
Trafikkulykker i og ved arbeidsområder på E18 (gml. Vestfold fylke)

Trafikksikkerhetskonferansen nov. 2022 – Sandefjord 

Ved Vibeke Lin Jacobsen, Transportforvaltning sør 2



Arbeidsvarsling skal være trygt 
for de som utfører jobben, og 

for de som ferdes på vegen

MÅL:



● Putebiler ble vanskelig å få tak i 

● Entreprenører gikk ut i aviser at de følte utrygghet 
» Bilister ble bedt om å ta hensyn

● Loggbøker ble sjekket for å se om arbeidsområdet var korrekt 
» tiltak ble vurdert

» Flere av ulykkene viste at bilene kjørte på «autopilot»
» Media – svakhet med «autopilotfunksjon» 

Høsten 2020 – Innrapportert påkjøring av arbeidsvarslingsutstyr på E18 



Ulykker i arbeidsområder på E18, gml. Vestfold (2020-2021)



● I løpet av 14 dager var det 4 påkjørsler av buffer 
• Tre av ulykkene ble rapportert til politiet 

● Ulykke nr. 3 – Lastebil – sperret E18 i 3,5 time

● Et arbeidsteam på tvers av etater og divisjoner blir dannet
• Ulykke 4 – rekker å skje før første møte

Holmene – Fjellrensk



Tiltak Holmene

– Sjikane
– Nedsatt hastighet
– Ekstra blinkende lys med retning
– Fartstavle
– Rumlefelt i vegen

– En ulykke skjer før alle tiltak er på 
plass 

0 innrapporterte ulykker etter 
tiltakene var etablert

Arbeidsvarsling/ulykker – team består av: 

Arbeidsvarsling/
ulykker

Politiet

Statens 
vegvesen

v/Transport og 
samfunn

Arbeidsvarsling
Ulykkes registrering

Eksterne
Entreprenør

Statens 
vegvesen
v/Drift og 

vedlikehold 
HMS

Byggherre



● Risikovurdering: 
– Viste at tunnelen hadde mange ulykker

» DOV ville oppgradere tunnelen 

● Helt stengt fra 1. okt – 24. nov. 
– Omkjøring via toveis i ett løp (nordgående løp)

● Bekymret for ulykker i forkant av stengningen
– Fartsgrense 110 km/t
– ÅDT 30000, andel lange kjøretøy 16 %

» Ekstra tiltak ble iverksatt med en gang og tett 
oppføling fra entreprenør, SVV og politiet.

Hemtunnelen (syd) – helstenges pga oppgradering



Totalt 14 registrerte ulykker i perioden (politiets politilogg)

● 2 ulykker før 8 tiden på morgen
● 12 ulykker etter kl. 16 på ettermiddagen

● Retning på ulykkene
• 9 ulykker sydover
• 4 ulykker nordover
• 1 ulykke ukjent

● Type ulykke
• 13 påkjørsler bakfra
• 1 utforkjøring

» Kun to av ulykkene hadde personskade og blir 
stående i statistikken

Status 



Brannbil blir påkjørt på E18 

Gikk bra med brannmann på taket



● Er bilister som kjører gjennom gamle Vestfold fylke dårligere sjåfører?

● Går ting for fort i 110 km/t?
– Blir farten mellom tungtransporten og andre kjøretøy for stor?

● Mangler vi respekt for arbeidsvarslingsskilt m/ny fartsgrense 
– Fra 110 km/t til 50 km/t 

» Føles unaturlig

● Oppdager vi alle ulykkene som skjer på vegen i arbeidsområder? 
• Flere ulykker der fører har benyttet autopilotfunksjonen  

» Tilkaller bergingsbil selv, uten å varsle politiet
• (mørketall)

Hva skjer?



● Vi fant 28 ulykker i arbeidsområder, som vi har analysert i gamle Vestfold på E18 fra høsten 2020 - høsten 2021

• 8 ulykker – benyttet «autopilot»
• 8 ulykker – var med personskade
• Ruskjøring i noen av ulykkene
• Hva med resten?

» Uoppmerksomhet???

● Hvordan går det da med målet vårt?
Kan vi klare og få trygge arbeidsområder 
for de som jobber på vegen og 
for de som ferdes på vegen? 
(ingen skadet blant ansatte)

● Vi jobber for å få til dette, men vi trenger HJELP av trafikantene for å LYKKES!

Oppsummering
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