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Forord  
 
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 2005-2009 har ulykkesanalysegruppa i Region sør analysert 259 
dødsulykker.  Hvert år har analyseresultatene fra forrige år blitt oppsummert i regionale 
årsrapporter. Årsrapporten for 2009 skiller seg derimot ut da den omfatter en oppsummering fra 
hele 5-årsperioden.   
 
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.  
 
Denne årsrapporten oppsummerer resultatene fra de 259 dybdeanalysene i form av statistikk. 
Hensikten med dette er å peke på generelle likhetstrekk ved dødsulykkene. Kapittel 2 gir en 
beskrivelse av dødsulykkene mht ulykkestype, hvor ulykkene skjedde, hvilke trafikkenheter og 
trafikanter som var involvert i disse ulykkene. Kapittel 3 gir en beskrivelse av hvilke 
medvirkende faktorer til ulykkene/skadeomfanget som er identifisert gjennom dybdeanalysene. 
Disse analyseresultatene er også sortert etter de vanligste ulykkestypene og etter noen utvalgte 
trafikantgrupper (mc-førere og syklister). Kapittel 4 gir en nærmere beskrivelse av noen utvalgte 
medvirkende faktorer til ulykkene/skadeomfanget. Det er også beskrevet hvordan disse varierer 
med trafikantenes alder og kjønn. Mens kapittel 1-4 gjengir analyseresultatene i form av 
statistikk, gjengis analyseresultatene i form av mer detaljerte beskrivelser av 6 enkeltulykker i 
kapittel 5. Kapittelet belyser noen viktige identifiserte systemfeil fra ulykkene i 2009, og 
dokumenterer hvordan disse skal følges opp med konkrete ulykkes- og skadeforebyggende tiltak i 
regionen. Til slutt følger et vedlegg som gjengir forslag til generelle regionale og nasjonale tiltak 
på grunnlag av dybdeanalysene i 2009.  
 
Årsrapporten er utarbeidet av den regionale ulykkesanalysegruppa (UAG) i Region sør. Samlet 
har denne gruppa bred faglig kompetanse og lang erfaring innenfor Statens vegvesen. Det har 
vært et godt utgangspunkt for analysearbeidet og forslag til hvordan resultatene bør følges opp.  
I tillegg har gruppa blitt supplert med deltagelse fra de beredskapspersonene som rykket ut på 
ulykkesstedet og slik sett innehar den ”ferskeste” kunnskapen om ulykkene og de lokale 
stedsforholdene da ulykken skjedde.  
 
I 2009 har UAG bestått av følgende personer;  
Vibeke Schau – leder  
Svein Harald Søndenaa  
Svein Voldseth  
Helge Hågan 
Arild Røkaas 
 
 
Forsidebildet er tatt av Arild Nærum og Steffen Ousdal som et ledd i samarbeidet mellom Region sør 
(samfunnseksjonen) og kunstneren Roald Andersen.  
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Innledning 
 
Nullvisjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Nullvisjonen innebærer et 
høyere ambisjonsnivå i forhold til trafikksikkerhet enn tidligere og krever en målrettet innsats 
mot de alvorligste ulykkene. Dette er bakgrunnen for at Statens vegvesen analyserer alle 
dødsulykkene. Gjennom dette analysearbeidet forsøker vi å bidra med et bedre kunnskaps- og 
beslutningsgrunnlag for det framtidige trafikksikkerhetsarbeidet.   
 
Den grunnleggende tanken i nullvisjonen er at vegsystemet skal utformes på menneskets 
premisser, ta utgangspunkt i vår mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon. Det betyr at 
vegsystemet må være logisk, lettlest og lede til sikker atferd. Samtidig må det ha barrierer som 
beskytter mot fatale konsekvenser av feilhandlinger. Målet er et selvforklarende og tilgivende 
vegsystem tilpasset menneskets forutsetninger. Dette danner bakteppet for vår forståelse av 
hendelsesforløpet og skadeomfanget i hver enkelt dybdeanalyse.  
 
Formålet med dybdeanalysene har vært å avdekke hendelsesforløpet i hvert enkelt tilfelle, og 
forsøke å frambringe kunnskap om årsakene til ulykkene og hva som førte til at en ulykke ble så 
alvorlig at noen omkom. Det har vi bl a forsøkt å gjøre ved å fokusere på hvor årsakskjeden 
kunne vært brutt og hvilke barrierer som måtte til for at ulykken/skadeomfanget skulle vært 
unngått/redusert.  
 
Gjennom dybdeanalysene har vi erfart at dødsulykkene ikke kan forklares med feil eller mangler 
ved trafikanten, kjøretøyet eller vegen alene, men snarere som svikt i samspillet mellom flere 
medvirkende faktorer. I de fleste analysene har vi konkludert med 4-5 medvirkende faktorer til 
ulykken og skadeomfanget, i en del tilfeller mange flere. Hadde vi gått enda grundigere til verks 
kunne vi trolig identifisert enda flere.  
 
Videre har vi forsøkt å analysere ulykkene ut ifra følgende 3 perspektiver:  
 

1) som trafikantenes feilhandlinger/svakheter. 
2) som svakheter ved de lokale forholdene på stedet.  
3) som svakheter ved de organisatoriske forholdene.  

 
På grunnlag av våre analysefunn har vi forelått tiltak som kan bidra til å redusere lignende 
ulykker i framtiden. Analysene peker mot at vi både må ta i bruk virkemidler som retter seg mot 
alle de tre hovedelementene i vegtrafikksystemet (trafikant, kjøretøy, veg) og virkemidler som 
retter seg mot svakheter ved alle de tre perspektivene omtalt ovenfor. 
 
Den regionale ulykkesanalysegruppa fremskaffer kunnskap, peker på hovedproblemer og foreslår 
mulige tiltak. Beslutningene om hvordan analyseresultatene skal følges opp må imidlertid skje i 
linja, slik at kunnskap fra analysene kommer inn i de ordinære prosessene både på fylkesnivå, 
regionsnivå og nasjonalt nivå. Hensikten med kapittel 5 er å dokumentere hvordan analyserfunn 
har resultert i læringsprosesser og vedtak i regionledermøtet (RLM) om hvordan regionen ønsker 
å følge opp noen av de systemfeilene som ble identifisert i 2009.   
 
Ulykkesanalysearbeidet i etaten bidrar generelt til økt kunnskap og bevissthet om ulykker, noe 
som igjen påvirker vår praksis og våre arbeidsformer og som styrker den interne 
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sikkerhetskulturen i Statens vegvesen. Det må arbeides systematisk for å utnytte dette potensialet 
i enda større grad i framtiden.  
 
Statens vegvesen har stor påvirkningsmulighet når det gjelder trafikksikkerhet på norske veger 
gjennom sin rolle som statens fagorgan, myndighetsorgan og infrastrukturforvalter. I tillegg har 
vi en sentral rolle innen koordinering av øvrig trafikksikkerhetsarbeid.  Resultatene våre vil 
imidlertid være avhengig av vår evne til å lære av ulykkene som har skjedd og viljen til å bruke 
den kunnskapen som utvikles gjennom dette arbeidet.     
 
 
 
 
 
 



Kapittel 1: Ulykkesutvikling, Region sør 2000-09 
 
Dette kapittelet gir en beskrivelse av ulykkesutviklingen i Region sør de siste 10 årene.   

Utvikling i antall trafikkulykker og antall drepte/skadde  

 
Figuren nedenfor viser utviklingen i antall trafikkulykker med personskade og antall 
drepte/skadde trafikanter (alle skadegrader) de siste 10 årene i Region sør.   
  
I 2009 ble 2099 personer drept/skadd i 1410 trafikkulykker i Region sør. Det er færre 
drepte/skadde og færre trafikanter sammenlignet med de 9 foregående årene.  
 
I 10-årsperioden 2000-2009 har det vært en nedgang i antall drepte/skadde trafikanter på 17 % og 
en nedgang i antall trafikkulykker på 20 %.  
 
   

 
 
Figur1.1: Antall trafikkulykker med personskade og antall drepte/skadde trafikanter  
(alle skadegrader) i Region sør 2000-2009.   
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Utvikling i antall drepte/hardt skadde  

 
Dersom vi ser nærmere på utviklingen mht de alvorligste ulykkene, kan vi se en betydelig 
nedgang i antall drepte og hardt skadde (meget alvorlig skadde og alvorlig skadde) i Region sør i 
løpet av 10-årsperioden 2000-2009.  
 
I 2009 ble 47 personer drept og 185 personer hard skadd i Region sør i 2009. Det er færre drepte 
og hardt skadde sammenlignet med de 9 foregående årene.  
 
Siden 2000 har det vært en nedgang i antall drepte på 50 % og en nedgang i antall hardt skadde 
på 38 %. Nedgangen i antall drepte og hardt skadde har altså vært enda større enn nedgangen i 
antall trafikkulykker og totalt antall skadde i denne perioden.  
 
 

 
 
Figur 1.2:  Antall drepte og antall hardt skadde trafikanter i Region sør i perioden 2000-2009.    
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Kapittel 2: Kjennetegn ved dødsulykkene, Region sør 2005-09  

Dette kapittelet gir en beskrivelse av kjennetegn ved dødsulykkene i Region sør, 2005-09. 
Kapittelet gir en beskrivelse av hva slags type ulykker dette var (ulykkestyper), hvor ulykkene 
skjedde og hvilke trafikkenheter og trafikanter som var involvert i disse ulykkene.  

Ulykkestyper  

Dersom vi ser på alle dødsulykkene i Region sør 2005-2009 under ett (259 dødsulykker), ser vi 
følgende fordeling mellom de ulike ulykkestypene som vist i figuren nedenfor.  
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Figur 2.1: Dødsulykkene i Region sør 2005-2009 fordelt på ulykkestyper (oppgitt i prosent).  

”Utforkjøringsulykker” omfatter ulykker hvor enslige kjøretøy har kjørt ut av vegen. 
”Møteulykker” omfatter ulykker mellom kjøretøy i motsatt kjøreretning. ”Fotgjengerulykker” 
omfatter alle ulykker med fotgjengere, herunder også akende. ”Kryssulykker” omfatter ulykker 
mellom kjøretøy med kryssende kjøreretning. Dette gjelder både ulykker som har skjedd i 
ordinære kryss T- og X-kryss, men også ulykker i avkjørsler og i kryss mellom veg og fortau 
eller gang/sykkelveg. ”Samme kjøreretning” omfatter ulykker mellom kjøretøy i samme 
kjøreretning, f eks ulykker i forbindelse med forbikjøring, feltskifte eller påkjøring bakfra. 
”Andre uhell” omfatter f eks velt, påkjørsel av vilt/dyr og uhell som følge av hull i kjørebanen.  

I Region sør 2005-2009 har det vært flest utforkjøringsulykker (37 %), og nesten like mange 
møteulykker (34 %). Deretter følger fotgjengerulykker (11 %), kryssulykker (9 %), andre uhell (6 
%) og samme kjøreretning (3 %). Dersom vi sammenligner med hele landet (Nasjonal årsrapport 
2005-2008), ser vi at det er noen flere utforkjøringsulykker og kryssulykker og noen færre  
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møteulykker og fotgjengerulykker i Region sør. I hele landet er det møteulykker som dominerer 
(37 %), deretter følger utforkjøringsulykker (34 %), fotgjengerulykker (14 %) og kryssulykker (8 
%).  

 
Utvikling i ulykkestyper 2005-09 

I forbindelse med nedgangen i antall dødsulykker de siste årene i Region sør er det naturlig å 
undersøke om nedgangen er jevnt fordelt mellom de ulike ulykkestypene, eller om nedgangen er 
konsentrert til bestemte ulykkestyper.  

Av figur 2.2 ser vi at det har vært en nedgang i alle ulykkestyper siden 2005. Nedgangen har vært 
størst mht utforkjøringsulykker og møteulykker. Det har derimot ikke vært en tilsvarende 
nedgang i antall fotgjengerulykker i denne perioden.  

Dersom vi ser på fordelingen mellom de ulike ulykkestypene innenfor hvert enkelt år ser vi at 
denne fordelingen er nokså konstant. 2007 peker seg derimot ut da andelen møteulykker (55 %) 
var stor dette året. 2009 peker seg ut da andelen fotgjengerulykker (15 %) var stor dette året. 
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Figur 2.2: Dødsulykker fordelt på ulykkestype og år i Region sør (2005-2009). 

 

 
 



 

Geografisk fordeling - type veg 

 
Dybdeanalyser av dødsulykker gjennomføres av alle dødsulykker som har skjedd på hele 
vegnettet i regionen, dvs både dødsulykker som har skjedd på statlig, fylkeskommunal, 
kommunal og privat veg. 
 
Figuren nedenfor viser at det i Region sør 2005-2009 har vært flest dødsulykker på riksvegene 
(44 % av dødsulykkene). Deretter følger europavegene (30 % av dødsulykkene), fylkesvegene 
(19 % av dødsulykkene), kommunale veger (5 % av dødsulykkene) og private veger (2 % av 
dødsulykkene).   
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Figur 2.3: Antall dødsulykker i Region sør 2005-2009 fordelt på ulike type veger.  
Totalt 259 dødsulykker.  
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Geografisk fordeling – vegstrekninger 

 
Dødsulykkene i Region sør de siste 5 årene fordeler seg på svært mange forskjellige 
vegstrekninger. I løpet av hele perioden har det vært dødsulykker på til sammen 115 ulike 
vegstrekninger. Det har allikevel vært en opphopning av dødsulykker på enkelte vegstrekninger i 
regionen. I figuren nedenfor vises de vegstrekningene som har hatt 3 eller flere dødsulykker i 
Region sør i perioden 2005-2009.  
 

