret har lagt om rutiner etter øvelser (tretthet).
•  Satt søkelys på ulykkenes sammensatte natur og påpekt fellestrekk. Viktig i forbindelse med

forebyggende tiltak. Positive tilbakemeldinger på at resultatene er presentert på en lett
forståelig måte.

•  Skjerpet fokus på betydningen av tretthet og rus i forbindelse med ulykker. Gjort kjent for folk
via media.

•  En del tiltak rettet mot vegsystemet har blitt igangsatt via de respektive vegkontor
•  Det er gjort visse fysiske forbedringer på enkelte strekninger
•  Vegvesenet har gjort en del TS-tiltak langs vegnettet
•  Noen forbedringer på vegnettet har blitt gjort
•  Bruker resultatene fra rapporten i fora som kjøreskoler og transportbedrifter
•  Bedre samarbeid med andre etater. Bedre kjøreatferd da trafikantene vet at evt ulykker vil bli

gransket. Utbedringer på vegnettet (ganske raskt!)
•  Det må gjøres en formidlingsjobb som må omtales i veilederen. En rapport i seg selv er ikke

nok.
•  Argumentasjon for fartsdempere. Bakgrunn for ny analysegruppe for ulykker med drept/meget

alv skadd.
•  Endret opplæring av MC-sensorer og kjørelærere. Nytt opplæringshefte fra NMCU
•  Arbeidet samordnes med TSrevisjon av eks veg. tilbakemeldinger til kjøreskoler etc.

nullvisjonstanken (vegvesenets ansvar)
•  Gjort at etaten må ta ulykkene mer på alvor og at de som jobber med TS får bedre info om de

ulykker som skjer. Lettere å få gjennomslag for tiltak.
•  Gjort tiltak på vegnettet
•  Mindre fysiske tiltak utført. Samarbeidet med politiet blitt mye bedre.
•  Fjerning av unødv. trafikkøyer, sikthinder som reklame etc.
•  Utført fysiske tiltak på veg.
•  En rekke tiltak gjennomført som kommer den vanlige vegbruker til gode. Bevisstgjøring innen

egen etat.
•  Har gjort en del konkrete fysiske tiltak. Men først og fremt bevisstgjøring internt om

forekommende årsaker, som på sikt kan bli nyttig
•  Politiet har fått kjennskap til en del ulykkesårsaker, og kan dermed fokusere virksomheten mot

disse.
•  Det er potensiale innen egen etat. Forslagene til tiltak burde det vært jobbet mere med.
•  Det har blitt arbeidet bevisst sammen med andre interesseorg. i ulykkesbelastede miljøer i

noen kommuner
•  Media, politiet og retten har stor nytte av det vi gjør. Ofte er vi "førstesidestoff lang tid etter

ulykkene. Resultatene setter fokus på at det er viktig å gjøre de rette tingene.
•  Virker forebyggende. Rapporten et godt grunnlag for påtalemyndighetene
•  Oppslag og fokus i media. Utbedring av punkter på vegnettet etter ulykken.
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•  Lokalt: Belysning av gangfelt, oppsett av gjerder, justering rekkverk, siktrydding. Sentralt
(ikke ført fram): Brev om høyde på støtfangere (krav til max høyde), om krav til dekk på
forhjul på tunge kjt.

•  Arbeidet har medført tiltak både på kort og lang sikt. Har fungert som støttespiller inn mot
lokale lensmannsktr. og det er gjort innspill mot sentrale myndigheter.

•  Økt bevissthet omkring forhold som til sammen gir høy risiko. Denne bevisstheten har i for
liten grad blitt spredt fra de som gjør analysene til de som arbeider innenfor områder som
påvirker risikoen.

•  Gjennomført en del forbedringer, f.eks. skilting og andre vegtekniske tiltak
•  Veg- og trafikktekniske tiltak gjennomføres snarest mulig
•  Flere blir engasjerte. Utvidet erfaringsgrunnlag. Gruppa får trening.
•  Ang. internt: Tung materie å jobbe mot, men ikke håpløst.  Eksternt: Enda litt for tidlig (få

ulykker) å stå fram med konklusjon, men disse bør fram etter årets årsrapport.
•  Blir mer bevisst på vegutforming- og merking. Viser faregrupper som feks. unge bilførere

med liten erfaring.
•  Har hittil analysert bare 9 ulykker. Derfor vanskelig å si noe om nyttegraden. I forb. med

enkelte ulykker truffet tiltak på veg på lokalt plan.

