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INNLEDNING 
 
I 2005 startet Statens vegvesen et landsomfattende arbeid som innebærer å analysere samtlige 
dødsulykker i vegtrafikken. Dette arbeidet gjennomføres i regionale ulykkesanalysegrupper 
(UAG), og i løpet av perioden 2005-2010 har ulykkesanalysegruppa i Region sør analysert 
300 dødsulykker.   
 
For hver enkelt dødsulykke gjennomføres en dybdeanalyse som resulterer i en ulykkesrapport 
som beskriver hendelsesforløpet og medvirkende faktorer til ulykken og skadeomfanget. 
Disse ulykkesrapportene er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 14. Videre 
inneholder ulykkesrapportene en del taushetsbelagte personopplysninger som er unntatt 
offentlighet etter offentleglova § 13, 1. ledd, jf. Forvaltningsloven § 13. Hensikten med denne 
rapporten er å videreformidle de viktigste analyseresultatene fra 2010 samtidig som hensynet 
til taushetsplikten ivaretas. Dette er gjennomført ved å oppsummere analyseresultatene på en 
slik måte at de ikke kan spores tilbake til de enkelte ulykkene. 
 
Hensikten med rapporten er å peke på generelle likhetstrekk ved de 41 dødsulykkene som fant 
sted i Region sør 2010 og framheve funn vi mener bør legges til grunn for det framtidige 
arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.   
 
Kapittel 1 gir innblikk i ulykkesutviklingen i Region sør og beskriver en rekke egenskaper 
ved dødsulykkene. Eksempler på dette er beskrivelser av ulykkesstedene, de involverte 
trafikantenes alder og kjønn og under hvilke reiseformål ulykkene skjedde. Kapittel 2 gir en 
detaljert beskrivelse av medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget i dødsulykkene i 
Region sør 2010. Kapittelet gir også innsikt i hvordan analyseresultatene fra de 6 siste årene, 
2005-2010, fordeler seg på de ulike fylkene i regionen. Kapittel 3 gir en beskrivelse av forslag 
til tiltak og kapittel 4 omfatter erfaringer fra 2010. 
 
Årsrapporten er utarbeidet av den regionale ulykkesanalysegruppa (UAG) i Region sør. 
Samlet har denne gruppa bred faglig kompetanse og lang erfaring innenfor Statens vegvesen. 
I 2010 ble UAG utvidet med en fast deltager med medisinsk kompetanse, noe som har 
medført en betydelig utvidelse av gruppas analysekompetanse.  
 
I 2010 har UAG Region sør bestått av følgende faste deltagere; 
  
Vibeke Schau (leder) – samfunn, veg- og transportavdelingen 
Svein Harald Søndenaa – plan og forvaltning, Aust-Agder 
Svein Voldseth – vegseksjonen, Buskerud 
Helge Hågan – kjøretøy, Vestfold (t.o.m. januar 2011)  
Pål Erik Westeng – kjøretøy, Buskerud (f.o.m. januar 2011) 
Arild Røkaas – trafikant, Buskerud (t.o.m. mai 2010) 
Henning Mikkelsen – trafikant, Vest-Agder (f.o.m. mai 2010) 
Anders Holtan – anestesilege ansatt ved Oslo Universitetssykehus 
 
I tillegg har representanter fra de fylkesvise beredskapsgruppene og de fylkesvise 
ulykkesgruppene deltatt i UAGs analysemøter. Representanter fra beredskapsgruppene har 
rykket ut på ulykkesstedet og innehar derfor den ”ferskeste” kunnskapen om ulykkene og 
forholdene da ulykken skjedde. Lederne av de fylkesvise ulykkesgruppene har samlet 
sammen alt tilgjengelig materiale om ulykkene og utarbeidet utkast til ulykkesanalyser. 
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Deltagelse fra lokale beredskaps- og ulykkesgruppene har vært helt avgjørende for å sikre 
tilstrekkelig lokalkunnskap og kvalitet i UAGs analysearbeid.   
 
Når analysearbeidet er ferdigstilt legges resultatene inn i en felles nasjonal database. Vha 
denne databasen er det mulig å hente ut samlet statistikk for hvert fylke, hver region og for 
hele landet. Denne databasen har vært et viktig hjelpemiddel i utarbeidelsen av denne 
årsrapporten. For 2010-ulykkene har Anniken Island sørget for å legge analyseresultatene fra 
dybdeanalysene inn i denne databasen.  
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KAPITTEL 1: GENERELT OM DØDSULYKKENE I REGION SØR 
2010   

Utvikling i antall drepte/skadde og antall trafikkulykker, 
Region sør 2005-2010 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i antall trafikkulykker med personskade og antall 
drepte/skadde trafikanter (alle skadegrader) i Region sør 2005-2010.   
  
I 2010 ble 1961 personer drept/skadd i 1344 trafikkulykker i Region sør. Det er færre 
drepte/skadde trafikanter og færre trafikkulykker sammenlignet med de 5 foregående årene.  
 
I perioden 2005-2010 har det vært en nedgang i antall drepte/skadde trafikanter på 20 % og en 
nedgang i antall trafikkulykker på 21 %.  
 

 
 
Antall trafikkulykker med personskade og antall drepte/skadde trafikanter  
(alle skadegrader) i Region sør 2005-2010.   
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Utvikling i antall drepte/hardt skadde Region sør 2005-2010 
 
Dersom vi ser nærmere på utviklingen i de alvorligste ulykkene, kan vi se en betydelig 
nedgang i antall drepte og hardt skadde (meget alvorlig skadde og alvorlig skadde) i Region 
sør fra 2005 til 2010.   
 
I 2010 ble 45 personer drept og 126 personer hard skadd i Region sør. Det er færre drepte og 
hardt skadde sammenlignet med de 5 foregående årene. Siden 2005 har det vært en nedgang i 
antall drepte på 33 % og en nedgang i antall hardt skadde på 42 %.  
 

 
 
Antall drepte og antall hardt skadde trafikanter i Region sør i perioden 2005-2010. 
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Antall dødsulykker Region sør 2010 – kartfestet 

 
Dødsulykkene Region sør 2010, geografisk fordelt. 
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Antall dødsulykker Region sør 2005-2010 – kartfestet 

 
Dødsulykkene Region sør 2005-2010, geografisk fordelt. 
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Dødsulykkene fordelt på ulykkestyper Region sør 2010 
 
Figuren nedenfor viser hvordan dødsulykkene fordeler seg på forskjellige ulykkestyper i 
Region sør 2010, og i de 5 foregående årene.   
 
De fleste dødsulykkene i Region sør 2010 var møteulykker. Møteulykkene utgjorde 39 % av 
dødsulykkene og utforkjøringsulykkene utgjorde 34 % av dødsulykkene i 2010. Dette er 
omtrent den samme fordelingen som gjelder for hele landet.   
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Antall dødsulykker Region sør 2005-2010, fordelt på ulykkestyper.  
 
Den største nedgangen i antall dødsulykker fra 2005 til 2010 knytter seg til nedgangen i antall 
utforkjøringsulykker. Fra 2005 til 2010 har det vært en nedgang på 44 % i antall 
utforkjøringsulykker i Region sør.   
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Dødsulykkene fordelt på fylker Region sør 2010 
 
De fleste dødsulykkene i 2010 fant sted i Buskerud. Dødsulykkene i Buskerud utgjorde 34 % 
av alle dødsulykkene i hele Region sør i 2010. Det var færrest dødsulykker i Vestfold i 2010.  
 
Vestfold er det fylket i Region sør som har hatt størst nedgang i antall dødsulykker de siste 
årene. Fra 2005 til 2010 har Vestfold hatt en nedgang i antall dødsulykker på 73 %. Buskerud 
har hatt en nedgang i antall dødsulykker på 42 % i den samme perioden.  
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Antall dødsulykker Region sør 2005-2010, fordelt på de 5 fylkene. 
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Dødsulykkene fordelt på type veg Region sør 2010 
 
De fleste dødsulykkene i Region sør 2010 skjedde på europaveger. I 2010 skjedde en svært 
stor andel av dødsulykkene i Region sør (over ¼) på kommunale og private veger 
sammenlignet med tidligere år.  
 

