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UAG – Hva er det?

Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 
1.1.2005 –
Varsling fra politi
Undersøker ulykkessted
Fylle ut melding om dødsulykke Fylle ut melding om dødsulykke 
Gjør arbeid for påtale
Gjør arbeid for UAG
– Vitneavhør
– Obduksjonsrapporter’
– Utvida blodprøver (Rus) 



Analyse av data

Hvilke forhold gjorde dette til en dødsulykke?
Hva kunne forhindret ulykken?
Er det noe som kunne redusert skadeomfanget?
Relevante tiltak
KjøretøyKjøretøy
Trafikant
Veg
Organisatorisk læring
– Kan kunnskap fra denne ulykken hindre nye ulykker?



UAG materiale er brukt til
Årlige Regionale og Nasjonale rapporter 
Temaanalyser av trafikkulykker i tilknytning til 
vegarbeid
Temaanalyser av Sykkelulykker 2005-2008
Temaanalyse av trafikkulykker med ungdom 
2005-20092005-2009
Temaanalyser av dødsulykker på motorsykkel 
2005-2009
Høyrisikogrupper i trafikken
130 Vogntogulykker (dødsulykker)2005-
2008



Definisjon:  Vogntogtyper 



130 Vogntogulykker 
(dødsulykker)2005-2008



Mandat/formål



Prioriteringsmåte



Prioriteringsliste





Fordeling av ulykker 
130 dødsulykker hvor vogntog var innblandet
15 tatt ut (selvvalgte)
115 igjen



Fordeling møteulykker (76 ulykker)

Vogntog utløsende enhet i 18 tilfeller
Ikke utløsende i 58 ulykker
Høy fart, feilhandlinger, sovning/tretthet og 
uoppmerksomhet har vært de viktigste faktorene 
der motpart har vært utløsende enhet der motpart har vært utløsende enhet 



Eksempel på slik ulykke 

Personbil med fire personer på veg fra 
arbeidssted til brakke/bolig
Vogntog på veg østover med last
Vinterføre/ våt snø
Eldre personbilEldre personbil
Personbilfører 
Ulykken skjedde 8 Desember 2008



Skisse over bevegelsene til 
kjøretøyene. 



Valg av løsning? 



Vurdering av fart på vogntog. 



Tre personer omkom i denne ulykken. 



Medvirkende faktorer til dødsulykke

Belte til fører:

Hva har skjedd?

Tegn i bilen:

• Dashbord

• Seterygg 





Element/ faktorer til dødsulykke
1. Møtte vogntog 
2. Fører: slakt belte medførte dødelige skader, (ble trykt ekstra av løs 

passasjer?)
3. Passasjer fremme sitter sikret, men blir truffet av passasjer bakfra og trykkes 

mot dashbord
4. Det kjørte en eldre mindre sikker bil
5. Bilen manglet ESC (Antisladdsystem)
6. Fører har bommet med plassering i vegbanen, kom opp i slaps/våt snø6. Fører har bommet med plassering i vegbanen, kom opp i slaps/våt snø
7. Valg som vogntogfører gjorde?



Forslag til tiltak etter ulykke

Driftstandard på vedlikehold (er det godt nok?) *
Strekningen bør TS inspiseres
Intelligente førerstøttesystem som griper inn ESC
Intelligente førerstøttesystem som varsler (belte)
Gi kunnskap til utenlandske førere om vinterføreGi kunnskap til utenlandske førere om vinterføre
Etablere midtrekkverk på stamvegnettet.
Valg av løsninger for vogntogfører (informasjon)



Manglende bruk av belte

Er det et HMS problem?
Hvordan få bukt med problemet?
Eksempel?



Møteulykke i kurve Ljøsne 2008



Turen fra Finland til Eikelandsosen



Møteulykke Lærdal 2008



Møteulykke sommer 



Sikring av last



Ekeri Närko



Tiltak etter ulykke veg 

Vegen blir bygd om til ny standard. 8,5 m 
vegbredde 
Fartsgrense satt ned fra 80 Km/t til 70 Km/t 
Mer kontroll med sikring av last
Forslag om krav til ESC/ESP på vogntogForslag om krav til ESC/ESP på vogntog



Generelle tiltak veg 



Generelle tiltak kjøretøy/ fører 

ESC/ESP Antisladd system 
Beltevarslere
Automatisk brems 
ISA (intelligent farts tilpasning)
Førerovervåkingssystem
Blindsonevarsling (kamera)



Utforkjøringsulykker



Funn 

Utforkjøring/Velteulykker

• 12 av 15 har skjedd med semitrailer
• 11 av 12 med semitrailer har skjedd i kurve
• En ulykke på rettstrekk
• Tre ulykker med bil og tilhenger. 
• Fart medvirkende faktor i 14 av 15
• Brudd på kj.kviletid i fem ulykker
• Fører brukte ikke belte i 6 ulykker
• I åtte ulykker har høyt tyngdepunkt vært angitt• I åtte ulykker har høyt tyngdepunkt vært angitt
• I fem ulykker har lasten ikke vært forsvarlig sikret
• Ingen i Region øst

• Over representert i vest og midt





Kjøretøy



Konklusjon utforkjøringsulykker 

Høy fart etter forhold 14 av 15
6 av førerne brukte ikke bilbelte (minst)
Brudd på kjøre og kviletid i fire ulykker
Ulykkesbelastet veg 
Ulykkene skjer i kurveUlykkene skjer i kurve
Høyt tyngdepunkt
Snittalder fører er 40,5 år
Rus funnet i to av ulykkene
Ikke gyldig førerkort en ulykke
Manglende førerstøttesystem



Tiltak utforkjøringsulykker 

Mer kontroll av fart, verneutstyr
Mer kontroll av beltebruk (Vogntog)
Smarte kontroller av kj. Kv.
Romlelinjer/sinusfresing 
Tiltak på sideterreng Tiltak på sideterreng 



Nyttige linker



Takk for meg
Takk for meg! 

Hanshe@vegvesen.no

Hans Olav Hellesøe

Leder for UAG Region vest

hanshe@vegvesen.no