Samtlige svar på spørsmålet ”Dersom du mener arbeidet i UAG vil få stor eller
en viss nytte hittil, beskriv hva slags nytte dette er”.

•  Egen etat: Øker forståelsen mellom faggruppene, gir bedre løsninger og ideer. For øvrig:
Trafikantene vil dra nytte av at SVV får økt kompetanse

•  Internt: i dag lite fokus på menneskelige aspekter (tilpasning/begrensninger)
•  Si mer om årsaker til trafikkulykker. Bruke TS-midlene på en bedre samfunnsøkonomisk

måte.
•  Stor nytte for den som er med i arbeidet. Tvilsom om arbeidet tilfører TS-forskningen mye

nytt.
•  Få fram hva som er den egentlige årsak til ulykker og i hvor stor grad ulike faktorer har virket

inn. Resultatene kan brukes til forbedring av rutiner i forb. med kjt-kontr. vegbygging og
vedlikehold

•  Dette er en gyllen sjanse for SVV til å fremstå som TS-etat. Ulykkesanalyser kompletterer
statistikk som tiltaksgrunnlag.

•  Kunnskap kan tilføres kjøreskoler, og også brukes i kampanjer
•  Det tverrfaglige innen gruppa borger for en helhetsbetraktning mht. årsak og tiltak.

Opplæringssiden må få kjennskap til resultatene.
•  Fysiske tiltak på vegen
•  Kan få stor nytte på sikt dersom arbeidet går videre og en tar for seg spesielle tema (feks.

ungdomsulykker)
•  Ved bedre detaljkunnskap om ulykkene kan en sette inn resursene mer presist.
•  Bruker resultatene på samlinger om tema "Valg av risiko" i transportbedrifter
•  Som på forrige spørsmål
•  Bevisstgjøring i SSV som gir engasjement og godt grunnlag for tiltak. Gir mye kunnskap som

kan brukes i atferdstiltak (mengdetrening, "Si i fra", kontakt med media, eldresatsing)
•  Planlegger seminar (for å informere om funnene) i eget fylke + mulig for SVV i hele landet

senere.
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•  Vi fikk dokumentert at MC-ulykker skjer på svingete, lavtrafikkerte og gøyale veger å kjøre
på.

•  Arbeidet avsluttet. Ikke videre prioritert
•  UAG for mc-ulykker nedlagt etter 2 års drift, fordi vi konkluderte med at vi hadde et godt nok

bilde og ikke ville få betydelig merkunnskap ved å fortsette
•  For eksterne kan det gi en viss nytte
•  Gjør vegvesenet bedre i stand til å se helheten i arbeidet. Bidrar til at seksjoner samarbeider

bedre. Lettere å få aksept på tiltak.
•  Gir grunnlag for mer presist TS-arbeid slik at vi får sikrere veger. Resultatene viktig grunnlag

for TS-revisjon av vegnettet og til prioriteringer av tiltak.
•  Fokus på TS. Viktig for å redusere antall skadde/drepte i tråd med nullvisjonen
•  Kan sette fokus på trafikantatferd: Promille og andre rusmidler. Villmannskjøring. Hviletid,

sikring av last.
•  Kunnskapen må overføres til planleggerne. Det kan bli rydda opp i tidligere produkter.
•  Vi kan gjøre fysiske tiltak på veg og sideterreng
•  Fjerning av trafikkfeller - bevisstgjøring
•  Vi må systematisere og bearbeide resultatene til lesbart format. Da tror jeg vi på sikt kan ha

stor nytte internt i SSV ang. å finne fram til de riktige tiltak
•  Senke ulykkesantallet
•  Klarlegge årsaksforhold, påvirke utformingen av vegnettet, påvirke

trafikantopplæringen/atferd/holdninger
•  Kunnskap om ulykkene som må komme brukerne til gode i form av konkrete tiltak
•  Egen etat: Bedre skilting, lys, veg osv. Ved ulykker blir endringer gjort dersom en finner feil
•  Viktig å finne ut hva som var den egentlige ulykkesårsak dersom vi skal jobbe med de riktige

tingene
•  Får bedre grunnlag for iverksetting av tiltak
•  Ledelsen (ansatte) får fakta om ulykkene (media gir ofte feil bilde). Tiltak hold til SSV kan

prioriteres mot trender/problemer. Vil fungere som revisor i for SSV.
•  Vil ofte være bakenforliggende årsaker til en rekke ulykker. Viktig å få klarlagt dem slik at vi

ikke bare vil synse om årsaker.
•  Økt allmenn bevissthet og læring fra ulykker. Med bedre rutiner, metodikk og rapportering vil

denne lærdommen kunne overføres tilbake til org., og dermed danne grunnlag for et aktivt
forbedringsarb.