 
Antall dødsulykker Region sør 2010, fordelt på ulike typer veger.   
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Dødsulykkene fordelt på veger med ulik trafikkmengde 
Region sør 2010 
 
En stor andel av dødsulykkene i Region sør 2010 (ca 40 %) skjedde på veger med lite trafikk, 
dvs veger med ÅDT (årsdøgntrafikk) 1500 eller mindre. Dette omfatter også 2 dødsulykker 
som skjedde på gang- og sykkelveger og 10 dødsulykker som skjedde på kommunale og 
private veger med lite trafikk. I perioden 2005-2010 skjedde 23 % av dødsulykkene på veger 
med ÅDT 1500 eller mindre.  
 
I 2010 skjedde kun 5 dødsulykker (ca 12 %) på veger med svært mye trafikk, dvs veger mer 
enn ÅDT 10 000. I perioden 2005-2010 skjedde 19 % av dødsulykkene på veger med ÅDT 
mer enn 10 000.  
 

 
Antall dødsulykker Region sør 2010, fordelt på veger med ulik trafikkmengde. 
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Dødsulykkene fordelt på veger med ulik funksjon Region sør 
2010 

 
26 (63 %) av dødsulykkene i Region sør 2010 skjedde på “vanlig veg utenfor tettbygd strøk”. 
Dette omfatter veger med fartsgrense 70 eller 80 km/t. Mens 24 av disse ulykkene skjedde på 
veger med 2 kjørefelt og uten midtrekkverk mellom kjøreretningene skjedde 2 av disse på 
veger med forbikjøringsfelt (3 kjørefelt) og uten midtrekkverk mellom kjøreretningene. Det 
skjedde ingen dødsulykker i Region sør 2010 på veger med midtrekkverk mellom 
kjøreretningene. 
 
5 (12 %) av dødsulykkene i Region sør 2010 skjedde på “vanlig veg/gate i tettbygd strøk”. 
Dette var veger/gater med fartsgrense 50 km/t. 2 av disse ulykkene skjedde i boliggater, 2 av 
disse ulykkene skjedde i sentrumsområder og den siste skjedde i et industriområde. 
 
4 av dødsulykkene i Region sør 2010 skjedde på veger til/fra marka/fjellet, på hytteveg eller 
på gårdsveg. Dette omfatter veger utenfor tettbygd strøk og med lite trafikk. De øvrige 
dødsulykkene som fant sted i Region sør 2010 skjedde på følgende steder:  

o 1 dødsulykke skjedde på en p-plass utenfor et kjøpesenter. 
o 1 dødsulykke skjedde i krysset mellom en avkjørsel og hovedveg.    
o 1 dødsulykke skjedde i krysset mellom jernbanen og en privat gårsdveg.  
o 1 dødsulykke skjedde i et T-kryss mellom en kommunal gate og en hovedveg.  
o 2 dødsulykker skjedde på gs-veg. Dette omfatter utforkjøringer med hhv sykkel/ATV.  

 

 
Antall dødsulykker Region sør 2010 fordelt på type ulykkessted  
(vegen eller trafikkarealets funksjon). 
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Dødsulykkene fordelt på førerens kjennskap til ulykkesstedet 
Region sør 2010 

 
I ulykker med flere involverte enheter defineres kun ett av kjøretøyene i ulykken som den 
“utløsende enheten”. F eks i møteulykker defineres det kjøretøyet som kom over i motgående 
kjørefelt som utløsende enhet. Fører av utløsende enhet er ikke synonymt med hvem som var 
skyldig i ulykken.  

 
Blant de 41 førerne av utløsende enhet i dødsulykkene i 2010 bodde 16 av førerne i nærheten 
av ulykkesstedet, dvs at føreren var svært godt kjent på stedet. I ytterligere 8 ulykker bodde 
føreren i nabokommunen, dvs at føreren sannsynligvis var godt kjent på stedet. Dvs at godt 
over halvparten av førerne av utløsende enheter i dødsulykkene sannsynligvis var godt kjent 
eller svært godt kjent på ulykkesstedet.  
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Dødsulykkene fordelt på førerens reiseformål Region sør 
2010 
 
I ulykker med flere involverte enheter defineres kun ett av kjøretøyene i ulykken som den 
“utløsende enheten”. F eks i møteulykker defineres det kjøretøyet som kom over i motgående 
kjørefelt som utløsende enhet. Fører av utløsende enhet er ikke synonymt med hvem som var 
skyldig i ulykken.  
 
Nedenfor gjengis de ulike reiseformålene eller situasjonene de 41 dødsulykkene i Region sør 
2010 skjedde i. I ulykker med flere involverte enheter er det tatt utgangspunkt i føreren av den 
utløsende enheten.  
 
De 41 førerne av utløsende enhet i dødsulykkene Region sør 2010 befant seg under følgende 
reiseformål/situasjon da ulykken inntraff: 
 

 2 dødsulykker skjedde sannsynligvis som en følge av en villet handling/selvmord 
 2 dødsulykker skjedde på vei hjem fra fest 
 4 dødsulykker skjedde i forbindelse med testing av/lek med  kjøretøy (2 ureg.kjøretøy) 
 1 dødsulykke skjedde da føreren forsøkte å unndra seg politikontroll.  
 4 dødsulykker skjedde da føreren/fotgjengeren var på vei til/fra jobb eller skole 
 2 dødsulykker skjedde under transportarbeid (hhv varetransport og drosjetur) 
 2 dødsulykker skjedde på vei hjem fra butikken/handleturen  
 3 dødsulykker skjedde under ”søndagstur” med samboer eller venner  
 2 dødsulykker skjedde på vei til/fra hytta  
 3 dødsulykker skjedde på ferietur med venner eller familie langt hjemmefra 
 6 dødsulykker skjedde under diverse fritidsreiser (treningstur, privat postrunde, 

bilkjøp, familiebesøk, jobbintervju). 
 10 dødsulykker skjedde under ukjent formål. I 9 av disse bodde føreren like i nærheten 

eller i nabokommunen, dvs at føreren var godt kjent eller svært godt kjent på 
ulykkesstedet.   
 

 I 4 av de 41 dødsulykkene omtalt ovenfor ble ulykken utløst av at føreren av utløsende 
enhet foretok en forbikjøring.  
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Førerens reiseformål (fører av utløsende enhet), i dødsulykkene Region sør 2010. 
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Drepte trafikanter fordelt på alder og kjønn Region sør 2010 
 
I 2010 ble totalt 45 mennesker drept i vegtrafikken i Region sør. Det var flest drepte i 
aldersgruppene 15-19 år og 20-24 år, disse utgjør 27 % av alle drepte i Region sør 2010. 
Drepte kvinner utgjør 20 % av alle drepte i Region sør 2010.  

 
Antall drepte Region sør 2010, fordelt på alder og kjønn. 
 
Sammenlignet med de dreptes alder og kjønn i Region sør 2005-2009 ser vi at situasjonen i 
2010 er nokså lik som i de 5 foregående årene. 2010 peker seg derimot ut med en stor andel 
drepte kvinner i aldersgruppen 70-74 år og stor andel drepte menn i aldersgruppen 50-54 år. 

 
Antall drepte Region sør 2005-2009, fordelt på alder og kjønn. 
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Førere av utløsende enhet fordelt på alder og kjønn Region sør 
2010 
 
I ulykker med flere involverte enheter defineres kun ett av kjøretøyene i ulykken som den 
“utløsende enheten”. F eks i møteulykker defineres det kjøretøyet som kom over i motgående 
kjørefelt som utløsende enhet. Fører av utløsende enhet er ikke synonymt med hvem som var 
skyldig i ulykken.  
 
