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Forslag til endring i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt
mobiltelefon under kjøring med motorvogn
Vedlagt følger utkast til endring i forskrift 17. desember 1999 nr. 1309 om forbud mot førers
bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn.
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegdirektoratet foretatt en gjennomgang av
nyere forskning om risikoforholdene ved forers bruk av mobiltelefon i bil.
Samferdselsdepartementet har på bakgrunn av de forelagte resultatene og innspill fra
Vegdirektoratet om behov for en tilpasning av forslcriften til den teknologiske utviklingen,
bedt Vegdirektoratet om å sende utkast til endring i forskrift 17. desember 1999 nr. 1309 om
forbud mot førers brulc av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn, på høring.
Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring av motorvogn er
hjemlet i Vegtrafikkloven § 23 b, som gir departementet myndighet til å gi nærmere
bestemmelser om bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren.
Vegdirektoratet er kjent med at det i dag foreligger annet elektronisk utstyr som brukt under
kjøring kan redusere trafikksikkerheten. Vi vil i den forbindelse presisere at Forskrift om
forbud mot førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn, er avgrenset til å
ramme bruk av mobiltelefon under kjøring, ikke bruk av annet elektronisk utstyr.
Vegdirektoratet ønsker først og fremst tilbakemelding på foreslått endring i denne forskriften,
men vi er mottakelig for innspill på om hvorvidt og i hvilken grad bruk av annet elektronisk
utstyr bør rammes av et eventuelt forbud.

