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MC-ulykker og forebygging
Basert på Temaanalyse av ulykker på ATV, moped og 
motorsykkel 2015-2020

Ove Njå, UiS

«Nullvisjonsulykker» = ulykker med drepte og hardt skadde



MC-ulykker



Mine mål for dagen

Hva er god kunnskap om sikkerhet, risiko og ulykker på 
motoriserte tohjulinger?
Vi (samfunnet) må få på plass en fungerende styring av 
trafikksikkerheten – et felles ansvar!
At dere som er her og andre vil lese rapporten(e)
https://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/book/170

https://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/book/170


Hva er god kunnskap om sikkerhet, risiko og 
ulykker på motoriserte tohjulinger?

Forskning
Fremtidsperspektiv
Forståelse av systemet – vegtrafikken, vegsystemet, 
vegtrafikksystemet, og de motoriserte tohjulingene i dette
Forståelse av ansvar og roller
Forståelse av mc-aktiviteten i og på tvers av 
samfunnsgrupper og trafikkbilder
Ulykkesundersøkelser og årsaksmekanismer

KONKLUSJON – Et komplekst fagområde og system!!





Median og spredning i nullvisjonsulykker (2015-2020)



Hvem er involvert i styring av trafikksikkerheten?

NMCU og andre organiserte grupper
Andre grupperinger som fører motoriserte tohjulinger
Trafikanter for øvrig
Kommuner
Fylkeskommuner
Politiet
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Samferdselsdept
Regjeringen
Akademia og institutter



Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
– et styrende dokument?

Følgende kjennetegn:
o Et sterkt grep om samvirke
o Uklarhet om konkrete tiltak som umiddelbart

griper inn i systemet
o Flere tiltak rettet mot kunnskapsgenerering
o Mangler kontrollordninger for oppfølging



Hovedproblemstillingen temaanalysen

Hvordan kan vegsystemet utvikles for å redusere 
antall drepte og hardt skadde på ATV, moped og 
motorsykkel?

mc

Vegtrafikksystemet

Kunnskap Tiltak

Krever systematisk 
oppfølging!



Forskningskvalitet – gullstandard?

Kvalitativ forskning Kvantitativ forskning
Troverdighet – sporbarhet
Overførbarhet
Avhengighet
Overensstemmelse 

(Lincoln & Guba, 1985)

Reliabilitet
Gyldighet (validitet)

(Neuman, 1999; Skog, 2004)

Kvantitative studier er ikke mer faktabaserte (har høyere forskningskvalitet) 
enn kvalitative studier og vice versa.

Studier av trafikksikkerhet for motoriserte tohjulinger er tverrvitenskapelige
og inneholder alltid kunnskapsbaserte vurderinger. 



Uttrykk for ulykkesrisiko og farlighetsnivå
Målsetting for 2022-2025: 25 % lavere risiko 
per kjøretøykm for å bli drept eller hardt 
skadd på mc og moped enn i perioden 2017-
2020

Flere utfordringer bl.a.:
o Estimere kjøretøykm
o Velge kjøretøy og grupper førere
o Ulykker – avgrensninger?
o Datakvalitet
o Risikokommunikasjon



Datamaterialer

UAG-rapporter
UAG-databasen
TRULS/TRINE
Studier og tidligere temaanalyser



o Systemteoretisk perspektiv på sikkerhetsarbeidet – Helhetlig vurdering 
som forutsetning for sikkerhetstenkningen

o Vurdering av hendelser og ulykkesundersøkelser:
o Kvalitet
o Usikkerhet
o Læringspotensial

o Ekstrematferd

o Konseptet Dimensjonerende hendelser

"Trafikkatferd som går ut over
anerkjent norm, det vil si enten klare
brudd på trafikkbestemmelser, og/eller
at trafikantene har bidratt til å øke
kompleksiteten i trafikksituasjonen i
vesentlig grad" (Njå et al. 2008, s. 38)



Andel dimensjonerende hendelser



Andelen 
dødsulykker 
fordelt på 

ulykkestype



MOPED-ULYKKER



Utviklingstrekk

Utviklingen i antall nullvisjonsulykker og nullvisjonsulykker per registrerte kjøretøy på moped i perioden 2015-2020 



ULYKKER LETT MC



Utviklingstrekk

Utviklingen i antall nullvisjonsulykker og nullvisjonsulykker per registrerte kjøretøy på lett mc i perioden 2015-2020 



ULYKKER MELLOM-/TUNG MC



Utviklingstrekk

Utviklingen i antall nullvisjonsulykker og nullvisjonsulykker per registrerte kjøretøy på mellom-/tung mc i perioden 2015-2020 



FORSLAG TIL TILTAK, 
KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 



o Tre sett av tiltakspakker: 

I. Definert fra UAG-materialet

II. Definert i Nasjonal tiltaksplan for trafiksikkerhet på veg 2022-2025

III. Våre anbefalinger





Konklusjoner

Sikkerhetsarbeidet for motoriserte tohjulinger må inn i et 
bedre system!
Dersom Statens vegvesen skal ha en rolle som koordinator 
for dette arbeidet, må de få på plass dette systemet – det 
er ingen tid å miste!
Statens vegvesen har ikke kompetanse og posisjon til å 
utvikle dette selv – det må inkludere aktørene, fra de som 
tar tapene ute på vegen til bevilgende myndigheter.
Akademia og rådgivere må styres av forskningskvalitet og 
forskningsetikk i sine bidrag til kunnskapsgenerering.



UAG-materialet
o Tilrådninger til å møte sikkerhetsutfordringene 

identifisert i de enkelte dødsulykkene.

o Vi har listet opp tiltakene vi mener er typiske og 
relevante fra UAG-materialet.

o Er ATV og motorsykkel forsømte 
satsningsområder? Og i så fall, hvorfor? Unntatt



Våre anbefalinger (I) – Kunnskapsgenerering 

o Betydelige helsemessige utfordringer og tilgang i trafikken – kontrollfunksjoner
o Lette kjøretøy – påvirkninger av vind/sug-krefter 
o Medisinsk kompetanse må utnyttes bedre
o Førere som tyr til ekstrematferd
o Motorsyklenes alder og involvering i alvorlige hendelser
o Utenlandske føreres involvering i ulykker i Norge
o Hvorfor brekkes syklene ned i kritiske situasjoner
o Atferd og ulykkesmekanismer for mc-kjøring i grupper
o Kvinner og mc-kjøring
o Oppmerksomhetsbrist – forekomst blant mc-førere



Våre anbefalinger (II) – Straks-tiltak

o Utvikle og implementere TS-inspeksjons-metodikk
o Sertifisere/bruke lokale mc-organisasjoner og kreve medlemskap i en første 

periode 
o Rekkverk er velkjent problem og underskinner etterlyses
o Kjøretøyteknologi og førerstøttesystemer
o Risikobasert kontrollvirksomhet



Våre anbefalinger (III) – Bekymringer 

o Utviklingstrekk

o Vitne-bias

o Holdninger og tilnærminger til ulykkesanalytikere
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