Alders- og kjønnsfordelingen mht førere av utløsende enhet er noe annerledes enn alders- og 
kjønnsfordelingen mht drepte trafikanter (omtalt på forrige side). Vi ser at det var faktisk like 
mange førere av utløsende enheter i aldersgruppen 70-74 år som i aldersgruppen 15-19 år i 
Region sør 2010. Videre ser vi at det var en stor andel kvinner i aldersgruppen 70-74 år som 
var førere av utløsende enhet i Region sør 2010. Kvinnelige førere av utløsende enhet utgjør 
kun 17 %. 5 av de 7 kvinnelige førerne av utløsende enhet var over 60 år.  
 

 
Fører av utløsende enhet i dødsulykkene Region sør 2010, fordelt på alder og kjønn. En 
steinsprangulykke er ikke tatt med i denne oversikten, dvs at det kun er 40 dødsulykker i dette 
utvalget. 
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Involverte trafikkenheter i dødsulykkene Region sør 2010 
 
I de 41 dødsulykkene i 2010 var det totalt 73 involverte trafikkenheter. Det var flest 
personbiler/varebiler involvert i dødsulykkene, deretter følger mc og lastebil.  
 

 
Antall involverte enheter i dødsulykkene Region sør 2010. 
 
Dersom vi ser nærmere på antall involverte “lette enheter” i dødsulykkene i Region sør 2005-
20010 (figuren nedenfor) ser vi at det har vært en nedgang mht involverte mc/moped/ATV i 
denne perioden. Det var færre fotgjengere involvert i dødsulykkene i Region sør 2010 enn i 
2009 og 2008. Antall involverte syklister har variert mellom 5 og 2 syklister per år i Region 
sør 2005-2009. I 2010 var det 3 syklister involvert i dødsulykkene i Region sør.    
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Antall involverte lette enheter i dødsulykkene Region sør 2005-2009. 
 
De dreptes ”trafikantrolle” i dødsulykkene Region sør 2010 
 
Blant de 45 drepte i Region sør 2010 var det flest førere og passasjerer i bil, hhv 23 førere og 
9 passasjerer. Deretter følger førere av mc, syklister, fotgjengere og førere av ATV.  
 

 
Antall drepte Region sør 2010, fordelt på ulike ”trafikantroller”. 
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KAPITTEL 2: MEDVIRKENDE FAKTORER TIL ULYKKENE/ 
SKADEOMFANGET REGION SØR 2010 
 
Den regionale ulykkesanalysegruppa har gjennomført dybdeanalyse av de 41 dødsulykkene 
som fant sted i Region sør 2010. Analysearbeidet dreier seg hovedsakelig om å avdekke 
hendelsesforløpet og identifisere medvirkende faktorer til ulykken og skadeomfanget i hver 
enket ulykke. Samtidig forsøker vi å vurdere hvilke medvirkende faktorer som har hatt 
avgjørende, stor og mindre betydning. De to figurene i dette kapittelet oppsummerer hvilke 
medvirkende faktorer vi mener har hatt avgjørende eller stor betydning i de 41 dødsulykkene i 
2010.  
 
Medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget er forsøkt plassert i ulike 
samlekategorier som omfatter flere lignende faktorer. Hensikten med dette er å kunne peke på 
eventuelle likhetstrekk mellom dødsulykkene. Noen ganger kan det være vanskelig å plassere 
medvirkende faktorer i en slik samlekategori fordi hver enkelt ulykke er unik og som regel 
skiller seg fra alle andre ulykker på flere områder. I tillegg kan det være vanskelig å avgjøre 
hvilken medvirkende faktor som har hatt størst betydning, nettopp fordi ulykken oppstod som 
en følge av flere svakheter som forsterket hverandre eller som en følge av svikt i samspillet 
mellom flere faktorer. De to figurene i dette kapittelet gir allikevel et bilde av hvilke 
medvirkende faktorer som har hatt størst betydning i dødsulykkene i 2010.  
 
Samlekategoriene av medvirkende faktorer gjengitt i de to figurene beskrives nærmere vha 
eksempler. Hensikten med dette er å gi en dypere forståelse av de medvirkende faktorene som 
er identifisert gjennom dybdeanalysene.  
 
Til slutt i dette kapittelet gjengis analyseresultatene i Region sør fra hele 6-årsperioden (2005-
2010, totalt 300 dybdeanalyser) i form av fylkesvis statistikk. Hensikten med dette er å belyse 
eventuelle særtrekk ved dødsulykkene i de ulike fylkene. Å samle analyseresultatene fra de 6 
foregående årene gir dessuten et bedre statistisk grunnlag. 
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Medvirkende faktorer til ulykkene Region sør 2010 
 
I figuren nedenfor er identifiserte medvirkende faktorer til dødsulykkene samlet i lignende 
kategorier. De 5 første forholdene omfatter førernes feilhandlinger. De 4 neste omfatter 
førerens tilstand (trøtthet, sykdom osv). De to neste omfatter førerens ferdigheter. Deretter 
følger forhold ved kjøretøyet (hjul/dekk) og til slutt forhold ved vegen.  
 

 
 
Medvirkende faktorer til dødsulykkene i Region sør 2010. Kun de faktorene som gjennom 
dybdeanalysene er gitt avgjørende eller stor betydning er tatt med i denne figuren.  
 
Høy fart etter forholdene eller hastighet godt over fartsgrensen  
Fart er den medvirkende faktoren som gjennom dybdeanalysene oftest ble vurdert som 
avgjørende årsak til ulykkene i 2010. I 9 ulykker hadde “høy fart etter forholdene” en 
avgjørende eller stor betydning. I ytterligere 10 ulykker hadde hastighet “godt over 
fartsgrensen” en avgjørende eller stor betydning. I totalt 19 ulykke hadde hastigheten en 
avgjørende eller stor betydning, hvorav avgjørende betydning i 13 ulykker og stor betydning i 
6 ulykker.  
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Samlekategorien “høy fart etter forholdene” omfatter tilfeller hvor hastigheten ikke har vært 
tilstrekkelig tilpasset føreforhold, kurvaturen, trafikkforholdene osv. Hastigheten trenger ikke 
å ha vært over fartsgrensen i slike tilfeller. Samlekategorien “godt over fartsgrensen” omfatter 
tilfeller hvor hastigheten var så høy at man ville ha mistet førerkortet i en eventuell kontroll 
(dvs hastighet over “beslagsgrensen”).  
 
I enkelte tilfeller har vi tilgang til fartsskriver og kan lese av hastigheten direkte. I andre 
tilfelles beregnes hastigheten på bakgrunn av sporavsetninger. I andre tilfeller kan ikke farten 
beregnes men anslås på bakgrunn av f eks de skadene som er påført kjøretøyet.   
 
Blant de som kjørte godt over fartsgrensen var det 3 mc-førere og 7 bilførere. Førernes alder 
varierer fra 18 til 50 år. Figuren nedenfor viser antall dødsulykker hvor hastighet godt over 
fartsgrensen hadde en avgjørende eller stor betydning, fordelt på førernes alder. Figuren viser 
at det var flest førere i aldersgruppe 25-29 år hvor hastighet godt over fartsgrensen hadde 
avgjørende eller stor betydning.  
 

0

1

2

3

4

5

18-24 år 25-29 år 30-39 år 40-50 år
 

 
“Godt over fartsgrensen”, fordelt på førerens alder (dødsulykkene Region sør 2010). 
 
Feil beslutning/avgjørelse  
I 3 ulykker hadde feil beslutning/avgjørelse avgjørende/stor betydning. En av disse ulykkene 
dreier seg om en feilvurdering i forbindelse med forbikjøring, en annen ulykke dreier seg om 
feilvurdering i forbindelse med vikeplikt i kryss og den siste ulykken dreier seg om feil 
sporvalg.  
 