Vegstrekninger

0 5 10 15 20 25 30 35

E16

E18

E39

E134

Rv7

Rv19

Rv23

Rv32

Rv35

Rv37

Rv40

Rv41

Rv52

Rv282

Rv283

Rv319

Rv410

Rv456

Fv21

 
Figur 2.4: Antall dødsulykker i Region sør 2005-2009 fordelt på veger.  
Kun veger med 3 eller flere dødsulykker i perioden er tatt med.   
 
I figuren over ser vi at det har vært 33 dødsulykker på E 18. Deretter følger E39 med 20 
dødsulykker, E 134 med 17 dødsulykker, Rv 35 med 10 dødsulykker, Rv 7 med 9 dødsulykker og 
Rv 40 med 8 dødsulykker. Selv om en nokså stor andel av dødsulykkene skjer på fylkesveger  
(19 %), er det bare Fv 21 som har hatt 3 eller flere dødsulykker. Dødsulykkene på fylkesvegnettet 
fordeler seg altså på svært mange forskjellige vegstrekninger.   
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Geografisk fordeling - kommuner 

 
I løpet av de siste 5 årene har det vært en opphopning av dødsulykker i Region sør i enkelte 
kommuner. Figuren nedenfor viser hvilke kommuner i Region sør hvor det har vært flere enn 5 
dødsulykker i perioden 2005-2009.  
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Figur 2.5: Dødsulykker i Region sør 2005-2009 fordelt på kommuner.  
Kun de kommunene som har hatt flere enn 5 dødsulykker er tatt med.  
 
Figuren viser de 17 kommunene (av totalt 84 kommuner i regionen) hvor det har det vært flere 
enn 5 dødsulykker i perioden 2005-2009. 
 
Vi ser at de kommunene som har hatt flest dødsulykker er typiske ”bykommuner” som f eks 
Arendal, Drammen, Kristiansand, Larvik, Skien og Tønsberg. Men også typiske 
”landkommuner” som f eks Lier, Vinje, Søgne, Modum og Lyngdal har hatt mange dødsulykker i 
denne perioden.  
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Geografisk fordeling – fylker 

 
Dersom vi ser på hvordan dødsulykkene i 5-årsperioden 2005-2009 fordeler seg geografisk i 
Region sør ser vi av figur2.6 at det har vært flest dødsulykker i Buskerud (ca 35 % av ulykkene). 
Deretter følger Vest-Agder (20 %), Vestfold (17 %), Telemark (15 %), Aust-Agder (12 %).  
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Figur 2.6: Dødsulykker i Region sør 2005-2009 fordelt på fylker. 

 

Dersom vi ser på antall drepte og hardt skadde i Region sør 2005-2009 ser vi av figur 2.7 at det 
har vært flest drepte og hardt skadde i Buskerud. Deretter følger Vestfold, Telemark, Vest-Agder 
og Aust-Agder.  
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Figur 2.7: Antall drepte og antall hardt skadde i Region sør 2005-2009. 
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Geografisk fordeling, ulykkesutvikling i fylkene 2005-2009 

 

I forbindelse med nedgangen i antall dødsulykker de siste årene i Region sør er det interessant å 
undersøke om det er enkelte fylker som har hatt større nedgang enn andre. Figuren nedenfor viser 
utviklingen i antall dødsulykker i fylkene i Region sør 2005-2009. 
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Figur 2.8: Dødsulykker i Region sør fordelt på fylker og år.  
 
Som det fremgår av figuren har nedgangen i antall dødsulykker de siste 5 årene vært størst i 
Buskerud og Telemark, mens det har vært en mindre nedgang i Aust-Agder og Vestfold.  
I Vest-Agder derimot har det ikke vært en nedgang i antall dødsulykker i denne perioden. 
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Geografisk fordeling – vist i kart 

 

Figur2.9: Geografisk fordeling av dødsulykkene i Region sør 2005-2009. 
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Geografisk fordeling – fartsgrenser 

 
Det er også interessant å se nærmere på hvilken fartsgrense det er på de vegene hvor 
dødsulykkene har skjedd. Som det fremgår av figur 2.10 skjedde en svært stor andel (44 %) av 
dødsulykkene i Region sør 2005-2009 på veger med fartsgrense 80 km/t. Deretter følger veger 
med fartsgrense 60 km/t (20 %), veger med fartsgrense 50 km/t (19 %), veger med fartsgrense 70 
km/t (12 %), og veger med fartsgrense 30 km/t, 40 km/t og 100 km/t med hhv 2 % av 
dødsulykkene. På veger med fartsgrense 90 km/t har det ikke vært noen dødsulykker i denne 
perioden.  
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Figur 2.10: Antall dødsulykker fordelt på veger med ulik fartsgrense Region sør 2005-2009. 
(Totalt 259 dødsulykker).  
 
Dersom man betrakter alle ulykker som har skjedd på veger med fartsgrense 50 km/t eller lavere 
som ulykker i ”tettbygd strøk”, ser vi at disse utgjør 22 % av dødsulykkene. Ulykker som har 
skjedd på veger med fartsgrense 60 km/t eller høyere kan betraktes som ulykker ”utenfor tettbygd 
strøk”, og utgjør 78 % av dødsulykkene. Det er kanskje noe overraskende at såpass mange 
dødsulykker skjedde på deler av vegnettet hvor fartsnivået burde vært så lavt at det ikke medførte 
dødsfall i trafikken.  
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Figur 2.11: Antall dødsulykker per km veg med ulik fartsgrense, Region sør 2005-2009.  
 
Dersom vi ser på antall dødsulykker per km veg med ulike fartsgrenser i Region sør, gir dette et 
annet bilde av situasjonen. I denne sammenhengen ser vi at det er veger med fartsgrense 70 km/t 
som har hatt flest dødsulykker per km veg. Deretter følger veger med fartsgrense 50 km/t, veger 
med fartsgrense 100 km/t, veger med fartsgrense 60 km/t, veger med fartsgrense 40 km/t og 
veger med fartsgrense 80 km/t. På veger med fartsgrense 90 km/ har det ikke vært noen 
dødsulykker i denne perioden. Denne oversikten omfatter ikke de 5 dødsulykkene som har skjedd 
på veger med fartsgrense 30 km/t.  
 
Selv om det har vært flest dødsulykker på veger med fartsgrense 80 km/t, ser vi at dette er den 
vegtypen det har vært færrest dødsulykker per km veg (med unntak av veger med fartsgrense 90 
km/t). 
 
Grunnlaget for figur 2.11 er følgende fordeling av vegene i Region sør avhenging av fartsgrense; 
110 km med fartsgrense 100 km/t, 49 km med fartsgrense 90 km/t, 6729 km med fartsgrense 80 
km/t, 520 km fartsgrense 70 km/t, 1607 km med fartsgrense 60 km/t, 940 km med fartsgrense 50 
km/t og 250 km med fartsgrense 40 km/t.  
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Geografisk fordeling - trafikkmengde (ÅDT) 

 
Vegens trafikkmengde kan uttrykkes vha ”årsdøgntrafikk” (ÅDT), dvs gjennomsnittlig antall 
passerende kjøretøy per døgn i løpet av et helt år.  
 
Figuren nedenfor viser hvordan dødsulykkene i Region sør 2005-2009 fordeler seg på veger med 
ulik trafikkmengde (ÅDT). 
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Figur 2.12: Dødsulykkene i Region sør 2005-2009 fordelt på veier med ulik trafikkmengde 
(ÅDT). Utvalget er 249 dødsulykker, siden 10 dødsulykker skjedde på veger med ukjent ÅDT.  
 
Figuren viser at svært mange av dødsulykkene (58 %) skjedde på veger med ÅDT under 5000, 
dvs veger med lite trafikk. Videre ser vi at 23 % av dødsulykkene skjedde på veger med moderat 
trafikk (5000-10 000 ÅDT), 17 % av dødsulykkene skjedde på veger med mye trafikk (10 000-20 
000 ÅDT) og 2 % av dødsulykkene skjedde på veger med svært mye trafikk (over 20 000 ÅDT).  
 
Som i det forrige kapittelet, bør det også lages en fremstilling av antall dødsulykker per km veg 
med ulik ÅDT. Dette vil gi et mer nyansert bilde av hvordan dødsulykkene fordeler seg på veger 
med ulik ÅDT.  
 
Figuren ovenfor forteller oss allikevel at vi har en stor utfordring mht å gjennomføre tiltak på 
veger med liten trafikkmengde, et vegnett som ofte ikke blir prioritert så høyt nettopp pga den 
lave trafikkmengden.  
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Type trafikkenhet/kjøretøy 

 
Figur 2.13 viser at blant de drepte trafikantene i Region sør 2005-2009 var det  
186 (66 %) førere/passasjerer i bil, 50 (18 %) førere/passasjerer på mc/moped/ATV,  
30 (11 %) fotgjengere og 16 (6 %) syklister. Blant de drepte i bil var det 132 førere og 54 
passasjerer (29 % passasjerer). Blant de drepte på mc/moped/ATV var det 44 førere og 6 
passasjerer (14 % passasjerer). Figur 2.14 viser hvilke kjøretøy som var involvert i dødsulykkene.  
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Figur 2.13: Antall drepte i Region sør 2005-2009 fordelt på trafikkenheter.  
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Figur 2.14: Antall kjøretøy/trafikkenheter involvert i dødsulykkene i Region sør 2005-2009.  
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Type kjøretøy/trafikkenhet, utvikling 2005-2009 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i antall drepte førere/passasjerer av lette kjøretøy 
(mc/moped/ATV), drepte syklister og drepte fotgjengere i Region sør 2005-2009.  
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Figur 2.15: Antall drepte fotgjengere, syklister og førere/passasjerer av lette 
kjøretøy (mc/moped/ATV) fordelt på år i Region sør (2005-2008). (Totalt 50 
drepte på lette kjøretøy, 16 drepte på sykkel og 30 drepte fotgjengere). 

 
Figuren viser at det har vært en nedgang i både antall drepte førere/passasjerer av lette kjøretøy, 
drepte syklister og drepte fotgjengere fra 2005 til 2009.  

 
Ser man derimot på andelen drepte førere/passasjerer av lette kjøretøy av totalt antall drepte per 
år, var denne andelen større i 2009 (17 %) enn i 2005 (16 %). Ser man på andelen drepte 
fotgjengere av totalt antall drepte per år, var også denne andelen større i 2009 (13 %) enn i 2005 
(10 %). Andelen drepte syklister var omtrent den samme i 2009 som i 2005 (4,4 %).  
 
Selv om det har vært en nedgang i antall drepte i Region sør fra 2005 til 2009, har det altså ikke 
vært en nedgang i andelen drepte førere/passasjerer av lette kjøretøy, syklister eller fotgjengere 
av totalt antall drepte per år.   
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Trafikantenes alder og kjønn  

 
Aldersgruppene 18-24 og 75+ har betydelig høyere risiko for å bli innblandet i ulykker med 
personskader enn resten av befolkningen.  Når det gjelder kjønn, har kvinner og menn omtrent 
samme risiko for å bli innblandet i en trafikkulykke med personskade, men kvinner har høyere 
risiko for å bli skadet og menn har høyere risiko for å bli drept. Menns risiko for å bli innblandet i 
ulykker med personskade er imidlertid en del høyere innenfor aldersgruppen 18-24 og 75+. 
(Torkel Bjørnskau TØI 2008). 
 
Dersom man ser på aldersfordelingen blant de som ble drepte i Region sør 2005-2009, ser vi at så 
mange som 27 % av de drepte var i aldersgruppene 15-19 og 20-24. I tillegg var 18 % av de 
drepte i aldersgruppene 25-29 og 30-34. Det betyr at 45 % av de drepte i Region sør 2005-2009 
var mellom 15 og 30 år.  
 
Dersom man ser på alders- og kjønnsfordelingen blant de som ble drept i Region sør 2005-2009 
(figur 2.16), ser vi at det er stor forskjell mellom kvinner og menn. 28 % av de drepte var 
kvinner. I aldersgruppen 15-19 år var kun 17 % av de drepte kvinner. I alle aldersgruppene, 
bortsett fra aldersgruppene 75-79, 80-84 og 90-94, var det færre drepte kvinner enn menn.     
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Figur 2.16: Drepte trafikanter i Region sør 2005-2009 fordelt på alder og kjønn.  
(Totalt 282 drepte) 
 
For å få innsikt i kvinner og menns risiko i trafikken må disse resultatene ses i sammenheng med 
eksponeringsdata for kvinner og menn.   
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Unge (under 25 år), utvikling i antall drepte 2005-2009 
 
Siden det er så mange unge trafikanter som blir drept i trafikken, er det interessant å se nærmere 
på om nedgangen i antall dødsulykker fra 2005-2009 også har ført til nedgang i antall drepte 
under 25 år.   
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Figur2.17: Antall drepte under 25 år per år i Region sør 2005-2009 (røde søyler) og andelen 
drepte under 25 år av totalt antall drepte per år i Region sør 2005-2009 (gule søyler).  
(Totalt 86 drepte under 25 år).  
 
Figuren over viser at det var flest drepte under 25 år i 2005 (23 stk), og at det har vært en 
nedgang i antall drepte under 25 år fra 2005 til 2009. På den andre siden var andelen drepte under 
25 år av totalt antall drepte per år høyest i 2009 (40 %), sammenlignet med de 4 foregående 
årene.  
 
