
NOR/308L0096.00T
OJ L 319/2008, p. 59-67

DIRECTIVE 2008/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 19November2008 on road infrastructure safety management



EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF

av 19. november 2008

om sikkerhetsstyring av veiinfrastrukturen

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig ai3ik~’e1 71
nr. I bokstav c),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosial on~èhé(),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra f~lgende betraktninger:

i.
1) Det transeuropeiske veinettet, som er defme.rfl~urq~a~arlaments- og rådsvedtak nr.

1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapj~t6injsfinjer for utviklingen av et
transeuropeisk transportnett(3), er avgjdrende foVintegreringen og samhørigheten i
Europa, og for at det skal oppnås e ve?ferdsnivå. Det bør særlig garanteres et høyt
silckerhetsnivå.

2) I sin hvitbok av 12. septembei~00~, «Europeisk transportpolitilck fram mot 2010:
Veivalg for framtiden», Øekte I~i~~iuisjonen på nødvendigheten av å gjennomføre
sildcerhetsmessige k~i’~èk”% sinalyser og trafikksikkerhetsrevisjoner for å kartlegge og
utbedre veistreknjn.géN~eHesskapet med høy ulykkeskonsentrasjon. Den satte også
som mål å halv e ~tallet’~1ødsfall på veiene i Den europeiske union mellom 2001 og
2010.

3) I sin ~edCèlse av 2. juni 2003, «Europeisk handlingsprogram for trafilcksilclcerhet
halverinj&a~hntallet trafikkofre i Den europeiske union innen 2010: Et felles ansvar»,
u~!kte1~mmisjonen veiinfrastrukturen til den tredje søylen i
~ erhetspolitikken som bør gi et betydelig bidrag til å oppf~’lle Fellesskapets

mål m å redusere antallet ulykker.

4) I de senere årene er det gjort vesentlige framskritt innen kjøretøykonstruksjon
(silckerhetstiltak, utvikling og bruk av ny teknologi) som har bidratt til å redusere
antallet ulykkesofre i trafikken. Dersom det skal være mulig å nå målet som er satt for
2010, må det treffes tiltak også på andre områder. Det er store muligheter for å forbedre
sildcerhetsstyringen av veiinfrastrukturen, og disse mulighetene må utnyttes.

(‘) EUT C 168 av 20.7.2007, s. 71.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EFT) og rådsbeslutning av 20.

oktober 2008.
(3) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.
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5) Fastsettelse av egnede framgangsmåter er avgjørende for å forbedre sikkerheten i det
transeuropeiske veinettets infrastruktur. Trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalyser
bør vise, på et strategisk plan, de trafikksikkerhetsmessige frigene av ulike
prosjekteringsalternativer i forbindelse med et infrastrukturprosjekt, og slike analyser
bør spille en viktig rolle ved valg av veistrelcninger. Resultatene av
trafikksilckerhetsmessige konsekvensanalyser kan framlegges i en rekke ulike
dokumenter. Dessuten bør trafikksikkerhetsrevisjoner på en detaljert måte kartlegge
faremomenter i et veiinfrastrukturprosjekt. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette
framgangsmåter som skal følges på disse to områdene for å øke sikkerheten i det
transeuropeiske veinettets veiinfrastruktur, idet veitunneler som er omfattet av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/54/EF om minstekrav til sikkerhet i tu6ne er i
det transeuropeiske veinettet(5, bør unntas.

6) Flere medlemsstater har allerede velfkingerende systemer for silckerhet$tyrinÇkv
veiinfrastrukturen. Disse medlemsstatene bør få fortsette å bruke sifi~ekSt,erende
metoder, forutsatt at disse er forenlige med målene i dette direk t

7) Forskning er avgjørende for å forbedre sikkerheten på veie.~ •~.Den europeiske union.
Utvikling og presentasjon av komponenter, tiltak og met6~1y (hejunder telematikk) og
formidling av forskningsresultater spiller en viktig r U’~år dàt gjelder å øke
sikkerheten i veiinfrastrukturen. V’

8) Sildcerheten på eksisterende veier bør heves vtd esteringene rettes inn mot de
veistrekningene der u1ykkeskonsentrasjoi~çn eèøy st og/eller der muligheten for å
redusere antallet ulykker er størst. Før e\ørl~l•(varslet om veistrekninger med høy
ulykkeskonsentrasjon, slik at de kap as ‘~in atferd og i større grad overholde
trafiklcreglene, særlig fartsgrensene

9) En silclcerhetsrangering av W~netteçkan gi merkbare resultater umiddelbart etter at den
er gjennomført. Når veisxekn~~9med høy ulykkeskonsentrasjon er kartlagt og
utbedringstiltak er iv9rksJ%&à torebyggende silckerhetsinspeksjoner få en mer
betydningsfull roll 1~~g~lipessige inspeksjoner er avgjørende for å forebygge mulige
farer for alle tr a ei~~&under myke trafikanter, også i forbindelse med veiarbeider.