Manglende informasjonsinnhenting  
I 4 ulykker hadde manglende informasjonsinnhenting avgjørende eller stor betydning. Dette 
omfatter f eks en ulykke ved en planovergang (møteulykke mellom minibuss og tog), en 
møteulykke hvor føreren sannsynligvis pga uoppmerksomhet kom over i motgående kjørefelt, 
en fotgjengerulykke hvor både fotgjengeren og bilføreren ikke var tilstrekkelig 
oppmerksomme på hverandre og en sykkelulykke. 
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Hasardiøs kjøring  
Hasardiøs kjøring omfatter en møteulykke som oppstod da føreren foretok en svært 
uforsvarlig forbikjøring. Da føreren oppdaget at han måtte avslutte forbikjøringen, bråbremset 
han og bilen fikk skrens og traff et møtende kjøretøy i motgående kjørefelt. Hasardiøs kjøring 
omfatter også en annen forbikjøringsulykke. Føreren utviste en tydelig aggressiv kjøreadferd 
da han startet forbikjøring av en kø, og mistet kontrollen over kjøretøyet under akselerasjon.  
 
Trøtte bilførere  
I 3 av ulykkene har føreren mest sannsynlig sovnet. I én av ulykkene forklarte føreren i 
ettertid selv at vedkommende sannsynligvis hadde sovnet og at dette var årsaken til ulykken. 
En av de 3 førerne som mest sannsynlig har sovnet var alkoholpåvirket. To av førerne som 
mest sannsynlig har sovnet var eldre kvinner. Den tredje føreren var en ung mann.   
 
Sykdom  
I 5 av ulykkene hadde sykdom en avgjørende betydning. Dette omfatter bl a 1 ulykke hvor 
føreren sannsynligvis fikk et epileptisk anfall og 1 ulykke hvor føreren sannsynligvis fikk 
”føling” pga diabetes. De medisinske vurderingene er omtalt nærmere i slutten av dette 
kapittelet.  
 
Selvmord  
I 2 tilfeller har vi på bakgrunn av informasjon framkommet gjennom vitneavhør og analyse av 
hendelsesforløpet konkludert med at ulykkesårsaken mest sannsynlig var en “villet handling” 
eller selvmord. I ytterligere 3 tilfeller i 2010 konkluderte politiet med at ulykkesårsaken mest 
sannsynlig var selvmord. I disse tilfellene ble ulykkene tatt ut av statistikken over 
vegtrafikkuhell. Disse ulykkene inngår derfor ikke i de 41 dødsulykkene UAG har analysert.   
 
Ruspåvirkning  
I 4 ulykker hadde ruspåvirkning (alkohol, narkotika, medikamenter) avgjørende betydning, i 1 
ulykke hadde ruspåvirkning stor betydning. I disse ulykkene var 3 påvirket av alkohol, 1 av 
alkohol og narkotika og 1 av narkotika. 2 av de ruspåvirkede førerne var på vei hjem fra fest. 
De ruspåvirkede førerne omfatter 1 mc-fører og 4 bilførere. 4 av disse førerne var mellom 20 
og 30 år, 1 fører var mellom 30 og 40 år.   
 
Ruspåvirkede førere ble avdekt i ytterligere 3 ulykker, men i disse tilfellene mener vi 
ruspåvirkningen hadde ingen eller liten betydning. 
 
Manglende teknisk kjøretøybehandling  
I 2 ulykker hadde manglende teknisk kjøretøybehandling hhv avgjørende eller stor betydning. 
I den ene ulykken satte føreren kjøretøyet i feil gir. I den andre ulykken fikk mc-føreren 
sannsynligvis panikk da han oppdaget møtende trafikk i en kurve og mistet kontrollen over 
sykkelen da han bremset ned.  
 
Manglende kjøreerfaring  
I 2 ulykker hadde manglende kjøreerfaring stor betydning. Dette var ulykker med unge 
bilførere som hadde hatt førerkort i kort tid og som like forut for ulykken utviste en svært liten 
modenhet/erfaring mht risikoforståelse.  
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Feil ved hjul/dekk  
I 4 ulykker hadde feil ved hjul/dekk avgjørende eller stor betydning. I 2 av disse tilfellene 
hadde feil ved hjul/dekk avgjørende betydning. I det ene tilfellet var dekkene montert i feil 
rulleretning, noe som gir økt fare for vannplaning. I det andre tilfellet var det sannsynligvis en  
feil ved sykkelen som fikk hjulet til å låse seg. I de to tilfellene hvor feil ved hjul/dekk hadde 
stor betydning dreide dette seg om nedslitte dekk som i kombinasjon med høy hastighet/ rask 
akselerasjon utløste skrens og tap av kontroll.  
 
Annet  
Dette omfatter bl a en ulykke hvor føreren ble overkjørt av sin egen bil fordi føreren hadde 
glemt å sette på brekket.  
 
Andre føreforhold  
Andre føreforhold omfatter en ulykke hvor steinsprang var den eneste og avgjørende årsaken 
til ulykken. I den andre ulykken i denne kategorien fikk føreren av en ATV skrens pga grus i 
kjørebanen.  
 
Distraksjon  
I 1 ulykke hadde distraksjon langs vegen, i dette tilfellet en fotgjenger med en hund i bånd, 
stor betydning. Mens fotgjengeren gikk på ene siden av vegen var hunden på den andre siden 
av vegen. Dette var sannsynligvis årsaken til at føreren bremset og mistet kontrollen over mc-
en. 
 
Glatt veg  
Glatt veg hadde stor betydning i 2 ulykker. Den ene ulykken skjedde i forbindelse med 
forbikjøring på slapseføre. Den andre ulykken skjedde på et sted hvor det var glattere enn 
ellers på strekningen.  
 
Dårlig sikt  
I 1 ulykke hadde sikthindring stor betydning, i kombinasjon med høy hastighet. Dette 
omfatter en kryssulykke mellom mc og lastebil.   
 
Spor  
I 1 ulykke hadde spor i asfaltdekket stor betydning. Dette omfatter dype hjulspor som under 
kraftig regnvær samlet vann og sannsynligvis medførte at føreren fikk vannplaning og kom 
over i motgående kjørefelt og traff en møtende personbil.  
 
Uheldig trafikkregulering  
I 1 ulykke hadde uheldig trafikkregulering stor betydning. Dette omfatter en ulykke mellom 
en minibuss og et tog ved en planovergang. Planovergangen var ikke sikret med bom, og 
føreren må selv forsikre seg om at det ikke kommer tog på dette stedet. Dersom man ikke er 
vant med å krysse slike usikra planoverganger kan det oppfattes som klart så lenge det ikke er 
noen fysisk sperring/bom.  
 
Uryddig vegmiljø  
I 2 ulykker hadde uryddig vegmiljø stor betydning, i kombinasjon med manglende 
informasjonsinnhenting. Dette omfatter en kryssulykke hvor det kan være vanskelig for de 
som kommer fra sidevegen å bedømme avstand og hastighet til trafikk på hovedvegen. Det 
andre tilfellet gjelder en fotgjengerulykke ved et busstopp hvor det kan være vanskelig for 
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passerende trafikk å observere hvor vidt bussen har stoppet for passasjerer i forbindelse med 
av/påstigning.  
 
Hull/defekter  
I 2 ulykker hadde hull eller defekter i asfaltdekket stor betydning for ulykken. Dette omfatter 
2 MC-ulykker. I begge tilfellene var hull/defekter i asfalten utløsende faktor til at føreren 
mistet kontrollen over MC-en, i kombinasjon med høy hastighet.  
 