Selv om det var færre under 25 år som ble drept i 2009 enn i 2005, har det altså vært en økning i 
andelen drepte under 25 år av totalt antall drepte per år fra 2005 til 2009 i Region sør 
(fra 34 % til 40 %).   
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Barn og ungdom (under 25 år) 

 
Figur 2.18 viser hvor mange barn og ungdom som var involvert i dødsulykkene (gule søyler), 
hvor mange barn og ungdom som ble hardt skadd i dødsulykkene (oransje søyler) og hvor mange 
barn og ungdom som ble drept i dødsulykkene (røde søyler) i Region sør 2005-2009. Involverte 
omfatter både de som ble lettere skadd og de som ble uskadd i dødsulykkene.  
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Figur 2.18: Antall barn og ungdom involvert i dødsulykkene (gule søyler), antall hardt skadde 
barn og ungdom (oransje søyler) og antall drepte barn og ungdom (røde søyler) i Region sør 
2005-2009. (Totalt 86 drepte barn og ungdom). Involverte omfatter både drepte, skadde og 
uskadde.   
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Figur 2.18 viser at det var betydelig flere ungdommer (16-25 år) (81 %) enn barn (0-15 år) (19 
%) som var involvert i dødsulykkene og betydelig flere ungdommer (87 %) enn barn (13 %) som 
ble drept i Region sør 2005-2009.  
 
Blant barn og ungdom var det flest drept i aldersgruppen 23-25 år, og færrest drept i 
aldersgruppen 0-4 år. Videre var det flest involvert i aldersgruppen 18-19 år, og færrest involvert 
i aldergruppen 5-9 år. Vi ser altså at selv om barn i aldersgruppen 0-4 år er involvert i forholdsvis 
mange dødsulykker er det få drepte og hardt skadde i denne aldersgruppen. 
 
Dersom vi ser på andelen drepte barn og unge under 25 år av totalt antall drepte i Region sør 
2005-2009, utgjorde denne gruppen 31 % av de drepte i dødsulykkene (86 av 282), 1/3 av de 
hardt skadde i dødsulykkene (25 av 75) og 1/3 av de involverte i dødsulykkene (210 av 630). 
 

 5 av de drepte under 25 år var fotgjengere, herunder 2 akende.  
 De 5 drepte fotgjengerne under 25 år var mellom 9 og 17 år.  
 2 av de drepte under 25 år var syklister.  
 De 2 drepte syklistene under 25 år var hhv 10 år og 13 år.  
 20 av de drepte under 25 år var fører/passasjer på mc/moped/ ATV.  
 De øvrige 59 drepte under 25 år var førere/passasjerer i bil.  
 Unge under 25 år utgjør 32 % av de drepte i bil i region sør 2005-2009.  

 
 



Eldre trafikanter (over 65 år) 

 
Figuren nedenfor viser hvor mange eldre over 65 år som var involvert i dødsulykkene (gule 
søyler), hvor mange eldre over 65 år som ble hardt skadd i dødsulykkene (oransje søyler) og hvor 
mange eldre over 65 år som ble drept i dødsulykkene (røde søyler) i Region sør 2005-2009.  
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Figur 2.19: Antall eldre over 65 år involvert i dødsulykkene (gule søyler), antall eldre hardt 
skadd (oransje søyler) og antall eldre drept (røde søyler) i Region sør 2005-2009.  
(Totalt 47 drepte eldre over 65 år). Involverte omfatter både drepte, skadde og uskadde.    
 
Figuren over viser at blant de eldre over 65 år var det flest drept i aldersgruppene 65-69 år og 80-
84 år. Blant eldre over 65 år var det også flest involvert i dødsulykkene i disse to aldersgruppene.  
Dersom vi ser på andelen drepte eldre over 65 år av totalt antall drepte i Region sør 2005-2009, 
utgjorde denne gruppen 17 % av de drepte i dødsulykkene (47 av 282), 12 % av de hardt skadde i 
dødsulykkene (9 av 75) og 12 % av de involverte i dødsulykkene (71 av 630). 
 

 15 av de drepte over 65 år var fotgjengere, hvorav 7 av disse var over 80 år.   
 7 av de drepte over 65 år var syklister.  
 Ingen av de drepte over 65 år var fører/passasjer på mc/moped/ATV.  
 De øvrige 25 drepte over 65 år var førere/passasjerer i bil.  
 Eldre over 65 år utgjør 13 % av de drepte i bil i Region sør 2005-2009.   
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Barn og ungdom (under 25 år) og eldre (over 65 år) - trafikkenheter 

 
Figuren nedenfor viser hvilke kjøretøy/trafikkenheter de drepte under 25 år og drepte eldre over 
65 år kjørte/tilhørte. 
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Figur 2.20: Drepte unge under 25 år og drepte eldre over 65 år fordelt på ulike 
kjøretøy/trafikkenheter. 
 
Figuren viser at 68 % av de drepte unge under 25 år var fører eller passasjer i bil, 23 % var 
fører/passasjer på mc/moped/ATV, 6 % var fotgjenger og 3 % var syklist.  
 
Figuren viser at 53 % av de drepte over 65 år var fører/passasjer i bil, 32 % var fotgjenger, 15 % 
var syklist og ingen var fører/passasjer på mc/moped/ATV.  
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Kapittel 3: Medvirkende faktorer til ulykkene og 
skadeomfanget, Region sør 2005-09 
 
Dybdeanalysearbeidet i Statens vegvesen omfatter i all hovedsak å forsøke å avdekke 
hendelsesforløpet (hva som skjedde) og identifisere medvirkende faktorer til ulykken (hvorfor 
ulykken skjedde) og medvirkende faktorer til skadeomfanget (hvorfor skadene oppstod) i hver 
enkelt ulykke. Totalt er det identifisert 1260 medvirkende faktorer i de 259 dødsulykkene. Det 
betyr at det i gjennomsnitt er identifisert 4-5 medvirkende faktorer per ulykke.  
 
For å kunne oppsummere resultatene fra dybdeanalysene, blir alle resultatene registrert i en 
database. Medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget registreres og sorteres i 
samlekategorier, og tabellen nedenfor gir en nærmere forklaring av hva disse kategoriene 
omfatter. Tabellen angir også hvor mange prosent av dødsulykkene de ulike medvirkende 
faktorene er identifisert. 
 
Når en dødsulykke og et ulykkessted analyseres oppdager man ofte ”uheldige” eller 
”kritikkverdige” forhold ved vegen, kjøretøyet, trafikantene eller omstendighetene for øvrig. 
Slike registreringer blir ikke automatisk regnet som medvirkende faktorer, uten at det blir gjort en 
vurdering av hvor vidt dette har hatt en betydning i den aktuelle ulykken. F eks dersom en syklist 
døde av skader i brystet/buken, blir ikke ”manglende bruk av hjelm” vurdert som en medvirkende 
faktor til skadeomfanget.   
 
I kapitlene som følger oppsummeres analyseresultater mht medvirkende faktorer til ulykkene og 
skadeomfanget. De medvirkende faktorene er ikke gradert etter hvor stor betydning de har hatt, 
dvs at mindre betydning og avgjørende betydning teller like mye i disse oppsummeringene.  
 
I kapittel 3 oppsummeres analyseresultatene i Region sør 2005-2009 slik; 

 Dybdeanalyser av alle dødsulykkene  
 Dybdeanalyser av møteulykkene 
 Dybdeanalyser av utforkjøringsulykkene 
 Dybdeanalyser av kryssulykkene 
 Dybdeanalyse av fotgjengerulykkene 
 Dybdeanalysene av sykkelulykkene  
 Dybdeanalyser av ulykkene med mc/moped/ATV 

 
For å gjøre figurene mer lesbare har vi gitt søylene bestemte fargekoder; 

 Røde søyler omfatter trafikantenes bruk av sikkerhetsutstyr  
 Oransje søyler omfatter trafikantenes tilstand 
 Lysegule søyler omfatter førernes ferdigheter 
 Grønne søyler omfatter trafikantenes handlinger 
 Lilla søyler omfatter forhold ved kjøretøyet 
 Blå søyler omfatter forhold ved vegen/ytre forhold  

Medvirkende faktorer som er registrert svært sjeldent ikke tatt med i disse oppsummeringene.   
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Beskrivelse av samlekategorier av medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget: 
 

Ikke brukt hjelm: Førere av mc/moped/ATV/sykkel som ikke har brukt hjelm eller en hjelm som var for stor 
eller dårlig festet slik at den falt av.  
10 % av ulykkene. 
Ikke brukt bilbelte: Manglende eller feil bruk av bilbelte.  
29 % av ulykkene. 
Mistanke om selvvalgt ulykke: Ulykken vurderes som et selvmord.  
2 % av ulykkene.  
Psykisk ubalanse: Førere som er psykisk syke eller som ble oppfattet som å være i psykisk ubalanse like før 
ulykken. 
3 % av ulykkene.  
Trøtthet: Ulykker hvor flere forhold tyder på at føreren har sovnet.  
14 % av ulykkene.  
Sykdom: F eks ulykker hvor føreren mest sannsynlig har fått et illebefinnende, føreren/fotgjengeren er dement 
eller har svært nedsatt syn. 
10 % av ulykkene.  
Ruspåvirkning: Føreren/fotgjengeren er påvirket av alkohol/narkotika/ medikamenter. 
28 % av ulykkene.  
Lite synlig i trafikkbildet: F eks fotgjengere og syklister som er mørkkledde, biler/mc/sykler uten lys eller mc-
førere som pga dårlig kontrast mot bakgrunn er vanskelig å se. 
5 % av ulykkene.  
Feil/uheldig plassering i kjørebanen: F eks fotgjengere som går på feil side av vegen, mc-førere som har 
plassert seg uheldig i kjørebanen, lastebilførere som har plassert seg uheldig i kryss. 
10 % av ulykkene.  
Godt over fartsgrensen: F eks førere som har kjørt i 120 km/t på veg med fartsgrense 80 km/t (over 
”beslagsgrensen”). 
Ulykken: 19 % av ulykkene 
Skadeomfang: 20 % av ulykkene.  
Høy fart etter forholdene: F eks førere som har kjørt noe over fartsgrensen (men ikke over ”beslagsgrensen”) 
eller som ikke har tilpasset farten til føret, kurvaturen eller trafikkforholdene. 
Ulykken: 27 % av ulykkene. 
Skadeomfang: 26 % av ulykkene. 
Manglende erfaring med kjøretøyet: Førere som kjørte et nylig innkjøpt kjøretøy eller lånt/ stjålet kjøretøy og 
hadde lite erfaring med dette.  
11 % av ulykkene.  
Manglende førerrett: Førere som ikke har tatt førerprøven eller som har inndratt førerkort.  
11 % av ulykkene 
Manglende kjøreerfaring: Førere som har hatt førerkort under 1 år, førere som har liten erfaring på vinterføre 
eller førere som har kjørt svært lite de siste årene. 
12 % av ulykkene.   
Feil beslutning/avgjørelse: F eks førere som foretar forbikjøring uten å ha tilstrekkelig sikt. 
6 % av ulykkene.   
Manglende informasjonsinnhenting: Uoppmerksomme trafikanter, f eks førere som ikke overholder vikeplikten 
eller fotgjengere som krysser vegen uten å se seg for. 
32 % av ulykkene.   
Manglende teknisk kjøretøybehandling: F eks mc-førere som foretar feil nedbremsing, eller førere som har satt 
bilen i feil gir. 
6 % av ulykkene.   
Dårlig karosserisikkerhet: Kjøretøy med dårlig karosserisikkerhet sammenlignet med nyere kjøretøy. 
17 % av ulykkene.   
Stor vektforskjell: Stor vektforskjell mellom involverte kjøretøy, f eks mc mot personbil eller personbil mot 
vogntog. 
21 % av ulykkene.   
Ikke kollisjonsputer eller sidekollisjonsputer: Kjøretøy som ikke har kollisjonsputer eller sidekollisjonsputer, 
og hvor dette ville ha redusert skadeomfanget.  
8 % av ulykkene.  
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Sikring av last: Usikret/dårlig sikret last som har vært en medvirkende faktor til ulykken eller skadeomfanget.  
Ulykken: 3 % av ulykkene. 
Skadeomfang: 4 % av ulykkene.  
Feil ved hjul/dekk: Feil dekkombinasjon eller nedslitte dekk. 
10 % av ulykkene.   
Feil ved bremser/styring/lysutstyr: Tekniske feil ved bremser/styring/lysutstyr som har vært en medvirkende 
faktor til ulykken. 
5 % av ulykkene.   
Sikthindring i/på kjøretøyet: F eks gjenstander plassert i frontruta på personbiler eller tunge kjøretøy med store 
blindsoner. 
4 % av ulykkene.    
Sikt (vær): Tåke, tett regn eller lignende som har medført dårlig sikt. 
6 % av ulykkene.  
Feil ved rekkverk: Feil ved rekkverket i følge dagens krav. Omfatter hovedsakelig rekkverksavslutninger. 
8 % av ulykkene.   
Farlig sideterreng: Fjell, stup, vann, trær, stolper eller andre farlige objekter innenfor sikkerhetssonen. 
32 % av ulykkene.   
Uryddig vegmiljø: Uryddig/uforutsigbart utformet vegløsning eller vegmiljø med mange forstyrrende elementer. 
8 % av ulykkene.   
Mangelfull/feil skilting/oppmerking: Mangelfull/feil ved permanent eller midlertidig skilting/oppmerking. F eks 
nedslitte kantlinjer eller manglende arbeidsvarsling ved vegarbeid. 
9 % av ulykkene.    
Sikthindring: Dårlig sikt i kryss eller gjennom kurver pga terreng, vegetasjon, snøopplag og lignende. 
10 % av ulykkene.  
Horisontal geometri/linjeføring: Uforutsigbar og/eller krevende horisontal kurvatur (f eks S-svinger). 
8 % av ulykkene.   
Vertikal geomerti/linjeføring: Uforutsigbar og/eller krevende vertikal kurvatur (f eks bakketopper). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medvirkende faktorer til ulykkene (259 dødsulykker) 

 

Medvirkende faktorer til ulykkene (%)
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Figur 3.1: Identifiserte medvirkende faktorer til dødsulykkene i Region sør 2005-2009, oppgitt i 
prosent av alle dødsulykkene (259 stk). Tallene i parentes angir antall dødsulykker hvor de 
medvirkende faktorene til ulykken er identifisert.   
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Figur 3.1 viser hvor ofte de ulike medvirkende faktorene til ulykkene ble identifisert gjennom 
dybdeanalysene av dødsulykkene i Region sør 2005-2009. F eks var ”lite synlig i trafikkbildet” 
en medvirkende faktor til ulykken i 5 % av alle dødsulykkene (i 14 dødsulykker).  
 