10) Medlemss at e bç. ørge for at sikkerhetspersonale rar nødvendige, ajourførte
kunnskp ~jen~om opplæring og sertifisering ved bruk av opplæringsprogrammer og
kvalifi~er gshjelpemidler som er validert av medlemsstatene.

il) ed henblikic på å forbedre sikkerheten på veiene i Den europeiske union bør det
.pprettes ordninger som sikrer en hyppigere og mer samordnet utveksling av beste

prhsis mellom medlemsstatene.

12) For å sikre høy trafikksilckerhet på veiene i Den europeiske union bør medlemsstatene
fastsette retningslinjer for sildcerhetsstyring av veiinfrastrukturen. Meddelelse av disse
retningslinjene til Kommisjonen og regelmessig rapportering om gjennomføringen av
dem, bør bane veien for en systematisk forbedring av infrastruktursikkerheten på
fellesskapsplan og med tiden danne grunnlag for utvikling av et mer effektivt system.
Rapporteringen om gjennomføringen av retningslinjene bør dessuten bidra til at andre

(‘) HIT L 167 av 30.4.2004, s. 39.
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medlemsstater kan finne de mest effektive løsningene, og systematisk innsamling av
data fra t~r etter-undersøkelser bør gjøre det mulig å velge de mest effektive tiltakene
for framtiden.

13) Bestemmelsene om investeringer i forbindelse med trafikksikkerhet i dette direktiv bør
ikke berøre medlemsstatenes rett til å investere i vedlikehold av veinettet.

14) Ettersom målene for dette direktiv, som er å fastsette framgangsmåter for å silcre
gjennomgående høy traflkicsikkerhet på alle veier i det transeuropeiske veinettet, ikke
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor, på grunn av tiltakets
virkninger, lettere kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i s sv
med nærhetsprinsippet, som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke l~fi~er enn
det som er nødvendig for å nå dette målet.

15) De tiltak som er nødvendige for gjennomfrringen av dette direk .~ b v as i samsvar
med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastse se a nærmere regler for
utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt J~o isj nen(’).

16) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å fastsette e~Ic~kb~jer som er nødvendige for
å forbedre metodene for trafikksikkerhetsstyring og •r å i~i~asse vedleggene til den
tekniske utvikling. Ettersom det dreier seg om allfflçnnq~a1tak for å endre ildce
vesentlige deler av dette direktiv, blant anne ve. 63tpp~lere dem med nye ikke-
vesentlige deler, bør de vedtas etter framgan: åt~’med forskriftskomité med kontroll
i henhold til artilckel 5a i beslutning 19’9/~ 8

17) Det er viktig at det finnes et tilstre el1~~antall parkeringsplasser langs veiene, ikke bare
for å forebygge kriminalitet, men o: 4jped tanke på traflkksilckerheten.
Parkeringsplasser gir førern- ulighet for å ta hvilepauser i god tid og fortsette reisen
helt konsentrert. Å sørge or e s ekkelig antall sikre parkeringsplasser bør derfor
være en integrert de~wstkker esstyringen av veiinfrastrukturen.

18) I samsvar med pu4t3%~cÀn tverrinstitusjonelle avtalen om bedre
regelverksutfy~~hg(’);oppfordres medlemsstatene til, for sin egen del og i
Fellesskape~~inter~e, å utarbeide egne tabeller, som så langt det er mulig illustrerer
sammenh’i-i en ipe~llom dette direktiv og innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre
disset~l e—

VEDT TT ESfTE DIREKTIV:

Artikkel i

Formål og virkeområde

1. Dette direktiv krever at medlemsstatene fastsetter og gjennomfører framgangsmåter for
trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalyser, trafiklcsilckerhetsrevisjo ner, sildcerhetsstyring
av veinettet og sildcerhetsinspeksjoner.

