
Hva vet vi om sykkelulykker? 

Anne Mette Bjerkan 
Trafikksikkerhetsavdelingen 
Anne.Mette.Bjerkan@vegvesen.no

mailto:Anne.Mette.Bjerkan@vegvesen.no


● Litt om sykling generelt, og hva vi baserer kunnskapen vår på 

● Litt om underrapportering 

● Hva vet vi om sykkelulykker til nå? 

● Hvilke data trenger vi? ….. Og ikke minst hvordan kan vi bruke dem 

Agenda 



● Sykling 
– Miljøvennlig 
– Kan ta en stor del av framtidens trafikkvekst 
– Har positive helseeffekter

● Langsiktig målsetting 
– 8 prosent av reisene skal foretas med sykkel 
– I bynære områder skal denne andelen være 20 

prosent 

«Det er en ambisjon at målet om økt gang- og 
sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til 
flere drepte og hardt skadde fotgjengere og 
syklister»

Det skal være trygt og attraktivt å sykle 

Foto: Henriette Erken Busterud 
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Norge – og Europa 



● Risiko
– Registrert ulykkesfrekvens per million personkm

• Mål på hvor farlig det er å sykle 

● Risiko i veitrafikken 
– På oppdrag fra Statens vegvesen oppdateres risikotall jevnlig.
– For:

• Ulike trafikantgrupper, aldersgrupper og skadegrader 
– Baseres primært på offisiell ulykkesstatistikk (TRULS)
– Eksponering beregnes ved bruk av Reisevaneundersøkelsen 

Sykling og risiko 



● Ulykker: Oslo skadelegevakt 
– 1548 skader 
– Ekskludert 

• Skader som følge av en ulykke på 
sti/offroad

– Inkluderte
• Kun personer over 13 år 
• Skader kun i Oslo 

● Eksponering: Reisevaneundersøkelsen 
– Antall: 0,17 sykkelturer per dag i snitt 
– Lengde: 4,46 km i snitt 

Våre egne tall



● Mange kilder danner kunnskapsgrunnlaget

– Våre egne data 
• UAG

– Analyse av dødsulykker
» Rapporter 
» Dybderapport  

– Kilde til temaundersøkelser 
– Relativt komplette data 

• TRULS 
– Politirapporterte personskadeulykker 
– Eneulykker på sykkel blir i liten grad rapportert til 

politiet 

– Spesialundersøkelser
• Kun på et «mindre» geografisk område. 
• Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo
• Gjennomført 2019/2020 

– Data fra helsevesenet
• Fyrtårnssystemet
• Eget samarbeid med Nasjonalt traumeregister 

Våre egne kilder – hvordan vi får kunnskap om sykkelulykker 



● 2015-2021 
– Antall 

• 47 syklister omkommet 
• 8 kvinner og 39 menn

– Alder 
• Mellom 11 og 89 år gamle 

– Type ulykke 
• Utforkjøringsulykker og «andre 

ulykker» 

UAG – Database 
● Overkant av 50 prosent av alle dødsulykker 

på høsten 
● Færrest ulykker på vinteren 
● Atferd

– I 33 av dødsulykkene var syklisten 
utløsende faktor 

– Bruk av hjelm 
• I 20 dødsulykker er det registrert at det 

ikke ble brukt hjelm 



● Antall politiregistrerte ulykker i perioden 2015-
2020 
– Totalt 2694 registrerte ulykker 
– 498 hardt skadde og 45 drepte 

Offentlig ulykkesstatistikk - TRULS

● Drepte 
– Utforkjøringsulykker etterfulgt av 

«andre ulykker»

● Hardt skadde 
– Kryssulykker dominerer, etterfulgt av 

andre ulykker (eksempelvis hull i 
vegen) 



● Estimert at kun 1 prosent av sykkelskader kommer fram i offentlig statistikk

● Påvist stor underrapportering i det offisielle ulykkesregisteret

– Lund (2019)

• Hevdet at mindre enn 37 prosent av de som betegnes som hardt skadde etter trafikkulykker, 
og som behandles i helsevesenet finnes i den offisielle ulykkesstatistikken (her tas også 
langtidskonsekvenser med)

• For lettere skadde er dekningsgraden nede i 15 prosent 

●

Offentlig ulykkesstatistikk 



● Skadegrad

● Høyere underrapportering med lavere 
skadegrad 

● Borger et al., 1995
– Rapporteringsgraden er 2,6 ganger 

høyere for alvorlige skader 
sammenlignet med lettere skader 

Underrapportering 
● Trafikantgruppe 

– Ulykker med myke trafikanter 
(syklister og fotgjengere) har lav 
rapporteringsgrad

● Type ulykke 
– Lavere rapporteringsgrad for 

eneulykker 
• Ulykker der kun en trafikant er 

involvert
• Myke trafikanter 

● Konsekvenser
– Usikkerhet i estimerte effekter av trafikksikkerhetstiltak
– Vet for lite om ulykkene  - tall fra helse viser at syklister har flest skader av alle 

trafikantgrupper
– Ved å basere analyser på offisielle ulykkestall blir det vanskelig/umulig å si hva som 

kjennetegner for eksempel sykkelulykker. 





