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Hvorfor skal Statens vegvesen forske på 
trafikksikkerhet?

● Resultatene de siste 45 år skyldes kunnskapsbasert og 
systematisk arbeid.

● Svært mye kunnskap finnes, jf. TS-håndboka.
● Behov for oppdatert faglig grunnlag for Nasjonal transportplan, 

Nasjonal handlingsplan og Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet. 

● Viktig for valg av strategier for fartsgrenser, bilpolitikk og satsing 
på økt sykling, gåing og kollektivreiser, kampanjeinnhold m.m.

● «De mange små steg»
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Nasjonal transportplan 2014-23. Ambisiøse mål
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BEST er i tillegg til eksisterende virksomhet i Statens vegvesen 
for å oppnå trafikksikkerhetsmålene i Nasjonal Transportplan.

● Skal gi kunnskap med avgjørende betydning for prioritering 
av effektive trafikksikkerhetstiltak i fremtiden. 

● Rettet seg spesielt mot Nasjonal transportplan 2018-2029

Programmet
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Overordnet innsatsområde
Vurdering av potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde 
– hvor er mulighetene størst?

Temaområder
● Hvordan redusere omfanget av fartsrelaterte ulykker/skader?
● Hvordan møte trafikksikkerhetsutfordringen knyttet til flere 

gående/syklende/kollektivreisende i byer og tettsteder?
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Tema
1. Risiko, ulykker og eksponering
2. Policy om fart og fartsrelaterte ulykker
3. Trafikksikkerhet for gående og syklende i by
4. Kjøretøy og teknologi
5. Trafikksikkerhet i virksomheter
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1. Risiko, ulykker og eksponering

● Ni prosjekter med egne rapporter. De handler om følgende:

– Risiko i vegtrafikken
– Underrapportering av sykkelulykker
– Manglende registrering av eneulykker med gående
– Risiko ved ulike reisekjeder (nullvisjonen og 

nullvekstmålet)
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Egenrisiko og fremmedrisiko
Risiko, ulykker og eksponering
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Risiko i vegtrafikk

10

Risiko, ulykker og eksponering



Betydelig underrapportering av sykkelulykker

● Offisiell statistikk (2014) viser 125 sykkelulykker i Oslo.

● Oslo legevakt registrerte 1674 sykkelskader på veg og gate 
(dekningsgrad er om lag 90 % av alle sykkelulykkene i 
Oslo).

● 125/1674  tilsvarer 1:14 eller ca. 7,5 %
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Registrering av ulykker med gående (Oslo 2016)

● Eneulykker med gående er ikke definert som 
vegtrafikkulykke
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Hva betyr disse ulykkes- og risikotallene for 
nullvekstmålet?
● Nullvekstmålet: flytte transport fra et transportmiddel til et 

annet.

● Overføre trafikk fra bil til gange, sykkel eller 
kollektivtrafikk.

● Ulike scenarier
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Hva skjer om vi bruker sykkel i stedet for bil?
På en 10 km reise, og ulykker med alle skadegrader. 
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● Hva forklarer fartsutviklingen?
● Scenarier om fartsgrensepolitikk
● Dybdestudier av fartsrelaterte dødsulykker
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2. Policy om fart og fartsrelaterte ulykker



Hva forklarer fartsutviklingen?

● Farten på vegnettet har gått ned de siste årene
● Forklaringer:
– Alderssammensetningen på førerne
– Trafikkmengden øker
– Befolkningens holdninger til fart er blitt bedre
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Hva med en alternativ vri på 
fartsgrensepolitikken?

● Optimale fartsgrenser
– Samfunnsøkonomiske beregninger. Jevnt
over høyere enn dagens fartsgrenser (vil gi
flere drepte og hardt skadde.