(‘) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. I.
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2. Dette direktiv gjelder for veier som inngår i det transeuropeiske veinettet, uansett om de
er i prosjekteringsfasen, under anlegging eller i bruk.

3. Medlemsstatene kan også anvende bestemmelsene i dette direktiv som god praksis på
nasjonal veitransportinfrastruktur som ikke inngår i det transeuropeiske veinettet, og som helt
eller delvis er anlagt med fellesskapsfmansiering.

4. Dette direktiv gjelder ikke for veitunneler som omfattes av direktiv 2004/54/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

I. «transeuropeisk veinett» veinettet som er angitt i avsnitt 2 i ved~4~ I t4v~dtak nr.
1692/96 EF,

2. «vedkommende organ» enhver offentlig eller privat org~sQsjon opprettet på nasjonalt,
regionalt eller lokalt plan som deltar i gjennomføringÈn åV e e direktiv på grunnlag av
sin kompetanse, herunder organisasjoner som v utpe p vedkommende organer før
ikrafitredelsen av dette direktiv forutsatt at de lléPltravene i dette direktiv,

3. «trafikksilckerhetsmessig konsekvensanaly~j~4i ~trategisk sammenlignende analyse av
de følger en ny vei eller en vesentlig •‘ in a~tfet eksisterende veinettet vil få for
veinettets silckerhetsnivå,

4. «trafikksikkerhetsrevisjon» uavhe g , detaljert, systematisk og teknisk
sikkerhetskontroll av et veiinfr~trujcturprosjekts utformingsmessige egenskaper, som
omfatter alle faser fra prd ekter4~g til innledende bruk,

5. «rangering av veis ~IQgy ed høy ulykkeskonsentrasjon» en metode for å kartlegge,
analysere og rapgçr tre,kninger i veinettet som har vært i bruk i mer enn tre år, og der
det har inntruffet et sto antall dødsulykker i forhold til trafikkmengden,

6. «sikkerh& ångeving av veinettet» en metode for å kartlegge, analysere og klassifisere
deler’ v det ksisterende veinettet ut fra mulighetene for å forbedre sikkerheten og
reduser ulykkeskostnadene,

7. ~<s •erhetsinspeksjon» en ordinær periodisk kontroll av forhold og mangler som av
& erhetsårsaker krever at det utføres vedlikehold,

8. «retningslinjer» tiltak som vedtas av medlemsstatene og som fastsetter de trinnene som
skal følges og de faktorene det skal tas hensyn til ved anvendelsen av
sikkerhetsframgangsmåtene fastsatt i dette direktiv,

9. «infrastrukturprosjekt» et prosjekt som omfatter anlegging av ny veiinfrastruktur eller
en vesentlig endring av det eksisterende veinettet, og som påvirker trafikkstrømmen.
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Artikkel 3

Traflkksikkerhetsmessig konsekvensanalyse av infrastrukturprosjekter

1. Medlemsstatene skal sørge for at det gjennomføres en trafikksilclcerhetsmessig
konsekvensanalyse i forbindelse med alle infrastrukturprosjekter.

2. Den trafilcksikkerhetsmessige konsekvensanalysen skal gjennomføres i den innledende
prosjekteringsfasen før infrastrukturprosjektet blir godkjent. I den forbindelse skal
medlemsstatene bestrebe seg på å oppfylle kriteriene i vedlegg I.

3. Den tratilcksildcerhetsmessige konsekvensanalysen skal angi de
trafikksikkerhetsmessige vurderingene som har bidratt til valget av den foreslåtte le_~ning n.
Den skal dessuten inneholde alle relevante opplysninger som er nødvendige fér å foreta en
nytte- og kostnadsanalyse av de ulike alternativene som er analysert.

Artikkel 4

Trafikksikkerhetsrevisjoner av infrastruktu. rosjekter

1. Medlemsstatene skal sørge for at det gjennomfør trafikksikkerhetsrevisjoner i
forbindelse med alle infrastrukturprosjekter.

2. Ved gjennomfiöring av traflkksildcerhetsre tjq~~r)s al medlemsstatene bestrebe seg på
å oppfylle kriteriene i vedlegg II. V

Medlemsstatene skal sørge for at det utn vnes en revisor til å revidere et infrastrukturprosjekts
utformingsmessige egenskaper.