● Vi trenger flere datakilder 
– For 

• Å si noe om totalt omfang av problemet 
• Få bedre tall på hvor stor risiko er det egentlig knyttet til å sykle 

Foto: Bård Asle Nordbø



● Vegdirektoratet & Helsedirektoratet 
– Oppfølging av tilsvarende registrering i 2014

● Data 
– Skader 

• Alle som har oppsøkt legevakten med en skade etter en 
sykkelulykke eller en ulykke på småelektriske kjøretøy  i 
2019/2020 

• Fotgjengere som hadde blitt påkjørt av sykkel eller 
småelektrisk kjøretøy

● Rapporten inneholder  
– Deskriptive analyser 

• Sykkel 
• Elektrisk sparkesykkel 

– Risikoberegninger 

● Eksponeringsdata 
• Reisevaneundersøkelsen 2018/2019
• Ekstrautvalg fra Oslo 

Bakgrunn 



● Sykkel
– Registrerte skader:   

• 2014: 1971 skader 
– Varierte mellom 2 og 88 år 

• 2019: 2021 skader 
– Varierte mellom 1 og 93 år 

– Skadde
• 2014: 34 år 
• 2019: 35 år 

– Mønsteret i alder og skader er likt 
– Noen flere skader i aldersgruppen 67-74 år i 2019 

sammenlignet med i 2014

Hva sier tallene 

● 2019
– Høyest andel menn skadet i 

aldersgruppen 13-17 år 
etterfulgt av menn i 
aldersgruppen 45-54 år 

– Av de som sier at farten var 
for høy på skadetidspunktet

• 74,6 prosent menn
• 25,4 prosent kvinner 



Type skade – Sykkel 

● Hodeskader 
– 23 prosent av registrerte skader 

resulterte i en hodeskade. 
– Hovedvekten er lettere skader 

● Skader i håndledd og hånd 
– 17,6 prosent av registrerte 

skader 
● Moderate skader 

– Størst andel av hodeskader (6 
prosent) etterfulgt av skader i 
albue og underarm og skulder 
og overarm. 

● Alvorlige skader 
– Størst andel skader i albue og 

underarm (3 prosent) etterfulgt 
av skader i skulder og overarm

● Bruk av hjelm 
– Hjelm ble registrert i 1256 

ulykke, av disse fikk 257 
hodeskade



● Type ulykke ble delt inn i følgende hovedkategorier:
1. Eneulykke uten hindring i vegbanen
2. Eneulykke med hindring i vegbanen
3. Unnamanøver og bråbrems
4. Kollisjon
5. Skled

Type ulykke 

Sykkel 
Informasjon i 1981 ulykker.
Flest eneulykker uten 
hindring  



Eneulykke uten hindring i vegen 
● 668 registrerte skader

– 41,6% mistet balansen, ikke 
distrahert. 

– 14,7%  distraksjon, tap av 
balanse Av ulykkene som var 
eneulykke uten hindring skyldtes 
41,6 prosent av ulykkene at føreren

● Eneulykke med hindring i vegen
● 557 registrerte skader 

– 33,8%  trikkeskinne 
– 23,3%  «kollisjon» med 

fortauskant
– 16,5% hull i vegbanen



Skadested - Sykkel   
● Hovedvekten av ulykkene:

– Bilveg med blandet trafikk:  28,2 % 
– Ulykker på gang og sykkelveg 15,3 %
– Sti og offroad 8,8 %

● Alvorlighetsgrad 
– Flest alvorlige skader på fortau (9,3%) og 

på bilveg med blandet trafikk (8,8 %)



● Om registeret 
– Medisinsk kvalitetsregister med hovedformål å bidra til økt kvalitet i behandlingen av 

traumepasienter
– Inkluderer alle pasienter som legges inn med alvorlige skader ved norske 

traumesykehus. 
– Pasienten har reservasjonsrett

● Data vi har som del av kvalitetsforbedringsprosjekt 
– Data om omfang og karakteristika av alvorlig skadde pasienter 
– Pasienter som har blitt skadet i en transportulykke 

● Mål med bruk av data 
– Undersøke samsvar med skadegraderinger i TRULS og traumeregisteret 

● Foreløpig 
– Totalt 4090 behandlede sykkelskader ved norske traumesykehus 
– 572 alvorlige skader (ISS>15) 

Data fra Nasjonalt traumeregister 



● Utgangspunktet 
– Rapport initiert av Trygg Trafikk 

● Prosjektet
– Finansiert av 

Samferdselsdepartementet/Statens 
vegvesen 

– Begynnende fase 

Fyrtårnsprosjektet



Takk for oppmerksomheten!
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