•  Gruppas undersøkelser gir stort potensiale for å iverksette tiltak på lignende steder (som
ulykkesstedet) før det skjer ulykker.

•  Det er startet en prosess
•  Resultatene fra UAG kan "vekke" mange som jobber på trafikksiden, men som er blinde for

enkle forhold som kan ha store konsekvenser.
•  Kunnskap og forståelse at mange faktorer spiler inn ved ulykker, som vi i SSV har ansvaret

for. Holdninger internt et stort hinder for forbedringer.
•  Forebygger og hindrer trafikkulykker og omfanget av disse.
•  Økt kompetanse innenfor ulykkesanalyse. Setter fokus på områder det bør gjøres noe med.

Info til publikum om observasjoner det er viktig de er klar over
•  Bedre oversikt og klarhet i momenter som innvirker
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Bilag 5:
Vurdering av arbeidet i 6
ulykkesanalysegrupper opp mot generelle
kvalitetskrav
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Evaluering av ulykkesanalysegrupper:
Gjennomgang av ulykkesrapporter for Akershus/ Hedemark/
Oppland fylke (E6 Jessheim- Tretten)

Hvilke ulykkesfaser er betraktet (før-kollisjons- kollisjons- og etter-kollisjonsfasen)?
Hovedvekt på før-kollisjonsfasen, men har også sett på kollisjonsfasen og skademønsteret

Systematisk dokumentasjon av funn?
Funnene er dokumentert i eget skjema utarbeidet spesielt for analysegruppe. Skjemaet ikke alltid
fylt ut på alle punkter,

Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse og hva slags metode er anvendt for
dette? Kun verbal beskrivelse av hendelsesforløp og årsaksfaktorer, mye basert på
politirapporten. Skadeforløpet beskrevet basert på egne undersøkelser. For hver ulykke er det
identifisert såkalte risikofaktorer som er gitt vektede verdier i den samlede beskrivelsen av alle
ulykkene som er gransket.

Sammenhengen mellom funn-analyse-konklusjoner-tiltak?
Blant annet:
•  "Kvaliteten" av ulykkesforståelsen?

(Hvilke faktorer og samspill mellom faktorer er trukket inn når ulykken skal forklares, og er
disse fyllestgjørende?) Kun rapporter fra møteulykker er gjennomgått av oss. I møteulykker
gjør ofte mangel på vitneforklaringer at mange spørsmål forblir ubesvarte, selv om man har
identifisert hvilket kjøretøy som kom over i møtende kjørefelt. Årsaken til feilhandlingen som
oftest ikke klarlagt på grunn av at føreren omkom eller det mangler vitneforklaringer.

•  Er alle relevante tiltak påpekt?  Noen  tiltak påpekt i den enkelte ulykkesrapporten, men tiltak
er systematisk og grundig behandlet i kap. 4 i sluttrapporten.

Sporbarhet, dvs i hvilken grad er det mulig å  etterprøve resonnementene fra funn til
konklusjoner/tiltak? Sporbarhet delvis mangelfull pga. av at man har måttet gjøre antagelser om
årsaksforhold på grunn av manglende informasjon.

I hvilken grad er veiledningen fulgt?
Når det gjelder datainnsamling (bruk av
skjema)? Gruppa utarbeidet sitt eget
registreringsskjema

Når det gjelder bruk av
informasjonsbortfallmetoden?
Gruppa benytte ikke denne metoden

Datakilder/datakvalitet
Bra på undersøkelse av vei, kjøreforhold og kjøretøy. Mindre bra på førere.
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Ulykkesanalysegruppas arbeid i forhold til politiets ulykkesgransking
•  I hvilken grad er det foretatt datainnsamling uavhengig av politiet?
•  I hvilken grad det frembragt data som kommer i tillegg til de politiet har? Gruppa har

frembrakt informasjon om veiforhold og kjøretøy og har sett på skademekanismer.
•  I hvilken grad har ulykkesanalysegruppas arbeid frembragt funn og konklusjoner som en ikke

kan lese ut fra politidokumentene? Gruppa har utarbeidet sin egen metode for identifisering av
sk. risikofaktorer som er presentert i sluttrapporten. Dette gir en totaloversikt over typen av
”faktorer” som har vært involvert i ulykker. Dette gir et interessant bilde av hvilke faktorer
som går igjen ofte. Skadeforløpet er også beskrevet.