Revisoren skal utnevnes i sam~ar m ?stemmelsene i artikkel 9 nr. 4 og skal ha den
nødvendige kompetanse og.dpjSl% ~ som fastsatt i artilckel 9. Dersom revisjonen
gjennomføres av en gru e, l~l st ett medlem av gruppen inneha et dyktighetsbevis som
fastsatt i artikkel 9 nr ≠8,.

3. Trafilcksikicer ‘etsr~yisjoner skal utgjøre en integrert del av utformingen av
infrastrulcturprosjéktJ~ander forprosjekteringen, prosjekteringen, i fasen umiddelbart før
ibruktalcing(amt%en innledende bruksfasen.

4. 4Medle s atene skal sørge for at revisoren angir de elementene i utformingen som er
avgjøi>eqde for sikkerheten, i en revisjonsrapport for hver fase av infrastrukturprosjektet.
Dersom det avdekkes farlige forhold under revisjonen, men utformingen ikke utbedres innen
utga~~ av den relevante fasen i henhold til vedlegg II, skal vedkommende organ angi
årsakene til dette i et vedlegg til rapporten.

5. Medlemsstatene skal sørge for at rapporten nevnt i nr. 4 fører til at det gis egnede
anbefalinger fra et silckerhetssynspunkt.
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Artikkel 5

Sikkerlietsrangering og sikkerhetsstyring av det eksisterende veinettet

1. Medlemsstatene skal sørge for at rangeringen av veistrekninger med høy
ulykkeskonsentrasjon og sikkerhetsrangeringen av veinettet gjennomfbres på grunnlag av
undersøkelser av driften av veinettet, som skal foretas minst hvert tredje år. I den forbindelse
skal medlemsstatene bestrebe seg på å opp~lle kriteriene i vedlegg III.

2. Medlemsstatene skal sørge for at veistrekninger som bør prioriteres høyere i henhold til
resultatene fra rangeringen av veistrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon og fra
sikkerhetsrangeringen av veinettet, blir vurdert av ekspertgrupper gjennom besøk pLsiè4e~)g
på bakgrunn av elementene nevn i vedlegg III nr. 3. Minst ett medlem av ekspert~uppeilI.Çkal
opp&lle kravene fastsatt i artilckel 9 nr. 4 bokstav a). “ti

3. Medlemsstatene skal sørge for at utbedringstiltak rettes inn mot pifft~hin ene nevnt i
nr. 2. Tiltakene nevnt i vedlegg III nr. 3 bokstav e) skal prioriteres, id?det sk~a(legges vekt på
de tiltakene som gir det beste forholdet mellom nytte og kostnad~. ‘Sv

4. Medlemsstatene skal sørge for passende skilting som v~~èt~afllcantene om deler av
veiinfrastrukturen der det pågår veiarbeid som kan utgjør e are~Ør trafikantenes silckerhet.
Denne skiltingen skal også omfatte skilter som er syi~~g%både m dagen og om natten, og
som er satt opp på sikker avstand, og den skal vær.i samsvar med bestemmelsene i Wien-
konvensjonen av 1968 om veitrafikkskilt og -signi e. ‘Sv

5. Medlemsstatene skal sørge for at fra a tene p’ egnet måte blir informert om
veistrekninger med høy ulykkeskonsentr jo Dersom en medlemsstat beslutter å bruke
skilting, skal denne være i samsvar med te elsene i Wien-konvensjonen av 1968 om
veitrafikkskilt og -signaler.

Artikkel 6

Silckerhetsinspeksjoner

1. Medlem~9ten ska sørge for at det gjennomføres sikkerhetsinspeksjoner av de veiene
som er i br4, to hartkgge egenskaper som har betydning for trafikksikkerheten, og for å
forebygge flykker.

2. S erhetsinspeksjonene skal omfatte periodiske inspeksjoner av veinettet og
unders ke ser av de mulige virkningene av veiarbeider på traflkksikkerheten.

3. Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende organ gjennomfbrer periodiske
inspeksjoner. Inspeksjonene skal foretas tilstrekkelig ofte til å garantere at den berørte
veiinfrastrukturen har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

4. Uten at det berører de retningslinjene som fastsettes i henhold til artilckel 8, skal
medlemsstatene fastsette retningslinjer for midlertidige silckerhetstiltak i forbindelse med
veiarbeider. De skal også opprette en egnet inspeksjonsordning for å sikre at disse
retningslinjene anvendes på riktig måte.
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Artikkel 7

Behandling av data

I. Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende organ utarbeider en ulykkesrapport for
hver dødsulyldce som inntreffer på en vei som on±andlet i artildcel I nr. 2. Medlemsstatene
skal bestrebe seg på å inkludere alle elementene oppført i vedlegg iv i denne rapporten.

2. Medlemsstatene skal beregne den gjennomsnittlige sosiale kostnaden ved en
dødsulykke og den gjennomsnittlige sosiale kostnaden ved en alvorlig ulykke som inntreffer
på deres territorium. Medlemsstatene kan velge å spesifisere kostnadssatsene ytterligef~ og
satsene skal ajourføres minst hvert femte år.

Artikkel 8

Fastsettelse og meddelelse av retningsLinjç

1. Medlemsstatens skal sørge for at det innen 19. desember)~ 11 edtas retningslinjer for å
hjelpe de vedkommende organer med å anvende dette dfrektW d rsom det ikke allerede
finnes slike retningslinjer.

2. Medlemsstatene skal meddele disse retningslinje e il mmisjonen innen tre måneder
efter at de er vedtatt eller endret.

3. Kommisjonen skal offentliggjøre dem~ e offentlig nettsted.

Ji 19

Utnevne s opplæring av revisorer

1. Medlemsstatene skpl( ~it’>at det innen 19. desember 2011 vedtas
opplæringsprogramme ‘far tra lkksikkerhetsrevisorer, dersom det ikke allerede fmnes slike
programmer.

2. Medlems~~~Øal sørge for at trafilcksildcerhetsrevisorer som utfører oppgaver i
henhold til4~i’3~ire tiv, rar en grunnopplæring som bekreftes med tildeling av et
dyktighetsb~is, o at de regelmessig deltar i videreopplæring.

3.~ ~MedSrnsstatene skal sørge for at trafilcksikkerhetsrevisorer innehar et dyktighetsbevis.
Dy~1ç~~tsbeviser som er tildelt før ikrafitredelsen av dette direktiv, skal anerkjennes.

4. Medlemsstatene skal sørge for at følgende krav opp~’lles ved utnevnelse av revisorer:

a) revisorene skal ha relevant erfaring eller opplæring i veiutforming, tekniske
trafiklcsildcerhetsløsninger og ulykkesanalyse,

b) fra to år etter at medlemsstatene har vedtatt retningslinjer i henhold til artikkel 8, skal
trafikksikkerhetsrevisjoner bare utføres av revisorer som opp&ller kravene fastsatt i nr.
2 og 3, eller av grupper som omfatter slike revisorer,
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e) revisorene skal ildce på revisjonstidspunktet være involvert i utformingen eller driften av
infrastrukturprosjektet de er satt til å revidere.

Artikkel 10

Utveksling av beste praksis

For å bedre silckerheten på veier i Den europeiske union som ildce inngår i det transeuropeiske
veinettet, skal Kommisjonen opprette et enhetlig system for utveksling av beste praksis
mellom medlemsstatene som blant annet omfatter eksisterende prosjekter for
veiinfrastruktursikkerhet og utprøvd trafikksikkerhetsteknologi.

Artikkel 1]

Løpende forbedring av sikkerhetsstyringspri~I&’s

I. Kommisjonen skal fremme og strukturere utvekslingen av ~injkap!~ og beste praksis
mellom medlemsstatene på grunnlag av erfaringer fra eksiste en q re1!t~ante internasjonale
fora, med henblikk på å oppnå en løpende forbedring av prdksis or” ikkerhetsstyring av
veiinfrastruktur i Den europeiske union.

2. Kommisjonen skal bistås av komiteen nevnt4’àrt kel 3. Dersom det er behov for
særlige tiltak, skal disse vedtas etter framgangsrfitexfln ~“~forskriftskomité med kontroll i
artilckel 13 nr. 3.

3. Når det er hensiktsmessig, kan rele ant e-statlige organisasjoner som er aktive på
området veiinfrastruktursikkerhet og forv tn g av veiinfrastruktur, rådsporres i forbindelse
med tekniske sildcerhetsspørsmål.