● Nullvisjonsfartsgrenser
– Basert på trafikantens tåleevne

● Et forståelig eller akseptabelt fartsgrensesystem
– System basert på aksept hos befolkningen

● Er et poeng å senke fartsgrensene der risiko er høy, og heve 
der risikoen er lav (betydelig potensiale)
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Dybdestudier av fartsrelaterte dødsulykker

● Totalt 1956 dødsulykker 2005-2015
– 577 dødsulykker med høy fart
– 107 dødsulykker med høy fart (uten rus)

● Unge, menn, uten bilbelte.
● Fritidsreise, sosialt press, kappkjøring.
● 1/3 av ulykkene var førerrelaterte faktorer som soving, og 

distraksjon trolig mer avgjørende for at ulykken skjedde 
enn farten.

● Bilene er eldre, mindre grad av ESC, airbag mv.
● Gjerne lånt/leid bil – uvant å kjøre.
● Sikrere biler kunne i opptil 70 % av ulykkene ha forhindret 

dødelig utfall.
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3. Trafikksikkerhet for gående og syklende

● Elsykling
● Safety in numbers (SIN-effekter)
● Evaluering av fysiske løsninger for gående og syklende
● Evalueringsmetode for Trafikksikre kommuner 
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4 . Kjøretøyer og teknologi
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● Fem delprosjekter med egne rapporter 
– Førerstøttesystemer
– Restriktive kjøretøytiltak

(Installert i alle biler etter 2020)
• Tvingende ISA
• Alkolås
• Elektronisk fører kort

– Bilalder og risiko
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Forventet nedgang i ulykker ved 
implementering i alle biler etter 2020
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Implementering i alle nye personbiler fra 2020

● Samlet effekt 2020-30
– 408 – 669 færre drepte eller hardt skadde
– 80 – 131 færre drepte
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Avgjørende for den samlede effekten på D+HS er 
utskiftingstakten av biler

● Andelen av trafikkarbeidet med ny teknologi er avgjørende for 
den samlede effekt 

● Uten «politikk» tar det 27 år å skifte ut en bilpark
● I mellomtiden er det viktig at vi har andre tiltak (og politi)
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Bilalder og risiko
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5. Trafikksikkerhet i virksomheter
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● Fire delprosjekter med egne rapporter
– Norsk standard for trafikksikkerhet ISO 39001 
– Sikkerhetsstigen
– Trafikkstyring som en del av HMS-styringen



ISO 39001 Norsk Standard
styringssystemer for trafikksikkerhet 
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Trafikksikkerhet i virksomheter

● Hva er potensialet for reduksjon av 
drepte og hardt skadde?

● Hvordan kan Statens vegvesen bidra?
● Hva er mekanismen og vegen til suksess?
● Økt fokus på sikkerhet/kontroll (?)



Sikkerhetsstigen 
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Trafikksikkerhet i virksomheter

● Viser at det er viktig at alle deltar i 
trafikksikkerhetsarbeidet internt i 
transportbedrifter. 

● Fra det enkle til full implementering 



Implementering

● Kunnskapsgrunnlag til NTP, Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet og Stortingsmelding for trafikksikkerhet.

● Kunnskapsgrunnlag til utredninger 
– Analyse av kobling mellom nullvekstmål og nullvisjonen
• Fire rapporter fra BEST med tekstutdrag.

– Oppdatering av fartskampanje

● Kunnskapsgrunnlag til sikkerhetsstyring i virksomheter (f.eks. 
Sikkerhetsstigen), ISO 39001.

● Kunnskapsgrunnlag til fartsgrensesystemet

● Konkrete forslag til trafikksikkerhetstiltak.

● Formidling av resultatene (seminarer, konferanser, nettsaker, 
avisartikler, internasjonale nettverk (OECD/ITF/IRTAD)).

Implementering

29



30



Takk for meg!

Marianne.rostoft@vegvesen.no

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrad
er/forskning+og+utvikling/pagaende-fou-
program/bedre-sikkerhet-i-trafikken-best
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