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Det fysiske vegmiljøet
Det fysiske vegmiljøet påvirker motorsyklistenes trafikksikkerhet på to 
måter:
1. Det kan gjøre det lettere – eller vanskeligere! – å holde seg på veien 

«med gummisiden ned»
2. Det kan redusere – eller forverre! – skadeomfanget hvis uhellet først 

er ute

Egentlig ganske selvsagt, men må likevel sies...



Om å holde seg på vegen
Det er utelukkende min jobb å holde meg på vegen. 
Jeg er ansvarlig for at sykkelen er teknisk i orden.
Jeg er ansvarlig for å være «kjøreklar» (edru og våken)
Jeg er ansvarlig for å foreta riktige sporvalg
Jeg er ansvarlig for å foreta riktig fartstilpasning

Det fysiske vegmiljøet kan gjøre denne jobben lettere. Og vanskeligere



3 forhold som gjør det vanskeligere
1. Manglende oversikt over vegens videre forløp (siktlinjer)

Sporvalg, fartstilpasning

2. Grus fra tilstøtende grusveger
Veigrep, sporvalg

3. Humper, hull og uheldige tverfall
Veigrep, sporvalg



Siktlinjer



Siktlinjer



Grus fra 
tilstøtende 
vei





3 forhold som gjør det enklere
1. Gode siktlinjer!

2. Ingen grus eller løse masser på faste dekker!

3. «Nogenlunde god standard» mht humper og hull!

4. Nye/kreative tiltak:



Kreativ bruk av vegmerking som 
fører til bedre sporvalg.
Eksempel fra Østerrike.
Andelen som kjørte denne svingen 
med sikker avstand til møtende 
trafikk økte fra 23 til 59%!



Fra et tilsvarende forsøk i Luxembourg

11 2022 10 02



Source: SGI

Road markings | FEMA Board Meeting, 
Cologne 12 2022 10 02

Metodikk: 3 kameraer plassert i 3 kurver



Resultater

13



Eksisterende kampanjer langs norske veier



Er tiden inne 
for et 
motorsykkel-
relatert 
budskap?



Det fysiske vegmiljøet; del 2
Det fysiske vegmiljøet påvirker motorsyklistenes trafikksikkerhet på to 
måter:
1. Det kan gjøre det lettere – eller vanskeligere! – å holde seg på veien 

«med gummisiden ned»
2. Det kan redusere – eller forverre! – skadeomfanget hvis uhellet først 

er ute



Det handler om små marginer

For en MC måles forskjellen 
mellom en dødsulykke og en 
ulykke med kun materiell 
skade i centimeter....







3 forhold ved vegmiljøet som påvirker 
skadeomfanget

1. Sideterreng/påkjøringsfarlige objekter

2. Sideterreng/påkjøringsfarlige objekter

3. Sideterreng/påkjøringsfarlige objekter



Når sideterrenget ikke kan utbedres...



.. er det stor forskjell på denne svingen:



.. og denne:



Vi vet at «MC-vennlige underskinner» redder liv
Vi vet at det koster svært lite å montere slike underskinner dersom man likevel 
skal bytte rekkverket

Likevel er det i løpet av de siste par årene satt opp mange kilometer med nye  
rekkverk, uten en eneste underskinne... (man har ikke engang brukt den 50-
lappen det ville koste å tre et plastrør over H-stolpen for å gjøre den litt mer 
tilgivende ..)



Eksempel: 
Rv 40 mellom Kongsberg og Geilo – hundrevis av meter med 
underskinner i farlige yttersvinger

Rv 9 Kristiansand-Hovden. Hundrevis av meter med nye rekkverk satt 
opp i løpet av det siste året, men ikke en eneste underskinne å se

SVVs forklaring: Det ligger ikke penger til underskinner i budsjettet

NMCUs spm: Hvorfor velges underskinnene bort, i stedet for å f eks 
redusere antall meter rekkverk, men sørge for at de som settes opp 
ivaretar både bil og MC??

Vi kan ikke forvente at det relative forholdet 
mellom bil-sikkerhet og MC-sikkerhet skal forbedre 
seg i MC-retning når MC-førernes sikkerhetsbehov 
stadig må vike for bilistenes!



Oppsummering
• Norge er og blir et veldig sikkert sted å kjøre MC!
• Vi har et unikt samarbeid mellom brukere og myndigheter (både 

de som passer på veien og de som passer på oss som ferdes der)
• Når vi likevel peker på problemområder og utfordringer er det 

fordi vi har høye ambisjoner
• Én ulykke er fortsatt én for mye
• Risikoen kan ikke elimineres, men vi må aldri slutte å arbeide for å 

håndtere den best mulig!



Takk for oppmerksomheten!
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