Medvirkende faktorer til skadeomfanget Region sør 2010 
 
I figuren nedenfor er identifiserte medvirkende faktorer til skadeomfanget i dødsulykkene 
samlet i lignende kategorier. De 2 første forholdene omfatter førerens feilhandlinger. De 2 
neste omfatter stor energiforskjell mellom to enheter og kritisk treffpunkt. Deretter følger 
svakheter ved det aktuelle kjøretøyet (dårlig karosserisikkerhet og manglende 
sidekollisjonsputer), manglende bruk av sikkerhetsutstyr (bilbelte) og manglende sikring av 
last i personbil. Til slutt følger feil og svakheter ved vegrekkverket og/eller sideterrenget.   
 

 
 
Medvirkende faktorer til skadeomfanget i dødsulykkene i Region sør 2010. Kun de faktorene 
som gjennom analysen er gitt avgjørende eller stor betydning er tatt med i denne figuren.  
 



27 
 

Ikke brukt bilbelte  
Av de totalt 32 drepte i bil var det 12 som ikke brukte bilbelte, dvs 38 % av de drepte i bil.  
Vi har vurdert at det i kun 4 tilfeller hadde avgjørende eller stor betydning for skadeomfanget, 
dvs at de med stor sannsynlighet hadde overlevd ulykken dersom de hadde brukt bilbelte. 
Dette omfatter 1 passasjer og 3 førere. I de 8 øvrige tilfellene hadde bilbelte sannsynligvis 
ikke hatt noen betydning eller kun svært liten betydning mht skadeomfanget. I disse tilfellene 
var kollisjonskreftene/deformasjonene så omfattende at bilbelte sannsynligvis ikke ville hatt 
en livreddende funksjon.  
 
Nedenfor gjengis antall førere/passasjerer i dødsulykkene Region sør som ikke brukte 
bilbelte, fordelt på førernes/passasjerenes alder. Som vi ser var det flest i aldersgruppen 19-24 
år og 25-29 år som ikke brukte bilbelte i dødsulykkene i Region sør 2010. Men det var også 4 
over 40 år som ikke brukte bilbelte.  
 

 
 
Drepte førere og passasjerer som ikke brukte bilbelte i dødsulykkene Region sør 2010, fordelt 
på de dreptes alder.  
 
Ikke brukte hjelm  
I 2010 ble 3 førere av sykkel, 7 førere av mc og 1 fører av ATV drept. Av disse var det 3 
syklister som ikke brukte hjelm og 2 på mc (fører og passasjer) som ikke brukte hjelm. Vi har 
vurdert at bruk av hjelm sannsynligvis ville hatt ingen eller svært liten betydning i disse 
ulykkene. Dette forklares enten med at kollisjonskreftene var så omfattende at hjelm ikke ville 
hatt en tilstrekkelig funksjon eller at vedkommende døde av andre skader enn hodeskader.  
 
Sikring av last i personbil  
Mangelfull sikring av last i personbil hadde stor betydning for skadeomfanget i en ulykke i 
2010. I dette tilfellet påførte usikra last føreren ekstra skader da lasten forskjøv seg framover 
og knakk seteryggen til føreren som omkom i ulykken. Skilleveggen mellom førersetet og 
bagasjerommet lå over føreren. Mangelfull sikring av last i personbil hadde også 
sannsynligvis betydning mht skadeomfanget i en annen ulykke hvor et høytaleranlegg trolig 
påførte føreren og passasjeren ekstra skader. Det er vanskelig å vurdere hvor stor betydning 
usikret last har i slike ulykker.  
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Feil ved rekkverk i følge dagens krav  
I 3 ulykker hadde feil ved rekkverket stor eller avgjørende betydning for skadeomfanget. I den 
ene ulykken ble føreren av en ATV kastet over rekkverket på en gs-bru og druknet. Dersom 
dette gs-rekkverket hadde tilfredsstilt dagens krav til høyde hadde han muligens ikke blitt 
kastet utenfor vegrekkverket. En annen ulykke, møteulykke, skjedde på en svært høytrafikkert 
veg med 20 000 ÅDT og som på en 800 meter lang strekning manglet midtrekkverk mellom 
kjøreretningene. Den siste ulykken, en utforkjøringsulykke, medførte at kjøretøyet traff en 
rekkverksende. Denne rekkverksnedføringen var ikke avsluttet i hht dagens krav og medførte 
at kjøretøyet fikk et hopp og ble påført ekstra skader.       
 
Farlig sideterreng/farlige objekter i sikkerhetssonen  
I 2010 var det 14 utforkjøringsulykker. I 11 av disse utforkjøringsulykkene, samt i 1 
veltulykke, hadde farlig sideterreng eller farlige objekter innenfor sikkerhetssonen stor eller 
avgjørende betydning for skadeomfanget.  
 
De to tilfellene hvor dette hadde avgjørende betydning gjelder en sykkelulykke hvor syklisten 
stupte over et gjerde og havnet langt nedenfor dette, og en utforkjøringsulykke på en privat 
fjellveg hvor kjøretøyet fortsatte utfor en bratt skråning og traff flere store trær.  
 
De 9 øvrige tilfellene hvor dette hadde stor betydning gjelder f eks en sykkelulykke hvor 
syklisten traff en rekkverksstolpe med hodet. Rekkverk, som nettopp har til hensikt å sikre 
trafikantene, kan altså også representere en fare ved sammenstøt. Et annet eksempel er en 
utforkjøringsulykke hvor kjøretøyet traff en jordvoll i sideterrenget. Kjøretøyet ble derfor 
vippet opp og traff et større tre som ble presset inn i taket og påførte føreren dødelige skader. 
Passasjeren derimot ble kun lettere skadd.   
 

Medisinske vurderinger i 2010 
 
Som omtalt i kapittel 1 ble den regionale ulykkesanalysegruppa (UAG) Region sør supplert 
med medisinsk kompetanse i 2010. Hensikten med dette var å få hjelp til å vurdere hvilke forhold 
som førte til at ulykken fikk en dødelig utgang og vurdere om medisinske forhold hos trafikanten kan 
ha bidratt til ulykken. Anders Holtan, anestesilege ansatt ved akuttklinikken ved Oslo 
Universitetssykehus, har deltatt fast i våre møter, som et medlem på linje med de andre 
deltagerne i denne analysegruppen. Han har bidratt med sin kompetanse i analysen av de 41 
dødsulykkene i 2010, og har bl a bidratt med følgende vurderinger; 
 

 Analyse av blodprøveresultater  
 Analyse av obduksjonsrapporter 
 Vurdering av sikkerhetsutstyrets betydning for skadeomfanget 

 
Legen har i tillegg deltatt på enkelte befaringer av ulykkessteder og stilt seg tilgjengelig for 
alle som jobber med ulykkesberedskap og ulykkesanalyser i Region sør.   
 
Erfaringen fra 2010 er at UAG har fått sikrere og mer utfyllende informasjon ut av 
tilgjengelige dokumenter som omhandler de involverte trafikantene i dødsulykkene. I flere 
saker har konklusjoner blitt endret eller modifisert pga legens innspill. De vanligste 
spørsmålene som rettes til UAG-legen er knyttet til tolkning av obduksjonsrapporter og 
analysefunn vedrørende narkotiske stoffer og medikamenter. Videre brukes legen aktivt for å 
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avgjøre om hendelser ble utløst av sykdom, og om trafikanter dør som følge av skader påført 
gjennom ulykken eller dør som følge av sykdom. 
 
Nedenfor følger en liste over viktige konklusjoner som UAG-legen har bidratt med i 
analysene av de 41 dødsulykkene i Region sør 2010: 
 

 I 4 tilfeller ble det vurdert at vedkommende ville sannsynligvis overlevd dersom 
bilbelte hadde vært i bruk.  