Bakgrunn
Den gjeldende forslcrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring
med motorvogn (FOR 1999-12-17 nr. 1309) trådte i kraft 15. mars 2000. Forskriften er basert
på forskning som viste at denne typen mobilbruk innebar en viss trafikksikkerhetsrisiko.
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I Ot.prp. nr. 85(1998-99) Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4, ble det
blant annet vist til Transportøkonomisk Institutts (Tøl) rapport 387/1998 «Betydningen av
mobiltelefonbruk for ulykkesrisiko i trafikken,>:
“Hovedkonklusjonen i rapporten er at mobiltelefonbruk under kjøring generelt medfører en
viss økning i ulykkesrisiko, dvs, uavhengig av hvilken telefontype som benyttes.
Undersøkelsen avdekker at omlag 20 personskadeulykker (eller ca. 0,23 pst.) i offisiell
ulykicesstatistikk for personbil er forårsaket av mobiltelefonbruk. Undersøkelsen avdekker
ikke forskjeller i ulykkesrisiko mellom bruk av håndholdte mobiltelefoner og mobiltelefoner
generelt.
På bakgrunn av den økte ulykkesrisikoen ved bruk av mobiltelefon under kjøring, kombinert
med den sterke økningen i antall mobiltelefoner, har Samferdselsdepartementet kommet til at
bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn bør forbys. Et slikt forbud vil
også ha en pedagogisk virkning, og understreker faren som er forbundet med slik
mobiltelefonbruk. Departementet mener at et slikt forbud vil være viktig selv om det er et
mindre antall ulykker som kan tilbakeføres direkte til mobiltelefonbruk, og som dermed vil
unngås pga. forbudet.”
Behov for endring
Seksjon for trafikksikkerhet har kartlagt og gjennomgått forskning og studier som er gjort på
hvordan bruk av mobiltelefon under kjøring påvirker oppmerksomhet, kjøreatferd og
ulykkesrisiko siden forskriften trådte i kraft i 2000. Studier av forskjellene mellom bruk av
håndholdt og håndfri mobiltelefon har også blitt gjennomført. Materialet er omfattende, under
vises det til de viktigste funnene.
Mobiltelefon og kjøreprestasjoner
Tøl har på oppdrag fra Norges forskningsråd gjennomført en litteraturstudie av forskning om
mobiltelefoner og bilkjøring (Agathe Backer-Grøndahl 2008). Rapporten konkluderer med at
nyere forskningslitteratur på mobiltelefonbruk i bil viser at bruken er forbundet med økt
subjektiv arbeidsbelastning. Dette skyldes blant annet økte krav til oppmerksomhet.
Mobilbruken har også effekt på en rekke kjøreatferdsvariabler, og kan føre til redusert
reaksjonstid, redusert avstand til bilen foran og økt variasjon i fart. Funn tyder imidlertid på at
læring kan moderere den negative effekten på kjøreatferd.
Elvik har i Tøl Arbeidsdokument av 25.02.2010 gått gjennom en rekke studier fra USA,
Canada, Norge, Australia og Spania. Mange av disse har sett på hvordan bruk av mobiltelefon
under kjøring påvirker kjøreprestasjonene, som igjen kan ha innvirkning på ulykkesrisiko.
Bruk av kjøresimulator er ofte brukt som metode. En meta-analyse av resultatene av 33 slike
undersøkelser konkluderer med at bruk av mobiltelefon
I. øker reaksjonstiden med ca 0,25 sekunder
2. medfører en liten reduksjon i kursstabilitet, dvs litt mer sideveis bevegelser i
kjørefeltet
3. medfører noe økning av avstanden til forankjørende og
4. medfører lavere fart
Punkt 3 og 4 viser at det skjer en mer eller mindre bevisst atferdstilpasning for å kompensere
for redusert oppmerksomhet. De samme tendensene er funnet i andre studier. Resultatene
tyder også på at sikkerhetsmarginen er mindre ved bruk av håndfri enn håndholdt
mobiltelefon, og at atferdstilpasningen er størst ved bruk av håndholdt. Punlct 3 er imidlertid
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ikke i samsvar med det Backer-Grøndahl fant i sin litteraturgjennomgang. Dette viser at
studiene ikke alltid har samsvarende funn, og at sammenhengene ofte er svake.
Kognitiv distraks’jon
I sin gjennomgang påpeker Backer-Grøndahl at også andre former for intern distraksjon i
bilen har effekt på de samme kjøretøysvariablene som beskrives i avsnittet over.
Mobiltelefonbruk ser imidlertid ut til å være forbundet med en noe høyere ulykkesrisiko.
Distraksjonen som oppstår, og som utgjør den “ødeleggende” mekanismen, er først og fremst
kognitiv. Det er selve det å ha en samtale, enten med passasjerer eller i telefon, som reduserer
oppmerksomheten og øker ulykkesrisikoen. Baeker-Grøndahl har også i liten grad funnet
forskjeller mellom håndholdte og håndfrie telefoner når det gjelder kjørerelaterte variabler og
mental arbeidsbelastning. Dette antas å ha sammenheng med at distraksjonen er kognitiv, og
ikke motorisk.
Ulykkesrisiko
Studiene viser at det er vanskelig å gjøre gode undersøkelser av hvordan bruk av mobiltelefon
påvirker selve ulykkesrisikoen. Dette skyldes at det er vanskelig å påvise bruk av
mobiltelefon i ulykkessituasjoner, samt at årsaker til ulykker ofte er svært sammensatt. Man
får dermed en rekke metodologiske utfordringer. Studiene viser likevel at bruk av
mobiltelefon generelt eller konkret i forbindelse med ulykker gir en økning i generell
ulyldcesrisiko. Anslagene varierer, og det er ikke alle resultatene som er statistisk signifikante.
Det er også tendenser til at risikoen ved å bruke mobiltelefon avtar jo mer erfaren brukeren
blir. Baeker-Grøndahi har i sin litteraturgjennomgang funnet at de som snakker ofte og mye,
har høyere ulykkesrisiko enn de som snakker lite. En amerikansk studie viser at forbud mot
bruk av mobiltelefon har større effekt på ulykkesreduksjon i tett befolkede områder enn i mer
landlige strøk (Alexander G. Nikolaev m.fl 2010).
Når det gjelder ulykkesrisiko ved bruk av håndholdt mobiltelefon versus håndfri, har Elvik
sett på 5 studier. I gjennomsnitt viser undersøkelsene en økning i risiko på 20 prosent med
