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Nullvisjonen er ett av toppmålene våre

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem



Vi skal bidra til trygge trafikanter og sikre kjøretøy

Foto: Statens vegvesen
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Trafikkutvikling og drepte i trafikken
prosentvis utvikling 1970–2021

Trafikkutvikling Drepte i trafikken

https://www.youtube.com/watch?v=i0QBamq4atc


Er norske veger livsfarlige?



Medvirkende faktorer til dødsulykker UAG-analyser 2021

N = 80



Årsak til ulykker 2021 %

Forhold ved veg 24
Horisontal linjeføring 8
Sikthindring 6

Ytre forhold 20
Føreforhold – snø/is 9

Enkeltfaktorer veg 2021 

Årsak til skadeomfang 2021 %

Forhold ved veg og vegmiljø 33
Siderekkverk 11
Sideterrengutforming 6

Andre objekter i sideterreng 4

Årsak til ulykker og skadeomfang

Årsak til ulykker 2012-2021 %

Manglende førerdyktighet 49
Høy fart 33
Ruspåvirkning 22

Faktorer knyttet til veg og vegmiljø 29
Faktorer knyttet til kjøretøy 26
Faktorer knyttet til ytre forhold 19

Årsak til skadeomfang 2012-2021 %
Brukte ikke bilbelte 34
Passiv sikkerhet i kjøretøy 32

Faktorer knyttet til veg og vegmiljø 24



Hva kan vi gjøre med farlige svinger? 

Horisontal linjeføring var medvirkende årsak til 8 % av dødsulykkene i 2021.
Sikthindring var medvirkende årsak i 6 % av dødsulykkene i 2021.

Vi kan identifisere vanskelige svinger og skilte bedre der kurvaturen er utfordrende.
● Eksempel fra fv. 120 i Rakkestad før og etter dødsulykken på stedet.



FoU-prosjekt sammen med TØI som skal 
analysere vinterulykker. 

● Hva kjennetegner dødsulykkene der snø og 
is på vegen har vært medvirkende faktor i 
ulykken?

● Var kravene i driftskontrakten oppfylt?
● Hvilke elementer ved vinterdriften har 

betydning for trafikksikkerheten?
● Kan endring i driftsklasse og andre 

kontraktskrav føre til færre ulykker?

Rapporten skal være klar i løpet av året.

Kan antall vinterulykker reduseres ved å brøyte og strø mer?



Digitalisering av trafikksikkerhetsinspeksjoner

● Statens vegvesen gjennomfører jevnlige 
trafikksikkerhetsinspeksjoner.

● Vi er i gang med å samle og digitalisere TS-
inspeksjonene tilbake til 2010 i ett system.

● Fra 2023 bruker vi den nye appen ved 
trafikksikkerhetsinspeksjoner. Effektiviserer 
arbeidet og gjør det enklere å følge opp.

● Bedre grunnlag for prioritering og disponering av 
trafikksikkerhetstiltak.

● Mer kunnskap gir bedre risikostyring.

Mål:
Færre drepte og hardt skadde i trafikken.



Eksempel: Snåsaulykka 2020

Tilrådinger fra Havarikommisjonen mot både Statens 
vegvesen og driftsentreprenør:
● Mangler ved entreprenørens vinterdriftsarbeid.
● Mangler ved Statens vegvesens oppfølging og 

kvalitetssikring.

Vi har iverksatt bredt forbedringsarbeid:
● Prosessutvikling drift
● Maler styrende dokumenter
● System for kontraktsoppfølging
● TS-inspeksjoner
● Prosessutvikling dekkevedlikehold
● Tiltak og læring etter alvorlige hendelser
● FoU-prosjekt om vinterdriftas betydning for 

trafikksikkerheten

Havarikommisjon peker på forbedringspunkter hos oss og entreprenør

To vogntog frontkolliderte på E6 ved Hammer I Snåsa i januar 2020 under 
meget krevende forhold. Begge førerne omkom.



● Krav i kontrakter og regelverk.
● Entreprenøren velger selv tiltak og metoder for å oppfylle funksjonskravene.
● Dialog i oppfølgingen: Stikkprøver, avviksrapportering, trekk og sanksjoner.
● Utviklingsprosjekter, digitalisering og teknologi (eks. værstasjoner).
● ISO-sertifisering av ledelsessystemer.
● Trafikksikkerhetskurs.
● Plikt til å rapportere om trafikkfarlige forhold, også utenfor entreprenørens 

ansvarsområde.
● HMS og TS tema på bransjemøter.

Samhandling og samarbeid om trafikksikkerhet

Vi har samme kunde 
– trafikanten, 

og samarbeider om 
å finne gode 

løsninger!



Hva gjør vi?
● Regelverket for arbeid på og langs veg.
● Saksbehandling søknader om arbeidsvarsling.
● Partenes oppfølging av kontraktsbestemmelser
● Trafikkdirigentenes rammebetingelser

Det skal være trygt å arbeide på vegen

Kampanje sammen med MEF sommeren 2021. 

Bransjesamarbeidet skal forbedre sikkerheten for trafikantene, trafikkdirigentene og alle som arbeider på veg!



Alle skal hjem til noen

Statens vegvesen - Alle skal hjem til noen 1 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gnM0mMXbN_o
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