Generelt inntrykk av ulykkesanalysegruppas arbeid på bakgrunn av ulykkesrapportene
Gruppa har lagt ned et betydelig arbeid i å granske den enkelte ulykke, selv om man iblant har
måttet trekke konklusjoner om hendelsesforløp på usikkert grunnlag.. Spesielt må sluttrapporten
berømmes for en reflektert diskusjon av risikoproblemene i vegtrafikken.. Særlig kap. 4 viser
mange nye tanker om forebyggende tiltak som vegetaten vil kunne ha stor nytte av i det videre
forebyggende arbeidet.
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Evaluering av ulykkesanalysegrupper:
Gjennomgang av ulykkesrapporter for Buskerud

Hvilke ulykkesfaser er betraktet (før-kollisjons- kollisjons- og etter-kollisjonsfasen)?
Hovedvekt på før-kollisjonsfasen, men har også sett på kollisjonsfasen og skademønsteret.
Opplysninger om de to siste fasene primært innhentet gjennom intervju av de skadde
forgjengerne.

Systematisk dokumentasjon av funn?
Funnene er godt dokumentert i ulykkesrapportene.

Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse og hva slags metode er anvendt for
dette? Hendelsesforløp og årsaksfaktorer er verbalt beskrevet i henhold til retningslinjene. Dette
er basert på politirapportene, intervju av bilfører og fotgjenger (i over 80% av ulykkene) og
befaring på stedet, som oftest i etterkant av ulykken.

Sammenhengen mellom funn-analyse-konklusjoner-tiltak?
Blant annet:
•  "Kvaliteten" av ulykkesforståelsen?

(Hvilke faktorer og samspill mellom faktorer er trukket inn når ulykken skal forklares, og er
disse fyllestgjørende?) Intervju av impliserte, politirapporten og befaringen har gitt et godt
grunnlag for å forklare ulykken. Noen ganger synes konklusjonene/forklaringene å være
trukket lenger enn hva fakta gir grunnlag for. (I en viss grad kan en imidlertid si at
retningslinjene for analysen (side 20-21, litt. 5) legger opp til dette.)

•  Er alle relevante tiltak påpekt? Det er utarbeidet en fyldige og forholdsvis fullstendige
tiltakslister for hver ulykke.

Sporbarhet, dvs i hvilken grad er det mulig å  etterprøve resonnementene fra funn til
konklusjoner/tiltak? Som nevnt ovenfor bygger en del konklusjoner mer på antakelser en
faktiske funn. Stort sett er imidlertid etterprøvbarheten tilfredsstillende.

I hvilken grad er veiledningen fulgt?
Når det gjelder datainnsamling (bruk av
skjema)? Datainnsamlingsskjema har ikke vært
tilgjengelig for oss.

Når det gjelder bruk av
informasjonsbortfallmetoden?
Gruppa har benyttet
informasjonsbortfallmetoden helt ut.

Datakilder/datakvalitet
Bra.



94

Ulykkesanalysegruppas arbeid i forhold til politiets ulykkesgransking
•  I hvilken grad er det foretatt datainnsamling uavhengig av politiet? Gruppa har for en stor del

samlet inn data uavhengig av politiet, men har også benyttet politirapportene. I forbindelse
med enkelte ulykker er det tatt kontakt med politiet for å diskutere hendelsesforløp og funn.

•  I hvilken grad det frembragt data som kommer i tillegg til de politiet har? Gruppa har
frembrakt informasjon knyttet til veg og trafikant og har sett på
skademekanismer/skadegradering.