Hvis vi ser nærmere på de faktorene som gjelder trafikantenes tilstand (oransje søyler), er vi at 
ruspåvirkning er den medvirkende faktoren som oftest har blitt identifisert (28 % av ulykkene).  
 
Når det gjelder de faktorene som omfatter trafikantenes ferdigheter (lysegule søyler), ser vi at 
manglende kjøreerfaring er den medvirkende faktoren som oftest har blitt identifisert (12 % av 
ulykkene).  
 
Manglende informasjonsinnhenting, høy fart etter forholdene og godt over fartsgrensen er de 
medvirkende faktorene som gjelder trafikantenes handlinger (grønne søyler) som oftest har blitt 
identifisert i dødsulykkene (hhv 32 %, 27 % og 19 % av ulykkene).  
 
Når det gjelder faktorer som omfatter kjøretøyet (lilla søyler), ser vi at feil/mangler ved hjul/dekk 
er den medvirkende faktoren som oftest har blitt identifisert (10 % av ulykkene).  
 
Når det gjelder faktorer ved vegen (blå søyler), ser vi at sikthindring er den medvirkende faktoren 
som oftest har blitt identifisert i dødsulykkene (10 % av ulykkene).  
 
Medvirkende faktorer til dødsulykkene er altså svært sammensatt, og omfatter mange forskjellige 
faktorer mht trafikantenes tilstand, ferdigheter og handlinger, mht kjøretøyene og mht vegen/ytre 
forhold.   
 
I noen få tilfeller ble en medvirkende faktor til ulykken registrert to ganger, fordi det f eks gjaldt 
begge førerne av de to kjøretøyene involvert i ulykken. I slike tilfeller teller den medvirkende 
faktoren kun én gang, siden oppsummeringen i figuren gjelder antall ulykker de medvirkende 
faktorene til ulykkene er identifisert.  
 
 
 



Medvirkende faktorer til skadeomfanget (259 dødsulykker) 
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Figur 3.2: Identifiserte medvirkende faktorer til skadeomfanget i dødsulykkene i Region sør 
2005-2009 oppgitt i prosent av alle dødsulykkene (259 stk). Tallene i parentes angir antall 
dødsulykker hvor de medvirkende faktorene til skadeomfanget er identifisert.   
 
Figur 3.2 viser hvor ofte de ulike medvirkende faktorene til skadeomfanget ble identifisert 
gjennom dybdeanalysene av dødsulykkene Region sør 2005-2009. F eks var ”feil ved rekkverk” 
en medvirkende faktor til skadeomfanget i 8 % av alle dødsulykkene (i 20 dødsulykker).  
 
Hvis vi ser nærmere på de faktorene som gjelder trafikantenes bruk av sikkerhetsutstyr (røde 
søyler), er vi at manglende bruk av bilbelte er den medvirkende faktoren til skadeomfanget som 
oftest har blitt identifisert (29 % av ulykkene). I noen ulykker var det flere av de involverte 
trafikantene i ulykken som ikke brukte bilbelte og hvor dette var en medvirkende faktor til 
skadeomfanget. Allikevel telles denne faktoren kun én gang, siden oppsummeringen i figuren 
over gjelder antall ulykker. Å sammenligne de røde søylene med andre medvirkende faktorer blir 
derfor ikke helt riktig. Nærmere og mer presis omtale av manglende bruk av bilbelte følger i 
neste kapittel.  Når det gjelder de faktorene som gjelder trafikantenes handlinger (grønne søyler), 
ser vi at høy fart etter forholdene er den medvirkende faktoren til skadeomfanget som oftest har 
blitt identifisert i dødsulykkene (26 % av ulykkene). Når det gjelder faktorer som omfatter 
kjøretøyet (lilla søyler), ser vi at kritisk treffpunkt er den medvirkende faktoren til skadeomfanget 
som oftest har blitt identifisert (22 % av ulykkene). Når det gjelder faktorer som omfatter vegen 
(blå søyler), ser vi at farlig sideterreng er den medvirkende faktoren til skadeomfanget som oftest 
har blitt identifisert (32 % av ulykkene).  
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Møteulykkene (88 dødsulykker) 

 
Figuren nedenfor gjenspeiler resultatet av dybdeanalyser av de 88 møteulykkene (kun 
dødsulykker) som fant sted i Region sør 2005-2009. Som det fremgår av figuren er det enkelte 
medvirkende faktorer som dominerer i møteulykkene.  

Møteulykker - medvirkende faktorer til ulykkene/skadeomfanget (%) 
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Figur 3.3: Identifiserte medvirkende faktorer til ulykken og skadeomfanget i møteulykkene 
Region sør 2005-2009 (totalt 88 møteulykker). Kun de faktorene som er identifisert i 5 eller flere 
møteulykker er tatt med.  Tallene i parentes angir antall møteulykker hvor de medvirkende 
faktorene er identifisert. 
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De vanligste medvirkende faktorene til møteulykkene er: 
 

 Trøtthet 
 Ruspåvirkning 
 Godt over fartsgrensen 
 Høy fart etter forholdene  
 Manglende informasjonsinnhenting 
 Feil ved hjul/dekk 

 
Møteulykkene er den ulykkestypen hvor det er identifisert færrest medvirkende faktorer til 
ulykken knyttet til vegen/ytre forhold i møteulykkene, sammenlignet med de andre 
ulykkestypene (med unntak av glatt veg). Det er derimot identifisert flest og like mange 
medvirkende faktorer til ulykken knyttet til trafikantenes tilstand i møteulykkene som i 
utforkjøringsulykkene og fotgjengerulykkene. 
 
De vanligste medvirkende faktorer til skadeomfanget i møteulykkene er:  

 
 Ikke brukt bilbelte 
 Dårlig karosserisikkerhet 
 Stor vektforskjell 
 Kritisk treffpunkt 

 
Naturlig nok er forhold ved kjøretøyet som medvirkende faktor til skadeomfanget identifisert ofte 
i møteulykkene. Møteulykkene er den ulykkestypen (sammen med kryssulykkene) hvor det er 
identifisert flest medvirkende faktorer knyttet til kjøretøyet (som medvirkende faktor til 
skadeomfanget), sammenlignet med de andre ulykkestypene.  
 
Dersom vi ser alle dødsulykkene under ett, ser vi at følgende medvirkende faktorer er oftest 
identifisert i møteulykkene (se figur 3.7): 
 

 Trøtthet 
 Sykdom 
 Mistanke om selvvalgt ulykke 
 Høy fart etter forholdene 
 Feil beslutning/avgjørelse 
 Manglende informasjonsinnhenting 
 Dårlig karosserisikkerhet 
 Kritisk treffpunkt 
 Stor vektforskjell 
 Feil ved hjul/dekk 
 Feil ved bremser/styring/lysutstyr 
 Sikring av last 
 Glatt veg 

 
 



Utforkjøringsulykkene (95 dødsulykker) 

 
Figuren nedenfor gjenspeiler resultatet av dybdeanalyser av de 95 utforkjøringsulykkene (kun 
dødsulykker) som fant sted i Region sør 2005-2009. Som det fremgår av figuren er det enkelte 
medvirkende faktorer som dominerer i utforkjøringsulykkene.  
 

Utforkjøringsulykker - medvirkende faktorer til ulykkene/skadeomfanget (%)
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Figur 3.4: Figuren viser hvilke medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget som ble 
oftest identifisert i utforkjøringsulykkene i Region sør 2005-2009 (totalt 95 dødsulykker). Kun de 
faktorene som er identifisert i 5 eller flere utforkjøringsulykker er tatt med. Tallene i parentes 
angir antall utforkjøringsulykker hvor de medvirkende faktorene er identifisert. 
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De vanligste medvirkende faktorene til utforkjøringsulykkene er: 
 

 Ruspåvirkning 
 Høy fart etter forholdene 
 Godt over fartsgrensen 

 
De vanligste medvirkende faktorene til skadeomfanget i utforkjøringsulykkene er: 
 

 Ikke brukt bilbelte 
 Farlig sideterreng og/eller feil ved rekkverk  

 
Dersom vi ser alle dødsulykkene under ett, ser vi at følgende medvirkende faktorer er oftest 
identifisert i utforkjøringsulykkene (se figur 3.7): 
 

 Ikke brukt hjelm 
 Ikke brukt bilbelte 
 Ruspåvirkning 
 Godt over fartsgrensen 
 Mobiltelefon 
 Manglende erfaring med kjøretøyet 
 Manglende førerrett 
 Manglende kjøreerfaring 
 Manglende teknisk kjøretøybehandling 
 Feil ved rekkverk 
 Farlig sideterreng 
 Mangelfull/feil skilting/oppmerking 
 Vertikal geometri/linjeføring 
 Horisontal geometri/linjeføring 

 
Utforkjøringsulykker er den ulykkestypen hvor det er identifisert flere medvirkende faktorer til 
ulykken knyttet til førerens manglende bruk av sikkerhetsutstyr og førerens ferdigheter i 
utforkjøringsulykkene, sammenlignet med de andre ulykkestypene. Videre er 
utforkjøringsulykker den ulykkestypen hvor det er identifisert flest medvirkende faktorer til 
skadeomfanget knyttet til vegen, sammenlignet med de andre ulykkestypene. Årsaken til dette er 
at farlig sideterreng har vært en medvirkende faktor til skadeomfanget i 75 % av 
utforkjøringsulykkene. Utforkjøringsulykker er på den andre siden den ulykkestypen hvor det er 
identifisert færrest medvirkende faktorer til ulykken knyttet til trafikantenes handlinger og til 
kjøretøyet (skadeomfanget), sammenlignet med de andre ulykkestypene.  



Kryssulykkene (23 dødsulykker) 

 
Figuren nedenfor gjenspeiler resultatet av dybdeanalyser av de 23 kryssulykkene (kun 
dødsulykker) som fant sted i Region sør 2005-2009. Som det fremgår av figuren er det enkelte 
medvirkende faktorer som dominerer i kryssulykkene.  

 

Kryssulykker - medvirkende faktorer til ulykkene/skadeomfanget (%)
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Figur 3.5: Figuren viser hvilke medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget som ble 
oftest identifisert i kryssulykkene i Region sør 2005-2009 (totalt 23 dødsulykker). Tallene i 
parentes angir antall kryssulykker hvor de medvirkende faktorene er identifisert. 
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De vanligste medvirkende faktorene til kryssulykkene er: 
 

 Lite synlig i trafikkbildet 
 Høy fart etter forholdene 
 Manglende informasjonsinnhenting 
 Uryddig vegmiljø 
 Sikthindring 
 

De vanligste medvirkende faktorene til skadeomfanget i kryssulykkene er: 
 

 Ikke brukt hjelm 
 Stor vektforskjell 
 Kritisk treffpunkt 

 
Dersom vi ser alle dødsulykkene under ett, ser vi at følgende medvirkende faktorer er oftest 
identifisert i kryssulykkene (se figur 3.7): 
 

 Lite synlig i trafikkbildet 
 Sikthindring 

 
Kryssulykker er den ulykkestypen hvor det er identifisert flest medvirkende faktorer til 
skadeomfanget knyttet til kjøretøyet (sammen med møteulykkene), sammenlignet med de andre 
ulykkestypene. Videre er kryssulykker den ulykkestypen hvor det er identifisert færrest 
medvirkende faktorer til skadeomfanget knyttet til førerens bruk av sikkerhetsutstyr, færrest 
medvirkende faktorer til ulykken knyttet til førerens tilstand, færrest medvirkende faktorer til 
ulykken knyttet til førerens ferdigheter og færrest medvirkende faktorer til ulykken knyttet til 
kjøretøyet, sammenlignet med de andre ulykkestypene.  



Fotgjengerulykkene (30 dødsulykker) 

 
Figuren nedenfor gjenspeiler resultatet av dybdeanalyser av de 30 fotgjengerulykkene (kun 
dødsulykker) som fant sted i Region sør 2005-2009. Som det fremgår av figuren er det enkelte 
medvirkende faktorer som dominerer i fotgjengerulykkene.  
 