Artikkel 12

~W pasning til den tekniske utvikling

Vedleggene tib4e i~ektiv skal tilpasses for å ta hensyn til den tekniske utvikling etter
framgangsniat n nçi forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 13 nr. 3.

Artikkel 13

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse,
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artildcel 5 nr. 6 i beslutning 1999 468/EF skal være tre måneder.
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3. Når det vises til dette nummer, rar artilckel 5a nr. 1—4 og artilckel 7 i beslutning
1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens
artikkel 8.

Artikkel 14

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

I. Medlemsstatene skal innen 19. desember 2010 sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjoten
teksten til disse bestemmelsene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrett$i e
bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 15

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjC~5en europeiske unions tidende.

ArtikWIÇ~,)

4 sa$er

Dette direktiv er rettet til medlemsstaten

Utferdiget i Strasbourg, 19. no em4SÇ~O8.

For Europaparlamen it For Rådet

H.-G. PÔTTERIIQ J.-P. JOUYET

President Formann
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VEDLEGG I

TRAFIKKSIKKER}IETSMESSIG KONSEKVENSANALYSE AV
INFRASTRUKTURPROSJEKTER

Elementer i en trafikksilckerhetsmessig konsekvensanalyse:

a) problemdefinisjon,

b) nåværende situasjon og mulige følger dersom det ilcke iverksettes tiltak,

c) trafikksikkerhetsmål,

d) analyse av de foreslåtte alternativenes konsekvenser for trafikksikkerheten,

e) sammenligning av alternativene, herunder nytte- og kostna sanalyse,

f) presentasjon av de forskjellige mulige løsningene.

2. Faktorer som skal tas i betraktning:

a) dødsfall og ulykker, reduksjonsmål kontr ‘ffiblige4 Iger dersom det ikke
iverksettes tiltak,

b) rutevalg og trafikkmønstre,

c) mulig innvirkning på det ekister de veinettet (f.eks. avkjøringer, veilcryss,
planoverganger),

d) trafikanter, herunder m e trafikanter (f eks. fotgjengere, syklister,
motorsyklister),

e) trafilck (fek . tra engde, trafikktype),

f) årstidsbes emt g klimatiske forhold,

g) •lst vær lse av et tilstrekkelig antall silcre parkeringsplasser,

h) ei misk aktivitet.
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VEDLEGG il

TRAFIKKSIKKERBETSREVISJON AV INFRASTRUKTURPROSJEKTER

Kriterier i forprosjekteringsfasen:

a) geografisk beliggenhet (f eks. risiko for jordras, flom, snøras), årstidsbestemte og
klimatiske forhold samt seismisk aktivitet,

b) typer av og avstand mellom forgreninger,

c) antall og type kjørefelt,

d) typer av trafikk som tillates på den nye veien,

e) veiens funksjon innenfor veinettet,

f) værforhold,

g) kjørehastigheter,

h) tverrsnitt (feks. bredde på kjørebane, sy e ier gangstier);

i) horisontal og vertilcal profil,

j) sikt,

k) utforming av forgreninger,

I) offentlige transportmid o ffentlig infrastruktur,

m) planoverganger

2. Kriterier i pro&ekterihgsf sen:

a) trasé,

b) e etlig skilting og veimerking,

c) b 1 sning av opplyste veier og veikryss,

d) utstyr langs veien,

e) miljø langs veien, herunder vegetasjon,

~ faste hindringer i veikanten,

g) silcre parkeringsplasser,

h) myke trafikanter (f eks. fotgjengere, syklister, motorsyklister),

i) brukervennlig tilpasning av veisilcringsiimretninger (midtrabatter og autovern for
å forebygge farer for myke trafikanter).
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3. Kriterier i fasen umiddelbart før ibruktaking:

a) trafikantenes sikkerhet og sikten under forskjellige forhold, f eks. i mørket og
under normale værforhold,

b) lesbarheten av traflkkskilter og veimerking,

c) veidekkets tilstand.

4. Kriterier i den innledende bruksfasen: vurdering av trafikksikkerheten i lys av
trafikantenes faktiske atferd.

I alle faser kan revisjoner gjøre det nødvendig å vurdere kriterier fra tidligere faserpå
nytt.
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VEDLEGG III

RANGERING AV VEISTREKNINGER MED HØY ULYKKESKONSENTRASJON
OG SIKKERBETSRANGERING AV VEINETTET

1. Kartlegging av veistrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon

Kartieggingen av veistrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon skal minst ta hensyn til
antall dødsulykker som har inntruffet i tidligere år per lengdeenhet vei i forhold til
trafilckmengden, og, for veilcryss, antall slike ulykker per krysningspunkt.