 I 4 tilfeller ble det vurdert at hjelm ikke ville hatt en livreddende effekt.  
 I 8 tilfeller ble det vurdert at bilbelte ikke ville hatt en livreddende effekt. 
 I 1 ulykke ble det vurdert at manglende bruk av bilbelte sannsynligvis var en 

medvirkende årsak til at passasjeren overlevde ulykken.  
 I 2 ulykker ble det vurdert at usikret last (løse hjul og høytalere) påførte 

føreren/passasjeren ekstra skader.  
 I 2 ulykker ble informasjon om førerens psykiske tilstand vurdert, og det ble 

konkludert med at selvmord var den mest sannsynlige årsaken til ulykken. 
 I 1 ulykke ble redningstidens betydning vurdert. Selv om redningstiden var 

forholdsvis lang, ble det vurdert at dette sannsynligvis ikke hadde noen betydning 
mht skadeomfanget. 

 I 4 ulykker ble det vha blodprøveresultater vurdert hvor vidt føreren var påvirket av 
medikamenter og/eller rusmidler påvist i blodet. 

 I 2 ulykker ble det vurdert at føreren/passasjeren sannsynligvis hadde overlevd 
dersom vedkommende hadde vært frisk. Kjent sykdom/skade forverret 
skadeomfanget og var en medvirkende årsak til dødsfallet.  

 I 1 ulykke ble førerens helsetilstand vurdert opp mot HC-bilens utforming av 
gass/brems.  

 I 5 ulykker ble illebefinnende vurdert som mest sannsynlig årsak. I 2 ytterligere 
tilfeller ble illebefinnende vurdert, men pga manglende informasjon var det ikke 
mulig å vurdere sannsynligheten for dette.  

 I 1 ulykke ble trafikantenes skadeomfang lagt til grunn for tolkning av 
hendelsesforløpet.   

 I 1 ulykke ble det vurdert at førerens helsetilstand (overvekt) var en medvirkende 
årsak til skadeomfanget.  
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Fylkesvise analyseresultater 2005-2010 
 
Buskerud: 105 dødsulykker i perioden 2005-2010.  

 
Medvirkende faktorer til dødsulykkene og skadeomfanget i dødsulykkene i Buskerud 2005-
2010 (105 dødsulykker). Kun de faktorene som gjennom analysen er gitt avgjørende eller stor 
betydning er tatt med i denne figuren. 
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Vestfold: 48 dødsulykker i perioden 2005-2010. 

 
Medvirkende faktorer til dødsulykkene og skadeomfanget i dødsulykkene i Vestfold 2005-2010 
(48 dødsulykker). Kun de faktorene som gjennom analysen er gitt avgjørende eller stor 
betydning er tatt med i denne figuren.  
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Telemark: 49 dødsulykker i perioden 2005-2010 
 

 
Medvirkende faktorer til dødsulykkene og skadeomfanget i dødsulykkene i Telemark 2005-
2010 (49 dødsulykker). Kun de faktorene som gjennom analysen er gitt avgjørende eller stor 
betydning er tatt med i denne figuren.  
 



33 
 

Aust-Agder: 38 dødsulykker 2005-2010 
 

 
Medvirkende faktorer til dødsulykkene og skadeomfanget i dødsulykkene i Aust-Agder 2005-
2010 (38 dødsulykker). Kun de faktorene som gjennom analysen er gitt avgjørende eller stor 
betydning er tatt med i denne figuren.  
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Vest-Agder: 60 dødsulykker 2005-2010 
 

 
Medvirkende faktorer til dødsulykkene og skadeomfanget i dødsulykkene i Vest-Agder 2005-
2010 (60 dødsulykker). Kun de faktorene som gjennom analysen er gitt avgjørende eller stor 
betydning er tatt med i denne figuren.  
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Fylkesvise likhetstrekk/forskjeller 
 
Ved å sammenligne de fylkesvise analyseresultatene i perioden 2005-2010 ser vi at det i all 
hovedsak er de samme medvirkende faktorene som dominerer i de fem fylkene.  Alle fylkene 
har “topper” konsentrert rundt høy hastighet, manglende informasjonsinnhenting, 
ruspåvirkning, manglende bruk av bilbelte og farlig sideterreng.  
 
Vestfold skiller seg derimot noe ut sammenlignet med de øvrige fylkene ved at ovennevnte 
faktorer ikke er like framtredende i dette fylket.  
 
Telemark skiller seg ut ved at hastighet godt over fartsgrensen, manglende bruk av bilbelte og 
ruspåvirkning er identifisert i svært mange ulykker. Andelen ulykker hvor slike faktorer er 
identifisert er altså større i Telemark sammenlignet med de øvrige fylkene. Dette kan 
karakteriseres som ulykker med “ekstremadferd” eller “handlinger utenfor 
systembegrensningene”.  
 
Vest-Agder skiller seg ut ved at det er en større andel søvnulykker i dette fylket sammenlignet 
med de øvrige fylkene i regionen. Trøtthet har sannsynligvis vært en medvirkende faktor i 
20% av ulykkene i dette fylket.  
 
Vest-Agder og Buskerud er de fylkene hvor farlig sideterreng har medvirket til 
skadeomfanget i flest ulykker sammenlignet med de øvrige fylkene i regionen.  
 
 

 



36 
 

KAPITTEL 3: FORSLAG TIL TILTAK 
 
Som et ledd i dybdeanalyse av dødsulykker foreslår UAG hvordan analysefunnene bør følges 
opp i Statens vegvesen lokalt (i fylkene), regionalt og nasjonalt. Både i fylkesavdelingene og i 
regionledermøtet fattes det fortløpende vedtak om hvilke tiltak som skal iverksettes.  
 
I regionledermøtet 23. mars 2011 vedtok regionledelsen at det stilles krav til rapportering 
vedrørende status for hvilke tiltak som er vedtatt og eventuelt gjennomført. Både de 5 fylkene 
og regionen skal ved hjelp av et rapporteringsskjema sørge for å holde oversikt over hva som 
blir fulgt opp og eventuelt begrunne hvorfor tiltak ikke er fulgt opp. Hensikten med dette 
systemet er å sørge for god dokumentasjon mht hvordan fylkene og regionen følger opp 
analysefunnene.   
 
Når det gjelder forslag til nasjonale tiltak, er disse rettet mot Vegdirektoratet. Nedenfor følger 
en liste over de viktigste forslagene til nasjonale tiltak utviklet gjennom dybdeanalysene i 
Region sør 2010. Disse tiltakene oversendes Vegdirektoratet for nærmere vurdering, 
prioritering og eventuell iverksetting.  
 
Viktige funn i 2010 Forslag til nasjonale tiltak 
I 2 ulykker påførte usikra last i personbil 
førerne ekstra skader. I den ene ulykken ble 
lasten forskjøvet såpass framover at 
skilleveggen klappet sammen.  
 

Utarbeide informasjon om betydningen av 
riktig lastsikring i personbiler.  

I 1 sykkelulykke ble skadeomfanget 
sannsynligvis forverret pga sammenstøt med 
rekkverksstolper på gs-rekkverket.  

Stille strengere krav til utforming av gs-
rekkverk i håndbøkene. Stille krav om at 
risikoen ved påkjørsel av gs-rekkverk 
vurderes opp mot risikoen for utforkjøring i 
terrenget.  

2 møteulykker skjedde i forbindelse med 
forbikjøring på 3-feltsveger uten 
midtrekkverk mellom kjøreretningene.  

Stille krav i håndbøkene om at alle veger 
med 3 kjørefelt skal ha midtrekkverk mellom 
kjøreretningene. 

I 1 ulykke kunne et høyere rekkverk på gs-
brua sannsynligvis forhindret at føreren ble 
kastet over rekkverket.  

Stille krav om inspeksjon av gs-bruer mht 
rekkverksløsninger og sørge for egne 
budsjetter til slike utbedringer (bør ikke 
inngå i budsjettet for ordinært 
bruvedlikehold).  