Fotgjengerulykker - medvirkende faktorer til ulykkene/skadeomfanget (%)
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Figur 3.6: Figuren viser hvilke medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget som ble 
oftest identifisert i fotgjengerulykkene i Region sør 2005-2009 (totalt 30 dødsulykker). Tallene i 
parentes angir antall fotgjengerulykker hvor de medvirkende faktorene er identifisert. 
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De vanligste medvirkende faktorene til fotgjengerulykkene og skadeomfanget i disse er: 
 

 Ruspåvirkning (gjelder både bilfører og fotgjenger) 
 Fotgjenger brukte ikke refleks  
 Lite synlig i trafikkbildet 
 Feil/uheldig plassering i kjørebanen  
 Høy fart etter forholdene 
 Manglende informasjonsinnhenting (gjelder både bilfører og fotgjenger) 
 Sikthindring i/på kjøretøyet 
 Dårlig sikt (tåke, tett regn osv) 
 Uryddig vegmiljø 
 Feil ved vegbelysning 
 Sikthindring 

 
Dersom vi ser alle dødsulykkene under ett, ser vi at følgende medvirkende faktorer er oftest 
identifisert i fotgjengerulykkene (se figur 3.7): 

 
 Fotgjenger brukte ikke refleks 
 Feil/uheldig plassering i kjørebanen (fotgjenger gikk på feil side av vegen) 
 Sikthindring i/på kjøretøyet 
 Feil ved vegbelysning 
 Uryddig vegmiljø 
 Sikt (vær) 

 
 
Fotgjengerulykker er den ulykkestypen hvor det er identifisert flest medvirkende faktorer til 
ulykken knyttet til vegen, sammenlignet med de andre ulykkestypene. Fotgjengerulykkene er 
også den ulykkestypen hvor det er identifisert flest medvirkende faktorer til ulykken knyttet til 
kjøretøyet, sammenlignet med de andre ulykkestypene. Sikthindring i/på kjøretøyet som gjør det 
vanskelig for føreren av tunge kjøretøy å oppdage fotgjengere forklarer hvorfor det er slik. 
Fotgjengerulykker er også den ulykkestypen hvor det er identifisert flest medvirkende faktorer til 
ulykken knyttet til trafikantenes handlinger, sammenlignet med de andre ulykkestypene. Det er 
identifisert flest og like mange medvirkende faktorer knyttet til trafikantenes tilstand i 
fotgjengerulykkene som i møteulykkene og utforkjøringsulykkene.   
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Oppsummering  
 
Tabellen nedenfor oppsummerer sammenhengen mellom medvirkende faktorer og ulykkestyper:  
 
Medvirkende faktorer Ulykkestyper 
Bruk av sikkerhetsutstyr Flest identifisert i utforkjøringsulykkene.  

Færrest i kryssulykkene.   
Trafikantens tilstand Like mange ganger i utforkjøringsulykkene, 

møteulykkene og fotgjengerulykkene. 
Færrest i kryssulykkene.  

Førerens ferdigheter Flest i utforkjøringsulykkene.  
Færrest i kryssulykkene.  

Førerens/fotgjengerens handlinger (ulykken 
og/eller skadeomfanget) 

Flest i fotgjengerulykker. 
Færrest i utforkjøringsulykker.   

Kjøretøyet (ulykken) Flest i fotgjengerulykker.  
Færrest i kryssulykker.  

Kjøretøyet (skadeomfang) Like mange ganger i møteulykker og 
kryssulykker. 
Færrest i utforkjøringsulykker.  

Vegen (ulykken) Flest i fotgjengerulykker. 
Færrest i møteulykker.  

Vegen (skadeomfanget) Flest i utforkjøringsulykker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget fordelt på ulykkestyper 

 
Figuren nedenfor illustrerer hvordan de ulike medvirkende faktorene fordeler seg på de 4 
vanligste ulykkestypene; utforkjøringsulykker, møteulykker, kryssulykker og fotgjengerulykker. 
Dette utvalget består av 235 ulykker, i og med ulykkestypene ”andre uhell” og ”samme 
kjøreretning” er holdt utenfor.  
 
Siden det ikke er like mange av hver type ulykke i dette utvalget, må fordelingen selvsagt ses i 
lys av dette. I det foregående kapittelet er det allikevel tatt høyde for dette når de ulike 
ulykkestypene sammenlignes med hverandre mht medvirkende faktorer til ulykkene og 
skadeomfanget.  
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Figur 3.7: Medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget fordelt på ulykkestypene Region 
sør 2005-2009.  
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Sykkelulykkene (16 dødsulykker) 

 
Totalt har 16 syklister blitt drept i Region sør 2005-2009 i 16 dødsulykker. Blant de drepte på 
sykkel var det ingen passasjerer.  
 
Siden syklister regnes som ”kjørende” på linje med andre kjøretøy, er ikke sykkelulykker en egen 
ulykkestype på linje med fotgjengerulykker. Figuren nedenfor beskriver hva slags typer ulykker 
de 16 drepte syklistene var involvert i.  
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Figur 3.8: Drepte syklister forelt på ulykkestyper. 
 
Figuren over viser at flest syklister har blitt drept i kryssulykker (7 ulykker, dsv 44 % av 
ulykkene). Videre ser vi at det var like mange syklister som ble drept i utforkjøringsulykker og 
”samme kjøreretning” (3 syklister). 2 syklister ble drept i ”andre uhell” i og kun 1 syklist ble 
drept i møteulykke.   
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Figuren nedenfor viser hvilke medvirkende faktorene til ulykken og skadeomfanget som oftest 
ble identifisert i dybdeanalysene av sykkelulykkene i Region sør 2005-2009. At det står 
”syklisten” i parentes betyr at dette forholdet gjelder syklisten, at det står ”motparten” i parentes 
betyr at dette forholdet gjelder andre involverte trafikanter/kjøretøy i ulykken.    
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Figur 3.9: Medvirkende faktorer til ulykken og/eller skadeomfanget identifisert i sykkelulykkene.  
 
Manglende bruk av sykkelhjelm var altså en medvirkende faktor til skadeomfanget i 10 ulykker. 
Lite synlig i trafikkbildet, høy fart etter forholdene, manglende informasjonsinnhenting, uryddig 
vegmiljø og sikthindring er også medvirkende faktorer som dominerte i sykkelulykkene.   
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Ulykkene med mc, moped og ATV (49 dødsulykker) 

 
Totalt har 50 førere/passasjerer på mc/moped/ATV blit drept i Region sør 2005-2009 i 49 
dødsulykker. 6 av disse var passasjerer, 44 var førere. 44 kjørte mc, 4 kjørte moped og 4 kjørte 
ATV. I denne oversikten har vi ikke regnet med en fører av ATV som var registrert som 
traktor/motorredskap.     
 
Figuren nedenfor beskriver hva slags typer ulykker de 49 førerne/passasjerene på 
mc/moped/ATV var involvert i.  Figuren viser at førere/passasjerer av lette kjøretøy oftest ble 
drept i utforkjøringsulykker (36 % av de drepte), deretter møteulykker (26 %), kryssulykker (22 
%), andre uhell som f eks velt, påkjørsel av vilt (12 %) og samme kjøreretning (4 %).   
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Figur 3.10: Drepte førere/passasjerer på mc/moped/ATV fordelt på ulykkestyper.  
 
I 39 ulykker med mc/moped/ATV (80 %) var føreren av det lette kjøretøyet den utløsende 
enheten. I ”singleulykker” som velt og utforkjøringsulykker regnes alltid mc/moped/ATV som 
den utløsende enheten. 
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Figuren nedenfor viser hvilke medvirkende faktorene til ulykken og skadeomfanget som oftest 
ble identifisert i dybdeanalysene av ulykker med mc/moped/ATV. At det står ”mc” i parentes 
betyr at dette forholdet gjelder føreren av mc/moped/ATV, og at det står ”motparten” i parentes 
betyr at dette forholdet gjelder andre involverte trafikanter/kjøretøy i ulykken. Ikke brukt hjelm 
gjelder både de som ikke brukte hjelm og de som brukte en hjelm som falt av fordi den ikke var 
tilstrekkelig festet eller ikke tilpasset. 
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Figur 3.11: Medvirkende faktorer til ulykken og/eller skadeomfanget identifisert i ulykker med 
mc/moped/ATV.   
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For ulykker med mc/moped/ATV omfatter den medvirkende faktoren ”ikke brukt hjelm” både de 
som ikke brukte hjelm i det hele tatt og de som brukte en hjelm som ikke var tilstrekkelig festet 
og/eller tilpasset slik at denne falt av.  
 
Medvirkende faktorer som dominerer i ulykker med mc/moped/ATV er altså; ikke brukt hjelm, 
ruspåvirkning, manglende erfaring med kjøretøyet, godt over fartsgrensen/høy fart etter 
forholdene, stor vektforskjell og farlig sideterreng.  
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Kapittel 4: Kjennetegn ved noen medvirkende faktorer til 
ulykkene og skadeomfanget, Region sør 2005-09  
 
I dette kapittelet gis en nærmere beskrivelse av noen av de medvirkende faktorene til ulykkene og 
skadeomfanget som har blitt oftest identifisert gjennom dybdeanalysene av dødsulykkene i 
Region sør 2005-2009.  
 
Kapittelet gir også en beskrivelse av sammenhengen mellom noen medvirkende faktorer og 
trafikantenes alder og kjønn. Dette er nyttig kunnskap med tanke på planlegging av forebyggende 
trafikksikkerhetsarbeid.  
 
Analysenes kvalitet avhenger selvsagt av det datagrunnlaget som er innsamlet, og i en del tilfeller 
er det grunn til å tro at datagrunnlaget inneholdt betydelige svakheter. Eksempler på dette er 
ulykker hvor det ikke tas blodprøver av føreren. I slike tilfeller identifiseres derfor ikke 
ruspåvirkning som medvirkende faktor, selv om dett kanskje hadde avgjørende betydning for 
ulykken. På bakgrunn av dette antar vi at det er en viss ”underrapportering” mht ruspåvirkning. 
Det samme gjelder manglende dokumentasjon mht førerens fysiske/psykiske helse, søvnmangel, 
fartsnivå, kjøreadferd osv.  
 
I dette kapittelet gis en nærmere beskrivelse av følgende medvirkende faktorer; 
 

 Ruspåvirkning 
 Trøtthet 
 Sykdom 
 Bruk av bilbelte  
 Godt over fartsgrensen 
 Farlig sideterreng/feil ved rekkverk 

 
 
 
 
 
 



Ruspåvirkning 

 
 Ruspåvirkning var en medvirkende faktor til ulykken i 28 % av dødsulykkene i Region 

sør 2005-2009.  
 Det var en lavere andel ”rusulykker” i 2009 enn i 2005.  
 Ruspåvirkning omfatter påvirkning av alkohol, narkotika/medikamenter (påvirket av 

annet) eller påvirkning av en blanding av disse. 
 Blant de ruspåvirkede trafikantene var det 6 fotgjengere og 69 førere.  
 Utforkjøringsulykker er den ulykkestypen hvor ruspåvirkning er vanligst.  
 Det var flest ruspåvirkede trafikanter i aldersgruppen 20-24 år.  
 ½ av de ruspåvirkede var under 30 år, ½ av de ruspåvirkede var over 30 år.  
 Det var kun 1 ruspåvirket fører som var kvinne, de øvrige 68 ruspåvirkede førerne var 

menn.  
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-
2009 

Antall 
ulykker 

23 12 9 18 11 73 

Andel av 
ulykkene i % 

38 % 21 % 21 % 31 % 27 % 28 % 
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Figur 4.1: Antall ruspåvirkede førere (bil, mc, moped, sykkel) og fotgjengere i dødsulykkene 
Region sør 2005-2009. (Totalt 75 ruspåvirkede førere og fotgjengere).  
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I tillegg til de 69 førerne og 6 fotgjengerne som var ruspåvirket, var det 28 passasjerer involvert i 
dødsulykkene som var påvirket av alkohol, blandingsrus eller annet. I dybdeanalysene har vi ikke 
vurdert ruspåvirkede passasjerer som medvirkende faktor til ulykkene, men det forteller oss at det 
ofte er flere ruspåvirkede i de kjøretøyene som er involvert i dødsulykkene.  
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Figur 4.2: Ruspåvirkede føreres alder i dødsulykkene i Region sør 2005-2009.  
(Totalt 69 førere) 
 
Figuren over viser at det var flest ruspåvirkede førere i aldersgruppen 20-24 år.  
Ca halvparten av de ruspåvirkede førerne var under 30 år, halvparten var over 30 år.  
 
Blant de 69 ruspåvirkede førerne var det kun 1 kvinne, de 68 øvrige ruspåvirkede førerne var 
menn. 
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Trøtthet/avsovning 

 
 Trøtthet/avsovning var en medvirkende faktor til ulykken i 14 % av dødsulykkene i 

Region sør 2005-2009.  
 Andelen ”trøtthet/avsovningsulykker” har variert fra år til år i perioden 2005-2009. 
 Møteulykker er den ulykkestypen trøtthet/avsovning er vanligst.  
 De 35 førerne omfatter 10 kvinner og 25 menn 
 De flest førerne i ”trøtthet/avsovningsulykkene” er i aldersgruppene 15-19 år, 30-34 år og 

60-64 år.  
 I 31 av disse 35 ulykkene var avsovning sannsynligvis den avgjørende/utløsende årsaken 

til ulykken. I de 4 resterende ulykkene var det mer usikkert om avsovning var den 
avgjørende/utløsende årsaken til ulykken.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-
2009 

Antall 
ulykker 

7 12 7 5 4 35 

Andel av 
ulykkene i % 

12 % 21 % 17 % 8 % 10 % 14 % 
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Figur 4.3: Trøtte førere/passasjerer fordelt på alder og kjønn i Region sør 2005-2009.  
 
