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Medvirkende faktorer til dødsulykker
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• Manglende førerdyktighet: 52 %
• For stor fart: 41 %
• Ruspåvirkning: 22 %
• Tretthet: 13 %
• Sykdom: 11 %

(Statens vegvesen 2020)

Reelt omfang av ruspåvirkning: Noe høyere

Foto: Pixabay



Hva menes med ruspåvirkning?
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• Vegtrafikklovens definisjon 
ü Over 0,2 promille alkohol 
ü Tilsvarende grenser for 28 rusgivende stoffer
ü Grenser for straffeutmåling: 0,2 - 0,5 - 1,2 promille (og tilsvarende)

• Klinisk påvirkning
ü Følsomme tester: 0,2 promille alkohol
ü Øket ulykkesrisiko: 0,5 promille

• Ulykkesrisiko
ü Påvirkningsgrad
ü Type rusmiddel
ü Atferd

Foto:  Wikimedia Commons (Simon Beider)



Statens vegvesens undersøkelser (2005-18)
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Mest rus i dødsulykker Minst rus

Region Sør (28 %) og Nord (26 %) Region Øst (18 %)

Utforkjøringer (38 %) Kollisjoner (13 %)

Helger kl. 22-10 (60 %) Hverdager kl. 10-16 (8 %)

Mest rus blant omkomne førere Minst rus

Menn (30 %) Kvinner (11 %)

Bil/varebil-førere (25 %) Tungtransport (6 %)

Alder 30-39 år (38 %) Alder 60 år + (7 %)



Rettsmedisinske data (2005-18)
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*Prosent av dem som ble undersøkt for ruspåvirkning, og som var påvirket tilsvarende 0,5 promille alkohol eller mer.

Alkohol

Beroligende/sovemidler
Cannabis

Stimulerende
Opioider



Rettsmedisinske data (2005-18)
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Blant omkomne bil/varebil-førere som var ruspåvirket tilsvarende minst 0,5 promille alkohol

Totalt:
Alkohol 65 %
Legemidler 40 %
Illegale stoffer 33 %
Flere stoffer 38 %

Ett illegalt stoff: 5 %
Flere: 1 %

Ett legemiddel: 11 %
Flere: 3 %
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Illustrasjon:  National Institute of Drug Abuse, USA (bearbeidet)



Hvilke førerfeil er knyttet til rus i dødsulykker?

8

Edru Påvirket ≥ 0,5 promillea

Ikke gyldig førerrett 1 % 24 %

Høy fart eller hasardiøs kjøring 34 % 67 %

Ikke brukt bilbelte 28 % 66 %

Feil plassering i kjørebanen 6 % 2 %

Feil beslutninger 6 % 2 %

Manglende teknisk kjøretøybehandling 5 % 5 %

Manglende informasjonsinnhenting 12 % 8 %

Tretthet 19 % 12 %

Manglende kjøre- eller kjøretøyerfaring 11 % 10 %

aOver eller lik 0,5 promille alkohol eller tilsvarende straffeutmålingsgrenser for andre stoffer. 
For amfetaminer 5 ganger straffbarhetsgrensen eller høyere. 

Gjelder spesielt
påvirkning av alkohol 
eller amfetamin

Blant omkomne bil/varebil-førere



Statistikk fra politiets data – involvert i dødsulykker (2016-18)
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*Prosent som var påvirket (≥0,5 ‰) blant alle involverte (inkl. ikke-undersøkte).  
(10 % av de omkomne og 33 % av de overlevende hadde ikke blitt undersøkt for rus)
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Tidligere dømt for ruspåvirket kjøring
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Førere involvert i dødsulykker (omkomne og overlevende) 
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Tiltak – redusere ruspåvirket kjøring
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Tiltak
Forebygging ü Politikontroller

▪ Fokus på tider og områder med mye ruskjøring
ü Føreropplæring og informasjon
ü Krav om edruelighet i Vegtrafikkloven § 34
ü Helsekrav til førerkort: 

▪ Ikke helseskadelig bruk av rusmidler
▪ Maksimaldoser av legemidler

Hindre gjentagelse ü Kriminalomsorgens «Rusprogram»
ü Opplæring/kurs
ü Oppfølging av rusmiddelbruk



Tekniske løsninger
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Alkolås – alkohol i utåndingsluft
(Foto: Skjermdump, draeger.com)

Alkohol i kupé eller i fingertupp 
(Illustrasjon: Skjermdump, dadss.org)

Førerstøttesystem for sløvhet og uoppmerksomhet
Biologisk måling: Øyebevegelser, gjesping, puls, pusting. 
Teknisk måling: Plassering i kjørebanen, vingling, fart. 
(Illustrasjon: Skjermdump, mycardoeswhat.org)

Måling av alkohol i kroppen
Ankelbånd eller armbånd.
Førere med alkoholproblemer.
(Foto: Fairbairn & Kang, Alcoholism Clin Exp Res 2019; 43: 2060-9)



Tiltak – redusere konsekvenser av ruspåvirket kjøring
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Tiltak
Tryggere veier ü Tryggere for myke trafikanter

ü Hindre utforkjøringer og kollisjoner

Tryggere kjøretøy ü Hindre for stor fart
ü Hindre kjøring uten bilbelte
ü Tilpasser avstand til kjøretøyet foran

Automatiserte kjøretøy ü Delautomatisering
ü Stor automatisering
ü Helt selvkjørende biler



Rapport om rus i dødsulykker
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https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-
og-regionale-tjenester/rettsmedisinske-fag/alkohol-og-rusmidler

Takk for oppmerksomheten!
hallvard.gjerde@ous-hf.no
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