•  I hvilken grad har ulykkesanalysegruppas arbeid frembragt funn og konklusjoner som en ikke
kan lese ut fra politidokumentene? Gruppa har i stor grad kommet fram til årsaksfaktorer og
tiltak som en ikke kan lese ut fra politidokumentene. (For de 5 ulykker som her er
gjennomgått, inneholder politidokumentene lite informasjon ut over det som står i selve
rapportskjemaet.)

Generelt inntrykk av ulykkesanalysegruppas arbeid på bakgrunn av ulykkesrapportene
Gruppa har utført et omfattende arbeid, både når det gjelder datainnsamling, analyse og
rapportering. Dette har gitt grunnlag for mange relevante forslag til tiltak.
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Evaluering av ulykkesanalysegrupper:
Gjennomgang av ulykkesrapporter for Telemark fylke

Kun samlerapport for hvert år (1999-2001) foreligger med en ensides beskrivelse av hver ulykke i
tillegg til politirapportene.  Ikke utarbeidet rapport for hver enkelt ulykke slik instruksen
foreskriver.

Hvilke ulykkesfaser er betraktet (før-kollisjons- kollisjons- og etter-kollisjonsfasen)?
Mangler enkeltrapporter

Systematisk dokumentasjon av funn?
Mangler enkeltrapporter

Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse og hva slags metode er anvendt for
dette? Mangler enkeltrapporter

Sammenhengen mellom funn-analyse-konklusjoner-tiltak?
Blant annet:
•  "Kvaliteten" av ulykkesforståelsen?

(Hvilke faktorer og samspill mellom faktorer er trukket inn når ulykken skal forklares, og er
disse fyllestgjørende?)

•  Er alle relevante tiltak påpekt?
Har benyttet samme metode med vektede risikofaktorer som ble benyttet i E6 Jessheim – Tretten
undresøkelsen. Risikomatrisen som viser oversikt over de vektede risikofaktorene, gir en nyttig
oversikt.

Sporbarhet, dvs i hvilken grad er det mulig å  etterprøve resonnementene fra funn til
konklusjoner/tiltak?

I hvilken grad er veiledningen fulgt?
Når det gjelder datainnsamling (bruk av
skjema)?

Når det gjelder bruk av
informasjonsbortfallmetoden?
Gruppa benyttet først
informasjonsbortfallsmetoden, men gikk senere
over til STEP-metoden.

Datakilder/datakvalitet

Ulykkesanalysegruppas arbeid i forhold til politiets ulykkesgransking
•  I hvilken grad er det foretatt datainnsamling uavhengig av politiet?
•  I hvilken grad det frembragt data som kommer i tillegg til de politiet har?
•  I hvilken grad har ulykkesanalysegruppas arbeid frembragt funn og konklusjoner som en ikke

kan lese ut fra politidokumentene?



96

Generelt inntrykk av ulykkesanalysegruppas arbeid på bakgrunn av ulykkesrapportene
Ingen rapporter ut over samlerapporten for hver år, men den lokale instruksen for ulykkesgruppas
arbeid ser bra ut.
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Evaluering av ulykkesanalysegrupper:
Gjennomgang av ulykkesrapporter for Sør-Trøndelag fylke

Vurderingene bygger på årsrapporten fra 1999 og 5 ulykker som er omtalt der.

Hvilke ulykkesfaser er betraktet (før-kollisjons- kollisjons- og etter-kollisjonsfasen)?
Benytter STEP-metoden og sier i innledningen av rapporten at granskingen skal omfatte kjeden:
utløsende hendelse-sammenstøt-skade-tap, dvs. alle ulykkesfaser. Rapporten viser at
hendelsforløpet fram til og med skadefasen er tatt med, men at resten av redningskjeden ikke er
analysert. Skadefasen bare summarisk beskrevet.

Systematisk dokumentasjon av funn?
Funn i undersøkelsen av den enkelte ulykke er bare sporadisk dokumentert i rapporten.

Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse og hva slags metode er anvendt for
dette?
STEP-metoden er benyttet på en kompetent måte, kun uvesentlige feil i gjennomføringen av
analysen ved hjelp av denne metoden. Benyttet på riktig måte, gir denne metoden en oversiktelig
beskrivelse av hendelsesforløpet

Sammenhengen mellom funn-analyse-konklusjoner-tiltak?
Blant annet:
•  "Kvaliteten" av ulykkesforståelsen?

(Hvilke faktorer og samspill mellom faktorer er trukket inn når ulykken skal forklares, og er
disse fyllestgjørende?)