Det kan være vanskelig å avgjøre hvor vidt en fører har vært trøtt. Bl a følgende ble lagt til grunn 
for vurdering av dette: føreren hadde gradvis kommet over i motgående kjørefelt, det var ikke 
tegn til unnamanøver/nedbremsing, føreren hadde kjørt lenge og langt uten pauser, ulykken 
skjedde på natten/morgenkvisten, de andre passasjerene i bilen sov, vitneobservasjoner fra fører i 
møtende kjøretøy antydet at føreren sov osv.   
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Sykdom 

 
 Sykdom var medvirkende faktor til ulykken i 10 % av dødsulykkene i Region sør 2005-

2009. 
 Andelen ”sykdomsulykker” har variert fra år til år i perioden 2005-2009. 
 Sykdom omfatter f eks førere som har fått et illebefinnende (hjertesvikt, diabetesanfall 

osv), førere og fotgjengere med dårlig syn, demens osv. 
 Blant trafikanter hvor sykdom var en medvirkende faktor til ulykken var det 26 førere og 

1 fotgjenger. 
 Møteulykker er den ulykkestypen sykdom som medvirkende faktor til ulykken er vanligst.  
 6 av de 27 trafikantene var kvinner, de 22 resterende var menn.   
 I 22 av disse 28 ulykkene var sykdom sannsynligvis en avgjørende/utløsende årsak til 

ulykken. I de 6 resterende var sykdom en mindre avgjørende årsak til ulykken.  
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-
2009 

Antall 
ulykker 

3 8 6 5 5 27  

Andel av 
ulykkene i % 

5 % 14 % 14 % 8 % 12 % 10 % 
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Figur: 4.4: Syke førere/fotgjengere fordelt på alder og kjønn i Region sør 2005-2009. 
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Ikke brukt bilbelte 

 
 Manglende bruk av bilbelte var en medvirkende faktor til skadeomfanget i 29 % av 

dødsulykkene i Region sør 2005-2009.  
 Det har vært en markant nedgang i andelen dødsulykker fra 2005-2009 hvor manglende 

bruk av bilbelte var en medvirkende årsak til skadeomfanget.  
 42 % av drepte i bil i dødsulykkene i Region sør 2005-2009 brukte ikke bilbelte.  
 Manglende bruk av bilbelte omfatter 79 personer, herunder 25 passasjerer og 54 førere. 
 Dersom 2/3 av disse ville overlevd med bilbelte, kunne 52 liv vært spart i Region sør 

2005-2009 dersom alle hadde brukt bilbelte.   
 De fleste som ikke bruker belte var i aldersgruppene 15-19 år og 20-24 år.  
 Det er omtrent like mange over 30 år som under 30 år som ikke brukte bilbelte. 
 80 % av de som ikke brukte bilbelte var menn.   
 Utforkjøringsulykker er den ulykkestypen manglende bruk av bilbelte er vanligst.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 
Antall 
ulykker 

26 16 14 14 6 76 

Andel av 
ulykkene i % 

43 % 28 % 33 % 24 % 15 % 29 % 

 
 2005-2009 
Antall drepte førere/passasjerer i bil uten bilbelte  79 
Prosent av drepte (186 stk) 42 % 
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Figur 4.5: Drepte i bil uten belte fordelt på alder og kjønn, region sør 2005-2009.    
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”Godt over fartsgrensen”  

 
 I 19 % av ulykkene var hastighet ”godt over fartsgrensen” (dvs over beslagsgrensen) en 

medvirkende faktor til ulykken.   
 Det har vært en økning i andelen dødsulykker fra 2005-2009 hvor ”godt over 

fartsgrensen” var en medvirkende faktor til ulykken. 
 Utforkjøringsulykker er den ulykkestypen ”godt over fartsgrensen” var vanligst. 
 De fleste førerne som kjørte godt over fartsgrensen var i aldersgruppen 20-29 år.  
 69 % av førerne som kjørte godt over fartsgrensen var under 30 år. 
 5 av de 48 førerne hvor godt over fartsgrensen var medvirkende faktor til ulykken var 

kvinner (10 %).  
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 
Antall ulykker 10 10 6 11 11 48 
Andel av 
ulykkene i % 

17 % 18 %  14 % 19 % 27 % 19 % 
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Figur 4.6: Godt over fartsgrensen fordelt på alder og kjønn, Region sør 2005-2009.  
(Totalt 48 førere i 48 dødsulykker).  
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Farlig sideterreng og feil ved rekkverk 

 
 I  32 % av dødsulykkene i Region sør 2005-2009 var farlig sideterreng en medvirkende 

faktor til skadeomfanget.  
 I 8 % av dødsulykkene i Region sør 2005-2009 var feil ved rekkverket i følge dagens krav 

en medvirkende faktor til skadeomfanget.  
 47 % av tilfellene hvor farlig sideterreng og/eller feil ved rekkverk var en medvirkende 

faktor til skadeomfanget fant sted på riksveg. 27 % fant sted på fylkesveg, 19 % på 
europaveg og 7 % på kommunal/privat veg.  

 48 % av tilfellene hvor farlig sideterreng og/eller feil ved rekkverk var en medvirkende 
faktor til skadeomfanget fant sted på veger med fartsgrense 80 km/t.  

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 
Farlig side- 
terreng 
(antall 
ulykker) 

23 15 11 24 9 82 

Andel av 
ulykkene i % 

38 % 26 % 26 % 41 % 22 % 32 % 

Feil ved 
rekkverk 
(antall 
ulykker) 

7 4 
 

3 2 
 

4 
 

20 

Andel av 
ulykkene i % 

12 % 7 % 7 % 3 % 10 % 8 % 

 
Farlig sideterreng kan f eks være store trær, stolper, stup, vann eller farlige objekter 
(støyskjermer, kummer osv) innenfor vegens sikkerhetssone. Vegens sikkerhetssone defineres ut 
ifra vegens fartsgrense og trafikkmengde. Farlig sideterreng kan også omfatte jordvoller, grøfter 
eller avkjørsler som er feil utformet.  



 
Av figur 4.7 ser vi at trær i sikkerhetssonen er det forholdet som oftest har vært en medvirkende 
faktor til skadeomfanget i samlekategorien; ”farlig sideterreng”.    
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Figur 4.7: Antall ulykker hvor farlig sideterreng (fjell, stolper, stup, vann, trær, farlige objekter 
og annet) har vært en medvirkende årsak til skadeomfanget Region sør 2005-2009.  
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Kapittel 5: Organisatorisk læring i Statens vegvesen 2009 
 
I dette kapittelet har valgt å belyse noen enkeltulykker som vi mener kan forklares med 
systemfeil forårsaket av organisatoriske forhold. Vi setter søkelys på dette fordi vi mener at det er 
av slike svakheter Statens vegvesen og andre aktører har mest å lære som systemutformere.  
Å rette opp en systemfeil kan forhindre mange nye ulykker, mens en individuell trafikantfeil eller 
en feil ved et kjøretøy er for sent å rette opp etter at ulykken er et faktum. Det må derfor være en 
målsetting at dybdeanalysearbeidet utvikler slik kunnskap, og at denne kunnskapen 
videreformidles og legges til grunn for det framtidige ulykkesforebyggende arbeidet. Det 
forutsetter at vi leter etter ”usynlige” feil og svakheter som ikke nødvendigvis kan registreres 
umiddelbart på ulykkesstedet, men som avdekkes i tilfeller hvor vegtrafikksystemet ikke var 
utformet slik at det ledet til sikker atferd og beskyttet mot alvorlige konsekvenser av 
feilhandlinger (nullvisjonens krav til sikre veger). 
 
Å se etter feil i egen organisasjon krever mot og modning, og at man setter organisasjonens 
ansvar og myndighet i sammenheng med sikkerheten i vegtrafikken. Det er ofte lettere å se de 
feilene andre gjør enn egne feil. Det er derfor svært positivt at regionledelsen i Region sør nå har 
satt dette på dagsorden og behandler resultatene fra dybdeanalysene i sine faste møter. Forslag til 
tiltak i dette kapittelet ble vedtatt regionledermøtet 23. september 2010 og viser hvordan regionen 
ønsker å iverksette endringer på bakgrunn av dybdeanalysene fra 2009.   
 
I beskrivelsen av de enkelte ulykkene nedenfor er det ikke gitt opplysninger om taushetsbelagte 
personopplysninger. Av hensyn til taushetsplikten beskrives ikke samtlige sikkerhetsproblemer 
og forslag til tiltak UAG har konkludert med i hver enkelt dybdeanalyse. Det er kun de 
sikkerhetsproblemene som berører etatens ansvarsområde direkte eller indirekte og som vi mener 
Statens vegvesen Region sør har muligheter til å påvirke som blir beskrevet her.   



Snøryddeutstyr med store ”blindsoner” i gater med mye trafikanter 

 
Vinteren 2009 ble en eldre mann påkjørt av en hjullaster med snøfres i et gangfelt. Etter nærmere 
undersøkelser av kjøretøyets ”blindsoner” og rekonstruksjon av hendelsen, konkluderte UAG 
med at det er stor sannsynlighet for at de store blindsonene var en medvirkende faktor til at 
føreren ikke oppdaget fotgjengeren i gangfeltet. Figur 5.1 viser hva som skaper de store 
blindsonene og figur 5.2 viser hvor omfattende disse blindsonene er. Dette illustrerer hvor 
vanskelig og ansvarsfullt det må være å manøvrere et slikt kjøretøy i trafikkerte gater hvor det 
ferdes mange gående/syklende.  
 

 
  
Figur 5.1: Bildet viser hjullasteren med snøfres.  
Gule piler viser de utvendige distraherende elementene som skaper store blidsoner fremover.  
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Figur 5.2: Skissen over viser oppmålte blindsoner på hjullasteren. Fører av hjullaster har teknisk 
mulighet til å observere en fotgjenger (175 cm +/- 2 cm) foran hjullasteren fra sin førerplass med 
følgende avstand (målt fra snøfreserens front): ikke nærmere enn 7,1 m på venstre side og 8,2 m 
på høyre side i A-blindsonene, ikke nærmere enn 2,3 m i B-blindsonen, ikke nærmere enn 3,4 m i 
C-blindsonen og helt (fullt) usynlig i M-blindsonen.  
  
På bakgrunn av denne ulykkesanalysen har RLM fattet følgende vedtak: 
  

 Statens vegvesen Region sør bør gjennomføre en risikoanalyse mht bruk av lignende 
motorredskap med påmontert utstyr som medfører store sikthindringer/blindsoner. 
Risikoanalysen skal munne ut i forslag til retningslinjer for hvor (type gater) og når (tid 
på døgnet) lignende kjøretøy kan brukes og hvilke krav man eventuelt må stille til 
følgemannskap. 
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Risikofaktorer i sykkelrittraséer 

 
I 2009 var det to ulykker hvor syklister omkom i forbindelse med sykkelritt. I én av disse 
ulykkene, en ”singleulykke”, var hull i asfaltdekket sannsynligvis en utløsende faktor til at 
syklisten mistet kontrollen over sykkelen og falt av. Mannen omkom av de skadene han ble 
påført.  
 

 
 
Figur 5.3: Bildet viser syklistens kjøreretning (rød pil) og de hullene i asfaltdekket som 
sannsynligvis var en utløsende faktor til ulykken.  
 
Selv om Statens vegvesen har innvilget en søknad om å arrangere sykkelritt, er det arrangøren 
som har ansvaret for dekketilstanden. Men så lenge arrangementet avvikles i en trasé som holdes 
åpen for annen trafikk, mener UAG at Statens vegvesen bør delta aktivt i vurderinger av risikoen 
knyttet til arrangementet.    
 
På bakgrunn av denne ulykkesanalysen har RLM fattet følgende vedtak: 
 

 Statens vegvesen Region sør bør inngå et samarbeid med Norges Cykleforbund for å 
utarbeide nye retningslinjer/rutiner for godkjenning av traseer og utarbeide en sjekkliste 
for identifisering av risikofaktorer langs slike traseer. Tiltaket er også forankret på 
nasjonalt nivå (tiltak 120 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2010-2013); ”Statens 
vegvesen og politi vil i samarbeid med de ulike arrangører vurdere gjeldende regler for 
bilrally og sykkelritt på offentlig veg”.  
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Feil utformet jordvoll ved rekkverksavslutning  

 
Utforkjøringsulykker er den vanligste ulykkestypen blant dødsulykkene, og sideterrengets 
utforming er ofte en avgjørende faktor mht hvilket skadeomfang ulykken får. Vegens sideterreng 
sikres bl a med vegrekkverk eller gjennom ”mykgjøring” av sideterrenget. Et kritisk punkt er 
vegrekkverkets avslutning (starten på rekkverket). Når avslutningen føres inn i 
vegskråning/fjellskjæring og lignende i vegens sideområde, er det en forutsetning at overgangen 
mellom lukket og åpen grøft har en slak helling (ikke brattere enn 1:6), for at overgangen ikke 
skal fungere som en rampe og et ”spretthopp”.  
 
Sommeren 2009 skjedde det den utforkjøringsulykke som illustrerte betydningen av nettopp 
dette. Etter utforkjøring fra vegen fortsatte kjøretøyet i nesten 200 m i grøfta langs vegens høyre 
side. Da kjøretøyet traff en bratt jordvoll over et dreneringsrør (på tvers av grøftens 
lengderetning) i forbindelse med en rekkverksavslutning, ble kjøretøyet kastet opp og landet på 
taket i vegbanen. UAG har ikke klart å fastslå kjøretøyets fart, men mener at den ikke var høyere 
enn man kan forvente på denne vegen. Til tross for dette ble kjøretøyet kastet opp og landet på 
taket. UAG mener at jordvollens utforming (som var betydelig brattere enn 1:6) var årsaken til at 
kjøretøyet veltet og landet på taket, og at dette var avgjørende mht de skadene føreren ble påført. 
 