I 1 ulykke hadde føreren diabetes. Førerens 
helseattest var derimot ikke tidsbegrenset, til 
tross for at føreren var en eldre person. 
I 1 ulykke hadde føreren av utløsende enhet 
en helseattest med 5 års varighet, til tross for 
at han brukte medikamenter som kan påvirke 
kjøreadferden.  

Styrke samarbeidet med 
helsemyndighetene/fylkeslegen slik at 
legenes praksis utøves på en måte som 
reduserer risikoen for trafikkulykker. F eks 
kortere varighet mht helseattesten er et tiltak 
som bør vurderes nærmere.    

4 ulykker skjedde i forbindelse med testing 
av/lek med kjøretøy. I alle tilfellene var det 
vitner til aktiviteten, som potensielt kunne ha 
varslet politiet om denne aktiviteten.   

I samarbeid med politiet utvikle et system for 
varsling av slik aktivitet, og utarbeide 
informasjon om når og hvordan man skal 
varsle politiet.  
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I 3 ulykker sovnet sannsynligvis føreren. I 
den ene ulykken forklarte føreren at hun lette 
etter et egna stoppested for å hvile.  
Profilerte linjer mellom kjøreretningene 
kunne fungert som en varslende barriere og 
muligens forhindret slike ulykker.   

Stille krav til etablering av egna stoppesteder 
for lette kjøretøy og hvileplasser for tunge 
kjøretøy.  
Stille krav om at det etableres profilerte 
midtlinjer eller lignende tiltak (freste linjer) i 
størst mulig utstrekning.  

Flere av førerne av de utløsende enhetene i 
dødsulykkene i 2010 var medlem av 
motorsportmiljøer. Det stilles spørsmål ved 
hvor vidt dette gir økt risiko for ulykker.  

Bestille forskningsprosjekter som ser 
nærmere på sammenhengen mellom 
motorsportmiljøer og ulykkesrisiko.  

I 1 ulykke ble en fotgjenger som nettopp 
hadde gått av bussen påkjørt (bussen stoppet 
utenfor stoppested). For møtende trafikk var 
det sannsynligvis vanskelig å forutse at 
bussen nettopp hadde sluppet av passasjer. 

Stille krav om at busser (særlig skolebusser) 
installeres med skilt/lys som varsler om at 
det foregår av/påstigning.    

1 ulykke skjedde på en usikret planovergang, 
uten lyssignal og bom. Føreren oppfattet 
sannsynligvis ikke at han måtte stoppe og 
forsikre seg om at det var klart før passering.  

Inngå samarbeid med jernbaneverket for å 
vurdere om gjeldende krav til skilting ved 
usikra planoverganger er tilstrekkelig. 
Samarbeide om å finne fram til sterkere 
virkemidler enn de som benyttes i dag ved 
usikra planoverganger.  

I 1 ulykke var feil rekkverksnedføring jf 
dagens krav medvirkende årsak til 
skadeomfanget.    

Gjennomføre en temaanalyse av dødsulykker 
i hele landet 2005-2010 med påkjørsel av 
vegrekkverk.   

1 ulykke skjedde i et T-kryss på hovedveg 
med høyt fartsnivå, noe som gir høy risiko 
ved en eventuell ulykke.    

Gjennomføre en temaanalyse av dødsulykker 
i landet 2005-2010 i T-kryss.  
Legge til rette for at flere T-kryss bygges om 
til rundkjøringer.    

I 2 mc-ulykker ble ulykken sannsynligvis 
utløst av ujevnheter/kuler i asfaltdekket, i 
kombinasjon med høy hastighet. Disse 
ujevnhetene i dekket var ikke registrert, og 
derfor heller ikke varslet vha skilting.  

Utvikle et bedre system for registrering av 
slike ujevnheter og kuler, og utvikle rutiner 
for hvilke avvik som skal varsles og 
utbedres. Slike punktvise ujevnheter 
registreres ikke vha våre registreringsbiler.   

I 1 ulykke med en HC-bil satte føreren 
kjøretøyet i feil gir, noe som medførte at en 
forgjenger ble påkjørt.  
 
 

Gjennomføre en temaanalyse av alle 
dødsulykker i landet 2005-2010 med HC-
kjøretøy.    
Stille strengere krav til vurderingsprøve 
vedrørende HC-kjøretøy, særlig for førere 
over 70 år og som kjører lite. 

I 1 ulykke var manglende siktrydding i et 
kryss mellom en hovedveg og en avkjørsel 
sannsynligvis medvirkende årsak til en 
kryssulykke mellom mc og vogntog.  

Sørge for forenkling av siktkravene i 
håndbøkene, slik at det blir enklere å finne 
fram til gjeldende krav.  
Sørge for at siktkravene i håndbøkene 
hovedsakelig styres av fartsnivået, ikke av 
vegens funksjon.   
Vurdere om siktkravene i håndbøkene mht 
utkjøring fra hvileplasser for tunge kjøretøy 
heves pga kjøretøyenes lange utkjøringstid.   

I 5 ulykker fikk føreren av utløsende enhet 
sannsynligvis et illebefinnende. I kun noen 

I samarbeid med politiet og 
helsemyndighetene opprette et prosjekt med f 
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av tilfellene ble føreren obdusert.  
 
 

eks 1 års varighet som innebærer at politiet 
begjærer obduksjon av alle eldre bilførere av 
utløsende enhet i alle dødsulykker i hele 
landet. De dreptes pasientjournal bør også 
gjøres tilgjengelig i prosjektet. Et slikt 
prosjekt vil gi oss sikrere og bedre kunnskap 
om medvirkende faktorer knyttet til førerens 
helse og medikamentpåvirkning. 
 

I 2010 var det like mange eldre førere av 
utløsende enhet (70-74 år) som unge førere 
av utløsende enhet (15-19 år). 

Sørge for økt kunnskap om eldre bilføreres 
risiko i trafikken.  
Temaanalyse av eldre bilførere (65+). 
Samarbeid mellom SVV og UAG-legene.   

I 2 av ulykkene var føreren av utløsende 
enhet “gjestearbeidere” i Norge. I begge 
tilfellene var føreren alkoholpåvirket.  

Inngå samarbeid med arbeidstilsynet for å 
påvirke arbeidsgivere i Norge om å ta et 
større ansvar for å redusere 
“gjestearbeidernes” risiko i trafikken.   

I 1 ulykke hadde føreren av utløsende enhet 
tidligere fått førerkortet inndratt pga fart.  

I samarbeid med politiet sørge for at det 
stilles strengere krav til føreren når 
førerkortet skal gis tilbake. 

I 1 ulykke ble føreren av en redningsbil 
drept. Dersom han hadde brukt bibelte (noe 
han ikke rakk å ta på) og bilen hadde hatt 
kollisjons/sidekollisjonsputer, kunne dette 
muligens hatt en livreddende effekt i dette 
tilfellet.  

Stille krav til at redningsbiler og lignende 
kjøretøy installerer 
kollisjonsputer/sidekollisjonsputer og 
beltevarsler. Per i dag stilles det ikke slike 
krav.  

I 1 ulykke ble føreren overkjørt av sitt eget 
kjøretøy i forbindelse med av/påstigning 
under en privat postrunde.  

Stille krav til at postbiler og lignende 
kjøretøy installerer utstyr som varsler når 
brekket ikke er satt på. Per i dag stilles det 
ikke slike krav i f eks postvesenet.  

I 1 møteulykke i Hallingdal var dype 
hjulspor (utover kravene) en medvirkende 
årsak til vannplaning.   

Sørge for at vedlikeholdsbudsjettene også 
styres av vegens funksjon, ikke bare vegens 
ÅDT (trafikkmengde).  

7 av de 41 dødsulykkene i 2010 skjedde på 
private veger. Det er uklarheter knyttet til 
hvor vidt kommunene har hjemmel i 
lovverket til å stille krav til private 
vegholdere mht sikkerhetsstandarden.  