•  Er alle relevante tiltak påpekt?
Ufullstendig og til dels manglende dokumentasjon av funn som grunnlag for analysen. Analyse
ved hjelp av STEP gir likevel resultatet høy troverdighet ved at hendelseskjeden blir.”forståelig”.
Har også benyttet med hell den systematiske tiltaksanalysen anbefalt i boka til Hendrick og
Benner (Analysing accidents with STEP.) Denne metoden gir vanligvis ideer til langt flere typer
av tiltak en man vanligvis kommer på, samt at tiltakene blir systematisk vurdert med hensyn til
forventet effekt.

Sporbarhet, dvs i hvilken grad er det mulig å  etterprøve resonnementene fra funn til
konklusjoner/tiltak?
Mangler i de fleste tilfellene sporbarhet mellom funn og konstruksjon av STEP-diagram, da
referanse til underlagsmateriale mangler.

I hvilken grad er veiledningen fulgt?
Når det gjelder datainnsamling (bruk av
skjema)?
Granskingen gjort i tidsrommet 1995-1999 før
veiledningen ble utgitt.

Når det gjelder bruk av
informasjonsbortfallmetoden?
Nei, har i stedet benyttet STEP-metoden,

Datakilder/datakvalitet
Med få unntak mangler referanser til datakilder nesten helt
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Ulykkesanalysegruppas arbeid i forhold til politiets ulykkesgransking
•  I hvilken grad er det foretatt datainnsamling uavhengig av politiet?
•  I hvilken grad det frembragt data som kommer i tillegg til de politiet har?
•  I hvilken grad har ulykkesanalysegruppas arbeid frembragt funn og konklusjoner som en ikke

kan lese ut fra politidokumentene?
Datainnsamling foretatt i samarbeid med politiet.
Granskingene gjort av gruppa har frembrakt funn og analyser ut over politirapporten
(TS:antagelse)

Generelt inntrykk av ulykkesanalysegruppas arbeid på bakgrunn av ulykkesrapportene
Ved å benytte STEP-analyse har gruppa fulgt en systematisk fremgangsmåte i analysen, oppnådd
å få fram en systematisk hendelsesbeskrivelse og pekt på mange tiltak for hver ulykke, både av
vegteknisk  og kjøretøyteknisk art, og når det gjelder trafikantatferd. Rapportene er også meget
kortfattet og grei for hver enkelt ulykke. Det må dog stilles spørsmålstegn ved kvaliteten av
resultatet pga. av mangelfull dokumentasjon av funn i mange tilfeller.
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Evaluering av ulykkesanalysegrupper:
Gjennomgang av ulykkesrapporter for Nord-Trøndelag fylke

Hvilke ulykkesfaser er betraktet (før-kollisjons- kollisjons- og etter-kollisjonsfasen)?
Konsentrert mest om før-kollisjonsfasen. I noen tilfeller er også kollisjonsfasen med. Denne
undersøkelsen er gjort i forbindelse med at biltilsynet har undersøkt kjøretøyet. Kun sporadiske
opplysninger om etter-kollisjonsfasen.

Systematisk dokumentasjon av funn?
Av varierende kvalitet.

Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse og hva slags metode er anvendt for
dette?
Nei. kun verbal beskrivelse og skisser. I ett tilfelle er vei-tid diagram benyttet.

Sammenhengen mellom funn-analyse-konklusjoner-tiltak?
Blant annet:
•  "Kvaliteten" av ulykkesforståelsen?

(Hvilke faktorer og samspill mellom faktorer er trukket inn når ulykken skal forklares, og er
disse fyllestgjørende?)

I noen tilfeller mangelfull, for eksempel ved trailervelt. Ellers gjør mangel på informasjon at
ulykkesforståelsen blir ufullstendig.
•  Er alle relevante tiltak påpekt?
Eksisterende standard på vegen tas for gitt. Dette gjelder særlig skadevoldende forhold som
utstikkende bergnabber etc. Uheldig vegutforming hvor ombygging burde anbefales, blir med et
unntak ikke tatt opp. Man ser heller ikke det generelle problemet, dvs. søke etter samme uheldige
vegforhold andre steder enn der ulykken skjedde..