   
Figur 5.4: Bildet viser ulykkesstedet hvor kjøretøyet traff den tverrgående jordvollen som 
medførte at det veltet og taket ble trykt ned.  
  
På bakgrunn av denne ulykkesanalysen har RLM fattet følgende vedtak: 
 

 Statens vegvesen v/ fylkesavdelingene i Region sør bør gjennomføre en registrering av 
liknende farlige løsninger med bratte jordvoller foran rekkverksavslutninger og 
nedføringer på vegstrekninger med høyest ÅDT. Registreringen skal legges til grunn for 
prioritering av tiltak i fylkene.  
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Feilmontert rekkverksavslutning  

 
En utforkjøringsulykke, hvor en passasjer i baksetet omkom, er et annet eksempel på en 
dødsulykke i 2009 som illustrerer betydningen av at rekkverksavslutningen er riktig utformet.  
I dette tilfellet traff kjøretøyet en rekkverksende (ESPEN-løsning) som viste seg ikke å være 
riktig montert. Stolpene var kappet i lengden og var ikke slått tilstrekkelig ned i bakken, og hadde 
derfor ikke tilstrekkelig hold. I tillegg var grøften på baksiden av rekkverksenden for bratt og 
dyp. UAG mener dette var en medvirkende faktor til at rekkverket ble revet opp og trengte inn i 
kupeen og påførte baksetepassasjeren dødelige skader. Føreren og forsetepassasjeren ble 
ubetydelig skadet.   
 

 
Figur 5.5: Bildet viser ulykkesstedet. Grøfteutforming og manglende hold i stolpene var trolig 
årsaken til at skinnen ble ført inn i kupeen.  
 
På bakgrunn av denne ulykkesanalysen har RLM fattet følgende vedtak: 

 
 Statens vegvesen Region sør bør unngå bruk av ESPEN inntil løsningen er forbedret, og 

det foreligger en bedre monteringsanvisning (jf Vegdirektoratets forslag).  
 Statens vegvesen Region sør bør utvikle et forslag til et bedre kontrollsystem for 

godkjenning av løsninger ved overlevering/ferdigstilling av rekkverksarbeider. Dette 
gjelder f eks utbedringer etter TS-inspeksjoner hvor vi per i dag ikke benytter 
kontrollingeniører før overlevering.  

 Statens vegvesen Region sør bør utarbeide informasjon (”varselark”) rettet mot 
byggeledere og entreprenører om konsekvensene av feil utførelse/montering.  
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Rundballer plassert i sikkerhetssonen  

 

Nok en utforkjøringsulykke i 2009 illustrerte betydningen av at sideterrenget er tilstrekkelig 
sikret. Når elementer langs vegen plasseres innenfor vegens sikkerhetssone (avstand fra vegen 
som defineres vha trafikkmengden og fartsgrensen) kan disse representerer en stor fare ved 
påkjørsel. I denne utforkjøringsulykken fikk kjøretøyet en bråstopp da den traff rundballer 
plassert innenfor vegens sikkerhetssone. Ulykken medførte at passasjeren omkom, mens føreren 
ble kun lettere skadd. Siden sideterrenget på ulykkesstedet for øvrig var ”mykt og tilgivende”, 
mener UAG at rundballene var en medvirkende faktor til skadeomfanget. På denne vegen er 
sikkerhetssonen 6 meter, og innenfor denne avstanden fra vegen skal det ikke plasseres 
påkjørselsfarlige elementer.   

 

 
 
Figur 5.6: Bildet viser ulykkesstedet og plassering av siloballer langs vegen. 
  
På bakgrunn av denne ulykkesanalysen har RLM fattet følgende vedtak: 
 

 Statens vegvesen Region sør bør utarbeide et forslag til regional policy for plassering av 
rundballer, tømmer og landbruksutstyr, og ta kontakt med fagpresse (tidskrift for 
landbruksnæringen) for å orientere om denne risikofaktoren og oppfordre til best mulig 
plassering av slike elementer.   
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Vegløsning som kan medføre feiltolking av kjøremønster/situasjon 

 
Dybdeanalysene påpeker også i noen tilfeller svakheter ved selve vegløsningen. I enkelte tilfeller 
avdekkes hvordan svakheter ved selve vegutformingen kan medføre en risiko for at føreren 
misforstår/feiltolker kjøremønsteret og trafikksituasjonen.    
 
Dybdeanalyse av en møteulykke i 2009 som fant sted i enden av et flettefelt i en høyrekurve etter 
et høybrekk illustrerer dette. Ulykken medførte at 3 personer ble drept. I tillegg til at kurvaturen 
på dette stedet gjør det vanskelig å oppdage hvor flettefeltet slutter (innsnevring fra to til ett 
kjørefelt) og forbikjøringsmuligheten opphører, er en slik kombinasjon av påkjøringsfelt og 
forbikjøringsfelt generelt en uheldig løsning som kan skape farlige situasjoner. Selv om UAG 
ikke kunne avdekke hvor vidt føreren i dette tilfellet hadde feiltolket situasjonen, pekte analysen 
på hvordan en slik utforming kan lede til alvorlige hendelser med store konsekvenser.  
 

 
 

 
 
Figur 5.7: Bildene over viser en rekonstruksjon av ulykken (like før og etter frontkollisjonen 
mellom rødt og blått kjøretøy). 
 
På bakgrunn av denne ulykkesanalysen har RLM fattet følgende vedtak: 
     

 Statens vegvesen Region sør bør ferdigstille den påbegynte registreringen av lignende 
kryssløsninger og avslutninger av 3-feltsstrekninger (fra 3 til 2 kjørefelt) i regionen. 
Registreringen skal omfatte risiko vurderinger, og dette skal legges til grunn for 
prioritering av tiltak i fylkene.  
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Register for farlige forhold 
 
Dybdeanalyser av dødsulykker er én av flere aktiviteter i Statens vegvesen som gir oss stadig mer 
og fornyet kunnskap om hva som bidrar til risiko i vegtrafikken. Svakheter, feil og uheldige 
løsninger ved vegsystemet, vegløsningen eller vegens tilstand (”farlige forhold”) avdekkes hvert 
år i alle regioner, og til sammen utgjør dette omfattende og detaljert kunnskap om risikofaktorer i 
vegtrafikken.  
 
En hovedutfordring er å overføre denne kunnskapen fra det enkelte ulykkesstedet til vegnettet for 
øvrig, det vi kaller ”dobbeltkretslæring”1. Et forsøk på å sikre slik overføring er å gjennomføre 
registrering av lignende ”farlige forhold” på vegnettet for øvrig i regionen, slik det er foreslått i 
flere av ulykkene beskrevet ovenfor.  
 
Spørsmålet er altså ikke bare om Statens vegvesen har tilstrekkelig kunnskap om hva som skaper 
”farlige forhold”, men også om Statens vegvesen har tilstrekkelig oversikt over hvor slike 
”farlige forhold” finnes på det eksisterende vegnettet og hvilken risiko de representerer.   
 
Region sør arbeider for tiden med å utvikle et system som har til hensikt å gi bedre oversikt over 
”farlige forhold” på det eksisterende vegnettet. Ved hjelp av et registreringsverktøy med det 
foreløpige navnet ”Register for farlige forhold”(RFF), kan vi samle alle stedsregistrerte 
risikofaktorer på vegnettet i én felles database innenfor NVDB. Ved registrering blir det samtidig 
gjort en risikovurdering av det farlige forholdet. Dette verktøyet gjør det f eks mulig å hente ut 
informasjon om registrerte farlige forhold med ulikt risikonivå langs en utvalgt strekning, for 
deretter å kunne planlegge, prioritere og gjennomføre tiltak langs denne strekningen.  
 
RFF vil derfor være et mulig verktøy med tanke på å sikre ”dobbeltkretslæring” på grunnlag av 
dybdeanalysene av dødsulykkene i etaten.  

 
1 Dersom ulykkesanalysen avdekker svakheter ved f eks en kryssløsning og man bygger om dette 
krysset, snakker vi om ”enkeltkretslæring”. Dersom kunnskapen om svakheten ved 
kryssløsningen medfører at man også bygger om andre kryss med lignende svakheter, snakker vi 
om ”dobbeltkretslæring”. I det siste tilfellet overføres kunnskapen til sammenlignbare steder og 
situasjoner/hendelser.  
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Kapittel 6: Erfaringer fra ulykkesanalysearbeidet 2009 
 
I dette kapittelet følger en oppsummering av noen viktige erfaringer fra analysearbeidet i 2009. 
Hensikten er å peke på forbedringsområder som vi bør arbeide målrettet mot i framtiden.   
 

Mangelfull varsling av ulykkene 

 
En forutsetning for dybdeanalysearbeidet er at våre beredskapspersoner blir varslet når det skjer 
en ulykke. Vi har erfart at de registreringene beredskapspersonene foretar av tidskritiske forhold 
på ulykkesstedet er avgjørende mht å fremskaffe et godt datagrunnlag for de påfølgende 
analysene. Som tidligere år fungerte heller ikke varslingen i 2009 etter hensikten. I 29 % av 
dødsulykkene ble ikke våre beredskapspersoner varslet. Dette er dårligere enn i de fire 
foregående årene, og kan betraktes som tap av ressurser sett i lys at vi uansett bekoster en 
døgnkontinuerlig beredskapsordning. Statens vegvesen Region sør og politiet må derfor 
samarbeide om å finne løsninger for hvordan dette kan forbedres.  
 

Regionledermøtet (RLM) som styringsgruppe for den regionale ulykkesanalysegruppa 

 
I 2009 startet en prosess med å finne en løsning mht å sikre bedre oppfølging av 
analyseresultatene, og i 2010 ble det fattet vedtak om at RLM skulle fungere som styringsgruppe 
for ulykkesanalysegruppa i Region sør. Resultatene av første behandling i RLM er gjengitt i 
kapittel 5. Vi tror dette er en organisering som er effektiv, og vil arbeide for å videreføre dette i 
årene framover.   
 

Oppfølging av tiltakene i fylkene 

 
I 2009 ble det gjennomført en undersøkelse av hvor stor andel av forslag til tiltak (lokale tiltak) 
som hadde blitt iverksatt i fylkene i Region sør på bakgrunn av dybdeanalysene 2005-2008. 
Denne undersøkelsen viste at 43 % av foreslåtte tiltak hadde blitt gjennomført. For å øke denne 
gjennomføringsgraden ytterligere har vi besluttet at alle fylkene i Region sør skal benytte et 
oppfølgingsskjema som viser status mht hva som har blitt gjort/hva som gjenstår, og håper på 
denne måten å bidra til økt gjennomføringsgrad mht lokale tiltak i fylkene.  
 

Videreformidling av resultatene 

 
I 2009 ble resultatene fra dybdeanalysene videreformidlet i mange sammenhenger både internt og 
eksternt (fagdager, seminarer, konferanser, kurs, møter). Vi ser allikevel at det er et stort 
potensial i å utvikle nye måter å videreformidle disse resultatene på, både internt i Statens 
vegvesen, overfor eksterte etater/organisasjoner og overfor publikum. Vi mener det er behov for 
en nasjonal samordning av dette, fordi kunnskapen fra dødsulykkene bør ses i et overordnet 
perspektiv og på tvers av de 5 regionene.  
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Vedlegg 1: Dødsulykkene i Region sør 2009  
 
I 2009 ble 47 mennesker drept i 41 trafikkulykker i Region sør. Disse ulykkene omfatter 15 
utforkjøringsulykker (med 17 drepte), 12 møteulykker (med 16 drepte), 3 kryssulykker (med 3 
drepte), 6 fotgjengerulykke (med 6 drepte) og 5 andre typer ulykker (med 5 drepte). I disse 
ulykkene ble 31 personer i bil drept, 6 personer på MC drept, 1 person på ATV drept, 1 person på 
moped drept, 5 fotgjengere drept, 1 akende drept og 2 syklister drept.  
 
Analyseresultatene fra 2009 inngår i kapittel 2-4, og i kapittel 5 er det gitt en egen beskrivelse av 
6 enkeltulykker med tilhørende forslag til tiltak fra 2009.   
 
Nedenfor følger en liste over forslag til tiltak utviklet på bakgrunn av dødsulykkene i 2009. 
Listen omfatter ikke lokale tiltak underlagt fylkesenhetenes ansvarsområde, da disse forslagene 
gjennomgås en egen behandling i hvert enkelt fylke. Forslagene nedenfor omfatter mer generelle 
tiltak som må vurderes og eventuelt følges opp nasjonalt og/eller regionalt. Tiltakene omfatter i 
stor grad endring av regelverker (f eks krav til kjøretøy, håndbøker for vegutforming osv), praksis 
(nye rutiner/arbeidsmåter osv) eller prioriteringer (nye satsingsområder osv), i tillegg til 
informasjon og opplæring (kampanjer, informasjon rettet mot bestemte grupper osv).  
 
Listen omfatter ikke tiltak rettet mot andre etater, men omfatter tiltak direkte eller indirekte er 
underlagt Statens vegvesens ansvarsområde.  
 
Forslag til generelle tiltak 2009: 
 

 Stille krav om utstyr (radar/sensorer) som varsler om andre kjøretøyer/trafikanter i 
blindsonen på store kjøretøy.  