Avklare hvor vidt kommunene har hjemmel 
til å stille slike krav, og i så fall informere 
kommunene om dette.  
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KAPITTEL 4: ERFARINGER I 2010 OG VEIEN VIDERE 

Varsling og utrykking  
 
Den viktigste forutsetningen for dybdeanalysearbeidet er at beredskapsgruppene (BED) 
varsles, slik at de kan rykke ut og gjennomføre innsamling av tidskritiske data knyttet til 
ulykkesstedet. Slike data er nødvendig for å kunne rekonstruere hendelsesforløpet og avdekke 
medvirkende faktorer til ulykken og skadeomfanget. Varsling foregår ved at politiet varsler 
Vegtrafikksentralen, som igjen varsler den som har vakt i beredskapsgruppen i det aktuelle 
fylket.   
 
I 2010 ble ikke BED varslet i 9 av de 41 dødsulykkene (dvs 22 %). Dette gjaldt 2 
sykkelulykker, 2 fotgjengerulykker, 1 ulykke med en uregistrert crossykkel, 1 togulykke, 1 
mc-ulykke og 2 bilulykker. Manglende varsling kan i en del av tilfeller forklares med at 
ulykken var en ”uvanlig vegtrafikkulykke” (f eks togulykker, fotgjengerulykker, 
sykkelulykker) eller med at ulykken skjedde på et “uvanlig ulykkessted” (f eks kommunale og 
private hytte/gårdsveier, boliggater og avkjørsler med lite trafikk). I 2 tilfeller kan manglende 
varsling forklares med at trafikanten døde flere dager etter ulykken, hhv 5 og 10 dager etter 
ulykken. I slike tilfeller kan det ha vært vanskelig for politiet å forutse at skadeomfanget ble 
alvorlig, og av den grunn ikke varslet vegtrafikksentralen.  
 
I de 9 ulykkene BED ikke ble varslet i 2010 har BED rykket ut til ulykkesstedet i etterkant. I 
noen tilfeller ble det rykket ut samme dag, dagen etter eller flere dager etter – avhengig av når 
man ble gjort oppmerksom på at det hadde skjedd en dødsulykke. I slike tilfeller 
gjennomfører BED de samme registreringene og prosedyrene, men viktige spor er da ofte 
forsvunnet. I slike tilfeller blir det generelt sett vanskeligere for BED å danne seg et riktig 
bilde av hendelsesforløpet og rekonstruere ulykken.  
 
Gjennomsnittlig tidsbruk fra BED ble varslet til BED ankom ulykkesstedet (utrykkingstiden) 
var 69 minutter i de 31 dødsulykkene BED ble varslet i 2010. Utrykkingstiden varierte fra 6 
minutter til 160 minutter. I 20 av tilfellene var utrykkingstiden under 60 minutter.  
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Temaanalyser - videreføring av dybdeanalysearbeidet 
 
I løpet av 2009 og 2010 har veg- og transportavdelingen i Region sør gjennomført to 
temaanalyser. I 2009 ble det gjennomført en temaanalyse av 33 dødsulykker med syklister 
(hele landet 2005-2008) og i 2010 ble det gjennomført en temaanalyse av 23 dødsulykker i 
tilknytning til vegarbeid (hele landet 2005-2009).  
 
Erfaringene fra arbeidet med temaanalyser er at slike analyser avdekker ny kunnskap om 
ulykkene og danner et bedre grunnlag for utvikling av tiltak og videre oppfølging av 
kunnskapen. Temaanalysen av vegarbeidsulykkene bidro dessuten til utvikling av en metode 
(“ulykkesfortellinger”) for videreformidling av kunnskap fra dødsulykkene.  
 
Erfaringene fra temaanalysearbeidet er at dette bidrar til ny kunnskap og gir et bedre grunnlag 
for videreutvikling av tiltak og oppfølging av analyseresultatene. Denne erfaringen tilsier at vi 
bør videreføre og styrke temaanalysearbeidet i framtiden.   
 
Nye mulige temaanalyser kan være: 
  

 Eldre bilførere (65+) 
 Ulykker med påkjøring av vegrekkverk 
 Ulykker med HC-kjøretøy 
 Gangfeltulykker 
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VEDLEGG  
 

Reiseformål, situasjon, kjennskap til ulykkesstedet (fører av utløsende enhet) – Region sør 2010: 
På vei hjem fra fest, alkoholpåvirket, hadde nettopp sendt sms-er. Bodde i nærheten. 
På vei hjem fra fest. Alkoholpåvirket. Bodde like i nærheten. 
Testing av kjøretøy/kappkjøring. Bodde i nærheten. 
Testing av kjøretøy. Bodde i nærheten. 
Testing av kjøretøy på industriområde. Bodde og arbeidet i nærheten. 
Testing av nylig innkjøpt mc (beregnet for banekjøring). Bodde på hytte i nærheten. 
Selvmord. 
Selvmord. 
Hadde levert barn i barnehagen og var på vei til jobb. Ulykken skjedde under forbikjøring. 
Hadde nettopp ankommet p-plassen utenfor eget arbeidssted. Bodde i nabokommunen. 
Syklet hjem fra jobb. Bodde i nærheten. 
Krysset vegen etter å ha gått av bussen, på vei hjem fra skolen. Bodde i nærheten. 
På søndagstur (mc) med samboeren. Ukjent på stedet.  
Ettermiddagstur på mc med 3 venner. Hadde nettopp avsluttet en forbikjøring. Bodde i fylket, ikke lokalkjent.  
Ektepar på søndagstur. Bodde i nabokommunen. 
På vei fra Lillestrøm til hytta på Flå. Hadde kjørt ca 3 timer fra hjemstedet. 
På vei fra hytte på Norefjell til hjemsted i Moss. Ulykken skjedde under forbikjøring. 
Ferietur, 4 svensker som kjørte i følge, på mc-ferie i Norge. 
På ferie med barn/barnebarn. Bodde på Lillehammer. 
Trolig på ferie m/ mann og barnebarn. Bodde på Vestlandet. 
Varetransport, hadde kjørt ca 1 time da han fikk et illebefinnende. Bosatt i Sverige. 
Drosjesjåfør, var nesten framme ved transportmålet. Bodde i fylke, ikke lokalkjent. 
På vei hjem fra handletur i nærmiljøet. Bodde i nærheten. 
Var på vei hjem fra butikken. Bodde i nærheten. 
På sykkeltur (trening) med en trimgruppe. Ukjent på strekningen. 
Privat postrunde i boligområde (fritid). Bodde i nabokommunen. 
På vei hjem til Gol etter bilkjøp i Asker. 4 kamerater fordelt på 2 biler som kjørte i følge. 
Var på vei fra Bærum til Ål for å besøke familie. Hadde kjørt ca 3 timer fra hjemstedet. 
Norsk/amerikaner på besøk i Norge. På tur fra Bø til Bamble. Hadde nettopp foretatt forbikjøringer. 
På vei hjem fra jobbintervju med 3 venner. Ulykken skjedde under forbikjøring. Kjørte strekningen daglig. 
Forsøkte å unndra seg politikontroll. Bodde i nærheten. 
Ukjent reiseformål. Tjuvlånt bil og sterkt alkoholpåvirket. Bodde i nærheten. 
Ukjent reiseformål. Alkoholpåvirket. Ulykken skjedde midt på natten. Bodde i nærheten. 
Ukjent reiseformål. Ulykken skjedde utenfor egen bolig. 
Ukjent reiseformål. Bodde i nabokommunen. 
Ukjent reiseformål. Bodde i nabokommunen. 
Ukjent reiseformål. Bodde i nærheten. 
Ukjent reiseformål. Bodde i nabokommunen. 
Ukjent reiseformål. Bodde i nabokommunen. 
Ukjent reiseformål. Bodde i Oslo. Ulykken skjedde under forbikjøring. 
Ukjent reiseformål. Hadde ikke førerkort for mc. Bodde i kommunen. 
 
 
 
 