2. Kartlegging av strekninger som skal analyseres i forbindelse med
sikkerhetsrangering av veinettet

Ved kartleggingen av strekninger som skal analyseres i forbin~~e~ me4?
sikkerhetsrangering av veinettet, skal det tas hensyn til mu3ghbtet~~r å redusere
ulykkeskostnadene. Veistrekningene skal deles inn i kategoriertjor hver veikategori
skal veistrekningene analyseres og rangeres ut fra sildc 1e sfakirner, for eksempel
ulykkeskonsentrasjon, traflkkmengde og trafikktyperh~

For hver veikategori skal det etter sikkerhetsran~~~~n av veinettet utarbeides en
prioriteringsliste over veistrekninger der e tb~. edr~g av infrastrukturen forventes å
være svært effektiv.

3. Elementer som skal vurderes ved e sp gru pers besøk på stedet:

a) beskrivelse av veistre ingen,

b) henvisning til evep elle ti~Igere rapporter om samme veistrekning,

c) analyse av e ntu I kkesrapporter,

d) antall d sul kkçr og ulykker med alvorlige personskader i de tre foregående
åren

e) n e mulige utbedringstiltak som skal iverksettes innenfor ulike tidsrammer
un~er hensyn til for eksempel:

fjerning eller sikring av faste hindringer i veilcanten,

— senking av fartsgrensene og strengere lokale fartskontroller,

— forbedring av silcten under forskjellige vær- og lysforhold,

— forbedring av sildcerhetstilstanden til utstyr langs veien, feks.
veisikringsinnretninger,

— forbedring av ensartethet, synlighet, lesbarhet og plassering av veimerking
(herunder bruk av rumlestriper), skilter og signaler,

— vern mot stein-, jord- og snøras,
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forbedring av veigrepet I veidekkets struktur,

ombygging av veisikringsinnretninger,

— anlegging og forbedring av midtrabatter,

— endring av forbikjøringsmuligheter,

— forbedring av forgreninger, herunder planoverganger,

— endring av profil,

— endring av veibredde, anlegging av veiskuldrer,

— installasjon av systemer for trafikkstyring og -overvåkin

— reduksjon av mulige konflikter med myke trafikant~r

— oppgradering av veien til gjeldende standarder ‘fo tforming,

— reparasjon eller utskiftning av veidekke,

— bruk av intelligente trafik.kskilter,

— forbedring av intelligente transpoqs’yste er og telematilcktjenester med
henblilck på samtraflkkevn ~dssi~jÀjoner og skilting.
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VEDLEGG IV

OPPLYSNINGER OM ULYKKER I ULYKKESRAPPORTER

Ulykkesrapporter skal inneho ide følgende elementer:

I. en mest mulig nøyaktig angiveise av ulykkesstedet,

2. bilder og/eller tegninger av ulykkesstedet,

3. dato og klokkeslett for ulykken,

4. opplysninger om veien, Leks. områdetype, veitype, type forgrening, herunder sig aler,
antall kjørefelt, veimerking, veidekke, lys- og værforhold, fartsgrense~o hind inger i
veikanten,

5. ulykicens omfang, herunder antall døde og skadde, om mulig i e old til felles kriterier
som fastsettes etter framgangsmåten med forskriftskomit i~e kont oil i artilckel 13 nr.
3’

6. opplysninger om personer som er innblandet, £ eks. aldéT~kjønn, nasjonalitet,
alkoholiniihold i blodet, samt opplysning om li dt ~il&erhetsutstyr er brukt eller
ikke,

7. opplysninger om kjøretøyer som er inukL~4et e, alder, land, eventuelt
silckerhetsutstyr, dato for siste periodiskeit$retøykontroll i henhold til gjeldende
lovgivning),

8. opplysninger om ulykken, fiécs. ulykkestype, koilisjonstype, kjøretøyets bevegelse og
førerens manøvrering,

9. om mulig opplysnin~?m~ or lang tid som er gått fra ulykkestidspunktet til
registreringen a’%wi~$~4ller til nødtjenestens ankomst.
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