Sporbarhet, dvs i hvilken grad er det mulig å  etterprøve resonnementene fra funn til
konklusjoner/tiltak?
Stort sett tilfredsstillende, hos politiet. I noen tilfeller der føreren er omkommet, blir det mest
gjetning og sannsynliggjøring, men dette presiseres vanligvis.

I hvilken grad er veiledningen fulgt?
Når det gjelder datainnsamling (bruk av
skjema)?
Skjemaet er ikke benyttet.

Når det gjelder bruk av
informasjonsbortfallmetoden?
 Metoden er ikke benyttet

Datakilder/datakvalitet
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Ulykkesanalysegruppas arbeid i forhold til politiets ulykkesgransking
•  I hvilken grad er det foretatt datainnsamling uavhengig av politiet?
I liten grad, men biltilsynet undersøker involverte kjøretøy.
•  I hvilken grad det frembragt data som kommer i tillegg til de politiet har?
Lite ut over undersøkelsen av kjøretøyene.
•  I hvilken grad har ulykkesanalysegruppas arbeid frembragt funn og konklusjoner som en ikke

kan lese ut fra politidokumentene?
Lite på funn, men noen på anbefalinger om vegtekniske tiltak

Generelt inntrykk av ulykkesanalysegruppas arbeid på bakgrunn av ulykkesrapportene
Vegvesenets granskning har bidratt i liten grad i forhold til politiets undersøkelse.
Hendelsesforløpet er ikke beskrevet. Når granskingen blir foretatt slik som i noen av tilfellene i
dette fylket, kan arbeidet virke tilslørende heller enn oppklarende for hendelsesforløp og
årsaksfaktorer.
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Evaluering av ulykkesanalysegrupper:
Gjennomgang av ulykkesrapporter for Troms fylke

Hvilke ulykkesfaser er betraktet (før-kollisjons- kollisjons- og etter-kollisjonsfasen)?
Kun før-kollisjonsfasen er analysert

Systematisk dokumentasjon av funn?
I liten grad , men dette er heller ikke sett på som noe poeng i rapporten

Klargjørende og dokumentert hendelsesbeskrivelse og hva slags metode er anvendt for
dette?
Kun verbal beskrivelse av antatt hendelsesforløp

Sammenhengen mellom funn-analyse-konklusjoner-tiltak?
Blant annet:
•  ”Kvaliteten” av ulykkesforståelsen?

(Hvilke faktorer og samspill mellom faktorer er trukket inn når ulykken skal forklares, og er
disse fyllestgjørende?)

Benytter begrepene ”sannsynlig årsak og ”medvirkende årsak” samt  Informasjonsbortfalls-
metoden. Forklaringene ikke fyllestgjørende, ei heller bruken av informasjonsbortfallsmetoden
som bidrar lite til analysen ut over den enkle hendelsesbeskrivelsen.
•  Er alle relevante tiltak påpekt?
Ved noen av ulykkene er tiltak på en rekke områder (vei, kjøretøy, fører) påpekt, mens i andre
mangler dette helt.

Sporbarhet, dvs i hvilken grad er det mulig å  etterprøve resonnementene fra funn til
konklusjoner/tiltak?
Generelt dårlig sporbarhet. Konklusjoner om årsaksforhold trekkes uten at underliggende funn
dokumenteres, eller at hendelsesforløpet er beskrevet mer systematisk.

I hvilken grad er veiledningen fulgt?
Når det gjelder datainnsamling (bruk av
skjema)?
Brukt i de fleste tilfellene.

Når det gjelder bruk av
informasjonsbortfallmetoden?
Metodens skjematikk forsøkt fulgt, men i de
fleste tilfellene har dette gitt lite
tilleggsinformasjon ut over det som
fremkommer i selve hendelsesbeskrivelsen.

Datakilder/datakvalitet
Stort sett greitt for oppmåling på åstedet, beskrivelse av vegforhold og rutinemessig undersøkelse
av de involverte kjøretøyene. Vesentlige data mangler i mange tilfeller , f.eks friksjonsmåling
eller intervju med impliserte parter der dette kan ha vært av vesentlig betydning for forståelse av
hendelsesforløp og årsaksforhold.
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Ulykkesanalysegruppas arbeid i forhold til politiets ulykkesgransking
•  I hvilken grad er det foretatt datainnsamling uavhengig av politiet?
Data innsamlet om vegforhold og kjøretøy, men vanskelig å bedømme om dette er gjort i tillegg
til politiets registreringer. Sporadisk intervju av impliserte førere og vitner uten at mye nytt er
fremkommet ut over forklaringene gitt til politiet.
•  I hvilken grad det frembragt data som kommer i tillegg til de politiet har?
Virker som lite nytt er fremkommet om selve ulykken, men vanskelig å bedømme i mangel av
politirapportene
•  I hvilken grad har ulykkesanalysegruppas arbeid frembragt funn og konklusjoner som en ikke

kan lese ut fra politidokumentene?
Muligens ikke så mye på beskrivelse av ulykken og årsaksforholdene men en rekke forslag til
forebyggende tiltak er fremkommet.