håndholdt mobiltelefon sammenlignet med håndfri. økningen er ikke statistisk signifikant.
Studiene Backer-Grøndahl har gjennomgått, viser at det i liten grad er funnet forskjeller
mellom håndholdt og håndfri telefon når det gjelder ulykkesrisiko.
Forbud og virkning
Dersom bruk av mobiltelefon i bil medfører økt ulykkesrisiko, kunne man anta at et forbud
ville føre til færre ulykker totalt sett. Her foreligger det dessverre få undersøkelser. Elvik
konkluderer imidlertid med at forbudet i Norge kan ha hatt en liten virkning på ulykkene, og
at det kan ha bidratt til å begrense en vekst i bruk av mobiltelefon i bil som ellers kunne ha
skjedd. En nyere studie fra USA har imidlertid ikke funnet noen reduksjoner i ulykker og
trafikkuhell etter at forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon i bil trådte i kraft (Highway
Loss Data Institute 2010). Undersøkelsen har sammenlignet forsikringsutbetalinger i fire
amerikanske jurisdiksjoner før og etter forbudet, og igjen sammenlignet tallene med
nærliggende jurisdiksjoner uten forbud. Det vises til at resultatet kan skyldes at bilistene har
byttet til håndfri mobiltelefon. I så fall vil ikke antall ulykker reduseres fordi risikoen ved
bruk av håndholdt og håndfri mobiltelefon er omtrent den samme.
Konklusjoner risikoforhold
Forskriften fra 1999 om forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon i bil var basert på
forskning som viste at denne typen mobilbruk innebar en viss trafikksiklcerhetsrisiko. Nyere
forskning støtter denne konklusjonen. Det er ingen tvil om at bruk av mobiltelefon i bil
-
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påvirker oppmerksomheten, den kognitive belastningen og kjøreatferd. Usikkerheten er
imidlertid knyttet til i hvor stor grad det påvirker, og i hvilken grad det har innvirkning på
ulykkesrisikoen.
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge består av en rekke ulike tiltak, og det er ikke alltid at det
enicelte tiltak isolert har noen målbar effekt. Likevel kan tiltaket være viktig totalt sett, i en
større sammenheng. Vegdirektoratet mener at forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon i
bil er et slikt tiltak, og at det derfor bør opprettholdes.
Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon i bil skulle også ha en pedagogisk virkning, og
understreke faren som er forbundet med slik mobiltelefonbruk, jf. forarbeidene til ny § 23b i
Vegtrafikkloven. En eventuell oppheving av forbudet vil kunne signalisere at myndighetene
og fagmiljøet ikke lengre anser bruk av mobiltelefon i bil som farlig, noe som igjen kan føre
til en uønsket økning av mobiltelefonbruken. Dette styrker konklusjonen om å opprettholde
dagens forbud.
Gjeldende og ny forskrift
Forskriftens § i regulerer bruken av mobiltelefon i bil. Det kreves blant annet at
mobiltelefonen skal være plassert i en fastmontert holder, med mindre den er en integrert del
av bilen. Svært mange mobiltelefoner er i dag utstyrt med en funlcsjonen Bluetooth (Blåtarm).
Denne gjør det mulig å bruke trådløs håndfri. De trådløse hodesettene festes til øret, og har
knapper for å starte og avslutte samtaler, samt justere volum. Mange nye biler har også en
trådløst høyttalende håndfriløsning innebygget.
Vegdirektoratet mener at denne typen løsninger for bruk av mobiltelefon også bør tillates i
bil, på lik linje med mobiltelefoner fastmontert i holder. Bruk av trådløse hodesett medfører
ikke noen vesentlig forskjell i motorisk belastning på fører enn bruk av mobiltelefon i
fastmontert holder. Det er også grunn til å tro svært mange allerede anser denne løsningen om
lovlig, og benytter den for mobiltelefonsamtaler i bil. Endringen av regelverket vil derfor også
være i tråd med den generelle rettsoppfatningen.
Vegdirektoratet har også vurdert om hvorvidt forskriften bør tillate håndfri mobiltelefon med
tråd når mobiltelefonen ikke er fastmontert. En løsning med headset med ledning til
mobiltelefon og knapper på selve ledningen for å starte og avslutte samtaler, vil da bli tillatt.
Det er ikke funnet forskning som kartlegger hvorvidt ledning til headset utgjør en økt risiko
ved bruk av håndfri mobiltelefon under kjøring. Vi er imidlertid i tvil om hvorvidt ledningen i
seg selv kan utgjøre et distraksjonsmoment under kjøring, og vi har derfor valgt å foreslå et
påbud om at kommunikasjonen skal være trådløs dersom mobiltelefonen ikke er fastmontert.
Vegdirektoratet ber om tilbakemelding på om påbudet om at telefonen skal være trådløs, antas
å være av betydning for trafikicsikkerheten eller ikke, eventuelt om det vil være i tråd med
alminnelig rettsoppfatning å tillate ledning.

Endringen foreslås tatt inn i forskriftens

§

i med følgende ordlyd:

“Fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen. Forbudet gjelder likevel
ikke dersom
a) mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig
fastmontert i motorvognen. Holder skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og

så nært farers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre
holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

b) Det benyttes trådløs håndfri mobiltelefon.”

økonomiske og administrative konsekvenser
Vegdirektoratet kan ikke se at endringene vil medføre samfunnsøkonomiske eller
administrative konsekvenser av betydning i forhold til gjeldende regelverk.
Høringsfrist
Vi ber om tilbakemelding på forskriftsutkastet innen 28.06.2011. Uttalelser som kommer etter
dette tidspunkt kan ikke regne med å bli tatt i betraktning.
Uttalelser kan sendes per brev til Vegdirektoratet eller på e-post til: flrmapost~vegvesen.no
Høringsbrevet er til orientering også tilgjengelig på Vegdirektoratets internettsider:
www.vegvesen.no/Fa~Publikasjoner/Høringer.
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