 Kreve utplassering av redningsutstyr på kaianlegg, samt stiger opp fra vannet og bedre 
merking av kaikanter. Siden det har vært flere utforkjøringsulykker på kaier i Region sør 
de siste årene, bør regionen ta et initiativ overfor Havnevesenet mht å informere om dette.  

 Ved planlegging av nye bussterminaler bør man legge opp til at bussene skal foreta så få 
og enkle bevegelser som mulig, slik at man i størst mulig grad unngår konfliktpunkter 
mellom busstrafikken og fotgjengere/syklister.  

 Stille krav om at moderne biler installeres med ESP (elektronisk stabilitetsprogram) som 
kan forhindre skrens.  

 Utvikle program for rydding av vegetasjon langs eksiterende veger, mht viltulykker. 
 Oppfordre til at MC-førere deltar på ”Full kontroll”-kurs (videreutdanning for MC-

førere). Det kan f eks oppfordres til dette under føreropplæringa. 
 Gjennomgå vegnettet mht å etablere fysisk skille mellom kjøreretningene ved høy ÅDT.  
 Gjennomgå vegnettet mht å etablere vegbelysning ved høy ÅDT  
 Økt informasjon om hva ”senking” av biler medfører mht bilens kjøreegenskaper. Det er 

trolig for lite kunnskap om hvordan ulike typer ombygging påvirker kjøreegenskapene 
negativt. Dette bør f eks legges ut på www.vegvesen.no eller andre ”ungdomssider”. 

 Lovverket bør endres slik at det også stiller tydeligere krav til vinterdekk. Det bør 
vurderes om det ikke skal tillates å benytte dekk etter at piggene er tatt ut.  

 Informasjon overfor enkelte innvandrergrupper om betydningen av bilbelte/barnesikring. 
Innvandrere har høy ulykkesrisiko, bl a pga manglende/feil sikring av barn. 
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 Innføre en ordning med egne leger som behandler helseattester for førerkort. 
 Innføre en ordning der helseattest blir registrert i Autosys. 
 Det bør innføres vurderingsprøve i tillegg til helseattest for eldre bilførere. 
 Tiltaket 65+ bør bli obligatorisk. 
 Midtmarkeringen med ledeskinne (som benyttet på E 18 i Telemark) bør vurderes 

nærmere/evalueres før den etableres flere steder (forhindrer ikke forbikjøring og kan 
medføre tap av kontroll). 

 Informasjon om viktigheten av å bruke bilbelte også i baksetet og på minibusser. 
 Opplysningskampanjer/holdningsskapende arbeid og krav om alkolås for å redusere 

kjøring i ruset tilstand. 
 Holdningsskapende arbeid, beltevarsler og beltesperre for å redusere kjøring uten bilbelte.  
 Informasjon om lastsikring og hva løse gjenstander kan gjøre av skade i en kollisjon. Det 

er imidlertid innført opplæring i lastsikring ved alle førerkortklasser fra i år. 
 Utvikle tiltak som stimulerer til å skifte ut eldre kjøretøyer med manglende 

sikkerhetsutstyr og dårlig karosserisikkerhet.  
 Holdningsskapende arbeid rettet mot spesifikke miljøer, som øker sannsynligheten for at 

venner og bekjente tar ansvar og forsøker å forhindre fyllekjøring. ”Si i fra”-kampanjer. 
 Det bør gjennomføres risikoanalyser mht bruk av motorredskap med frontmontert 

snøfreser og lignende kjøretøyer, og på bakgrunn av dette utarbeide retningslinjer for 
hvilke hvor og når disse kan brukes (f eks hva slags typer veger, tidspunkt på døgnet, om 
det bør stilles krav til følgemannskap eller lignende).  

 Det bør sendes ut et informasjonsskriv fra Vegdirektoratet om blindsoneproblematikk 
knyttet til bruk av denne typen kjøretøy (motorredskap med frontmontert snøfreser og 
lignende kjøretøyer) i gater med blandet trafikk til vegmyndighetene (kommuner, 
entreprenører mfl.). Hensikten er å gjøre dem oppmerksomme på den risikoen dette 
medfører og det ansvaret de har for å unngå lignende ulykker. Slik informasjon bør også 
sendes ut til alle opplæringsinstitusjoner. Hensikten er å gjøre dem oppmerksomme på 
den risikoen dette medfører og sørge for at dette vies større oppmerksomhet i 
føreropplæringa. 

 Informasjon om betydningen av å ta pauser (”Stopp og sov-kampanjen”)  
 Innføre varslingssystem i biler, som f eks varsler når bilen krysser midt-, eller kantlinje. 
 Den generelle dekketilstanden må heves. I dag går det lang tid mellom hver reasfaltering, 

noe som medfører lange perioder med dårlig dekketilstand.  
 Foreta TS-revisjon av brurekkverk, jfr. igangsatt program i Region sør, og gjennomføre 

foreslåtte løsninger. 
 Endre siktkravene i vegnormalene slik at siktforholdene blir like gode mot begge 

kjørefeltene i hver retning (i dag stilles det kun krav til sikt mot trafikk i høyre kjørefelt, 
dvs ikke mot trafikk i venstre felt som er i ferd med å foreta en forbikjøring). 

 Gjennomgang av hele vegnettet mht til siktforhold og lesbarhet i T-kryss. 
 Påbud eller sterke oppfordringer (kampanjer eller lignende) om å få MC-førere til å bruke 

refleksvest i mørket.  
 Større fokus på risiko i forbindelse med føreropplæring kl A/A1. 
 Økt fokus på klimatiske variasjoner som medfører uforutsigbar forskjeller i føre/friksjon.  
 Sette krav til styrke i kjøretøyenes takkonstruksjon.  
 Vurdere kravene til vinterdekk i forhold til minste tillatte mønsterdybde.  
 Informasjon om viktigheten av å gjøre seg synlig i trafikken (lys, refleks, refleksvest, 

lys/fluoriserende hjelm etc).  



 69

 Større fokus på snøopplag i kryssområder. Jf håndbok 111 skal siktsonene i kryss ryddes 
innen 3 døgn på veger med mindre enn 5000 ÅDT.  

 Det bør etableres akebakker som bidrar til at det ikke akes på trafikkerte veger.  
 Det generelle kravet til sikt forutsetter at man skal kunne se en gjenstand med høyde 50 

cm, dvs at det tillates sikthindrende elementer opp til 50 cm. Det bør vurderes om det bør 
stilles krav til at man skal kunne se hele gjenstanden (for å oppfatte hva man egentlig ser). 

 Stille krav til installering av sidekollisjonsputer/-gardiner i biler. Dette vil redusere 
personskadene ved sidekollisjon, særlig hodeskader.  

 Gjennomgang av vegnettet mht å bygge om T-kryss til rundkjøringer.   
 Informasjon om viktigheten av å feste hjelmen skikkelig 
 Gjennomgang av vegnettet mht å avdekke uheldige ”rekkverksåpninger” (luker) 
 Gjennomgang av vegnettet mht lavtrafikkerte tunneler med svak belysning/dårlige 

lysforhold.  Bedre belysning i tunnelene og da særlig i overgangen i innløpene av 
tunnelene. Gjøre tunnelveggene hvite for forbedring av kontrastforholdene.  

 Bedre markedsføring av rasteplasser gjennom skilting med forhåndsvarsel om hvor langt 
det er til de 2 neste rasteplassene. Det er viktig at man kan planlegge stopp når man er på 
langkjøring langs for eksempel E 18. Tilsvarende skilting til bensinstasjoner kan gi 
samme nytte.  

 Økt informasjon om bileierens ansvar i forbindelse med å låne bort kjøretøyet. I ett tilfelle 
i 2009 lånte eieren bort sitt kjøretøy til en person som var ruspåvirket og ikke hadde 
førerkort. 

 Gjennomgang av vegnettet mht rydding av sikt i innerkurven  mht bedre optisk leding. 
 Vegnormalene bør endres slik at krav i Hb 049 (2001) blir i overensstemmelse med 

kravene i forslag til HB 050 (2008) (om sperrefelt mellom kjøreretningene i overgangen 
mellom 2 og 1 felt).  

 Trafikanter generelt har muligens for lite kunnskap om oppmerkingen og skiltenes 
betydning. Det bør stilles krav om obligatorisk ”oppfriskningskurs” hvert 10. år.  

 Det bør stilles krav til hva seteryggene i personbiler skal tåle av belastning. I dag stilles 
det ingen slike krav.  

 Etablering av fysiske hinder for å få ned hastigheten i tettbygd strøk (eks. som i Danmark)  
 Informasjon om viktigheten av at førere må se bevisst etter fotgjengere ved gangfelt. De 

kan være vanskelig å oppdage. Man må være helt sikker på at det ikke er noen der før 
man passerer. Det må også informeres om viktigheten av at fotgjengere forsikrer seg om 
at det er klart før man går ut i gangfeltet. 

 TS-inspeksjon av gangfelt, særlig gangfelt på veger med fartsgrense 50 km/t og hvor det 
ikke er fartsreduserende tiltak og gangfeltet ikke er skiltet. 

 Statens vegvesen bør få mulighet til ilegging av gebyr i forb. med at kjøretøyet ikke er 
tilstrekkelig ”skodd” på dårlig føre.  

 Samordne håndbøkene 050 og 046 mht krav ved oppsett av retningsmarkeringer  
 Bedre vintervedlikehold. Det bør vurderes om kravene i funksjonskontraktene er 

tilstrekkelige.  
 Økte bevilgninger over vegbudsjettene til vintervedlikehold. Innføring av kortere roder.  
 Spesialtilpasset føreropplæring for trafikanter uten vintererfaring.  
 Økt informasjon over radio om vanskelige kjøreforhold (som bryter gjennom alle 

frekvenser).  
 Øke lengden på rekkverksstolpene til ESPEN rekkverksende fra 2,0 m til 2,20 m.  
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 Krav om at det monteres mothaker på rekkverksstolpene for å motvirke at de blir revet 
opp ved påkjørsel.  

 Krav om at det trykkes høydeanvisning på rekkverksstolpene av plast, noe som kan 
avsløre om stolper er kuttet og evt. hvor mye de er kuttet.  

 Utarbeide bedre og mer detaljerte monteringsanvisninger for ESPEN rekkverksende. 
ESPEN ettergivende ende er meget følsom for feilmontering. Den bør brukes med stor 
forsiktighet inntil den er forbedret og bedre monteringsanvisninger foreligger. Etter at en 
forbedret versjon foreligger bør det utarbeides mer detaljerte retningslinjer for hvor den 
kan brukes og hvor den ikke bør brukes.  

 Bedre kontrollsystem i Statens vegvesen mht gjennomførte rekkverksarbeider.  
 Økt bevissthet og kompetanse i Statens vegvesen mht valg av rekkverksender (løsninger).  
 Fortsette arbeidet med TS-inspeksjoner av sideterreng på riks- og fylkesveger og foreslå 

fjerning av trær i sideterrenget.  
 Stille krav om at alle trafikanter som omkommer i trafikkulykker bør obduseres.  
 Bedre kontrollrutiner for å fange opp de over 70 år som ikke går til helsesjekk for å fornye 

føreretten.  
 Legeerklæringer skrives ut i dag med inntil 5 års varighet. I løpet av denne perioden kan 

helsa reduseres betydelig. Det må stilles krav til at gyldighetstiden for helseattesten for 
eldre bilførere i større grad tilpasses den enkeltes helsetilstand.  

 Statens vegvesen bør i mer omfattende utstrekning foreta fartsmålinger på bestemte 
strekninger. Dette bør danne grunnlag for politiets kontrollvirksomhet. ”Overvåking” av 
vegenes fartsnivå over lengre perioder (1 uke), gir et bedre grunnlag for 
kontrollvirksomhet og eventuelle tiltak. 

 Forskrift om konkurransekjøring (1986) bør revideres, og eventuelt vurdere krav vedr. 
skilting (varsel om sykkelritt, endring av fartsgrenser m.m.).   

 Statens vegvesen bør i større grad involveres/delta i planlegging av sykkelritt, mht å 
vurdere risikoen og eventuelle tiltak.  

 Ved sykkelritt og lignende arrangementer bør det gis god informasjon om arrangementet 
overfor øvrige trafikanter (radio m.m.). 

 Informere om bruk, begrensninger og sanksjoner ved ulovlig bruk av ATV. Hvem som 
har lov til å bruke, hvor det er lov, krav til opplæring, begrensede kjøreegenskaper på veg 
med fast dekke osv.  

 Innføre egen førerkortklasse for ATV, - motorsykkel med 3 eller flere hjul.  
 Vilkår for registrering av ATV må samsvare med anbefalingene fra produsentene.  
 Utvikle og/eller skaffe til veie apparatur slik at Statens vegvesen kan kontrollere om et 

kjøretøys aktuelle motoreffekt samsvarer med typegodkjenningen. 
 Motorsportmiljøene må drive aktivt holdningsskapende arbeid overfor sine medlemmer. 

Statens vegvesen/VD bør ta initiativ til å sette i gang en slik satsning.  
 Det er ikke tillatt å bytte ut originalt ratt med kollisjonspute til ratt uten kollisjonspute. 

Det må informeres om dette forbudet, og i tillegg bør dette være et kontrollpunkt i PKK-
kontrollen. 

 Krav til utforming av sideterreng på veger med fartsgrense 100 km/t bør skjerpes slik at 
det tas hensyn til en annen vinkel og større hastighet ved utkjøring i ytterkurver. 

 
 
I tillegg til ovennevnte tiltak er det foreslått ulike kontrolltiltak (fart, bilbelte, rus, tekniske 
kontroller, sikring av last, førerkort m.m.) 
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