Generelt inntrykk av ulykkesanalysegruppas arbeid på bakgrunn av ulykkesrapportene
UAG har kommet fram med mye nyttig informasjon for forebyggende tiltak både for veg,
kjøretøy og føreropplæring/påvirkning. Konklusjonene er imidlertid ofte usikre på grunn av
manglende dokumentasjon av funn eller underbygging av påstander om årsaksforhold.
Perspektivet på forebyggende tiltak også begrenset pga. at kun før-kollisjonsfasen er analysert.






	Bakgrunn
	Generelt om formålet med og kvalitetskrav til ul�
	Formålet med granskning av vegtrafikkulykker i u�
	Generelle kvalitetskrav til ulykkesgransking i ulykkesanalysegrupper-/havarikommisjoner
	Betydningen av å ha medisinsk kompetanse i ei ul�

	Evalueringsmetode
	Beskrivelse av metoden
	Datagrunnlag for evalueringen
	Oversikt over evalueringsgrunnlaget
	Gjennomgang av materiale fra ulykkesanalysegruppene (UAG)
	Opplysninger innhentet gjennom intervjuundersøke�


	Beskrivelse av retningslinjene for arbeidet i ulykkesanalysegruppene
	Oversikt over retningslinjene
	Organisering og gruppas sammensetning
	Beredskap og varslings- og utkallingsrutiner
	Arbeid og datainnsamling på ulykkesstedet
	Kontakt med involverte i ulykken
	Samarbeidet med politiet og forholdet til den ord
	Analyse
	Rapportering
	Fortrolighet

	Oversikt over organisering av gruppene og hvordan de har arbeidet
	Organisering og sammensetning av gruppene
	Beredskap
	De viktigste resultatene fra ulykkesanalysene og 

	Intervjuundersøkelsen – opplegg og resultater
	Generelt om intervjuundersøkelsen
	Resultater
	Opplysninger om de som har svart
	Utdanning og kompetanse i forbindelse med deltakelse i ulykkesanalysegruppa
	Arbeidsforholdene i gruppa - samarbeid med eksterne
	Ressurstilgang og ressursbruk
	Ledelsens støtte til arbeidet
	Spørsmål angående retningslinjene og det oppleg�
	I hvilken grad er retningslinjene fulgt
	Hvor lett det har vært å forstå og sette seg in�
	Hvor lett det har vært å anvende retningslinjene
	Metodenes egnethet i forhold til oppgaven

	Resultatene av arbeidet i ulykkesanalysegruppene
	Hvor godt kjent er ulykkesanalysegruppenes arbeid og resultater?
	Forhold det er viktig å endre på ved fortsatt ar


	Gjennomgang av ulykkesrapporter fra utvalgte fylk
	Samlet vurdering av ulykkesanalysegruppenes arbeid
	Totalinntrykket
	I hvilken grad har ulykkesanalysegruppene vært o�
	Hvilke forutsetninger har ulykkesanalysegruppene 
	Hvordan ulykkesanalysegruppene har fungert generelt sett
	Samarbeidet med andre etater
	Hvordan har retningslinjene og metodene der fungert?
	Kvaliteten på arbeidet sett i forhold til genere�
	Resultatet av arbeidet i gruppene

	Anbefalinger

	URL: www.sintef.no
	Logo: s
	Trondheim: Trondheim
	Adressefelt: Address:Phone:Fax:
	Postnummer: NO-7465 Trondheim, Norway+47 73 59 30 00+47 73 59 33 50
	Oslo: Oslo
	Adressefelt2: Address:Phone:Fax:
	Postnummer2: P.O. Box 124, Blindern, NO-0314 Oslo, Norway+47 22 06 73 00+47 22 06 73 50


