Utforkjøringsulykker på motorsykkel – hvorfor
kjører vi ut i sving?
33 dødsulykker og 135 hardt skadde
i perioden 2015-2017
-Spørreundersøkelse og intervju av hardt skadde
mc førere
-Kan vi lære noe av dødsulykkene i 2020?
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Trafikksikkerhetsavdelingen
Gardermoen 24. oktober 2020, NMCU

I mange dødsulykker med motorsykkel har bruk av
sikkerhetsutstyr sannsynligvis i begrenset grad hatt
betydning for skadeomfanget. Det dreier seg
vanligvis om så store kollisjonskrefter ved
sammenstøt med annet kjøretøy, rekkverk eller
gjenstander i sideterrenget
at bruk av sikkerhetsutstyr
i liten grad hadde kunnet
forhindre at ulykken ble
en dødsulykke.
27.10.2020

Særlig fokus på å forhindre at det skjer ulykker.
Den teknologiske utviklingen vil trolig påvirke
ulykkessituasjonen for MC og moped i betydelig
mindre grad enn for personbil.
Motorsyklister utmerker seg som en
trafikantgruppe der en ikke ser den samme
nedgangen i antall drepte som for de andre
trafikantgruppene.

Utvikling i antall drepte og hardt skadde for ulike
trafikantgrupper

27.10.2020

Drepte på mc fordelt på måned
●

20 drepte på mc hittil i år mot 16 i hele 2019 og 14 i 2018

●

Flest drepte i månedene mai, juni, juli og august

●

Feriemåneden juli skiller seg spesielt ut mot tidligere år

●

I mai-august var halvparten av alle omkomne i trafikken fører på mc
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Drepte på mc fordelt på aldersgrupper

● Aldergruppen 45-54 skiller seg spesielt negativt ut
● 17 av 20 omkomne på mc er menn
● Minst 8 av 20 omkomne kjørte i følge med andre

45-54 år!
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Drepte fordelt på uhellstype

● Flere dødsulykker i alle uhellstyper
● Mer enn halvparten er utforkjøringsulykker
(som regel pga. førerfeil fra mc-fører)
● Nest største ulykkesgruppe er kryssulykker
(som regel fordi bilfører ikke ser mc)
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20 dødsulykker med mc i 2020 (pr. 10.10.2020)
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Drepte og hardt skadde på mc 2015-2019
Trafikantgruppe.

År.

Summer av Drept..

Summer av Hardt skadd

Person annen MC

2015

20

102

2016

19

101

2017

18

97

2018

12

96

2019

15

92

84

488

Person annen MC Totalt

Utviklingstrekk: 20.000 motorsykler i 1980.
2008-2017: Bestanden av tunge motorsykler har økt fra 117 000 til litt over 164 000, dvs.
en økning på 40 %. Ca 175000 i 2020?

Drepte og hardt skadd mc – fordelt på ulykkestype
Utvikling i drepte og hardt skadde på tung motorsykkel fordelt på ulykkestype
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3 av 4 utforkjøringer skjer i sving – hvorfor det?
Spørreundersøkelse og intervjuer av motorsyklister som har blitt hardt skadd i ulykke

Hva fant vi ut?
168 drepte og hardt skadde i utforkjøringsulykker fra 2015-2017 (3 år)
Hvor?
● På fylkesveg (64 %) og riksveg (24 %)
● 68 % kjørte ut i ytterkurver
● Mest vanlig var utforkjøring på høyre side i venstrekurve 18 stk.
● Utforkjøring på venstre side i høyrekurve 12 stk.
● Utforkjøring på venstre side på rett strekning 3 stk.
● Flest i Akershus, Telemark og Hordaland
Dødsulykker i krapp kurve 11 stk.
Dødsulykker i normal kurve 16 stk.
Kombinerte kurver og kurve med varierende radius 3 stk.
Dødsulykker på rettstrekning 3 stk.
134 tung mc, 26 lett mc, 8 andre (cross, sidevogn)

Når?
● Sommermåneder
● Dagtid (mellom kl. 15 og 18)
Alder?
● Litt over halvparten i alderen 25-54 år, jevn aldersfordeling
● Flest mellom 45-54 år

Føreforhold?
● 137 ulykker på tørr veg
● 4 ulykker på snø/is og glatt veg

33 dødsulykker (2015-2017) UAG
Medvirkende årsaker til at ulykkene skjedde:
● Høy fart i 21 av 33 ulykker (både «høy fart etter forholdene» og «ekstrem fart»)

● Ekstrem atferd i 13 ulykker (fart, rus, uten førerrett, uregistrert sykkel mm)
● Rus i 9 ulykker (i 8 av ulykkene også kombinert med høy fart)
● Uheldige forhold ved MC i 17 (halvparten) av ulykkene (oftest mindre feil)
● Forhold ved veg eller sikt i 7 ulykker
● Feil eller uheldig sporvalg i kurve i 4 ulykker

Medvirkende til skadeomfanget:
● Forhold ved rekkverk og sideterreng (treffer stolper, stein, trær osv.) i 9 ulykker

Om motorsyklistene
● Respondentene oppgir stort sett
– å ha vært i god form, at føret var godt og bekledningen var riktig (fullt utstyr) på
ulykkesdagen.
● Typisk formål med reisen var en «tur».
● De fleste holdt fartsgrensen og var godt kjent på ulykkesstedet
● De oppgir å kjøre fra rundt 4 000 til 20 000 km i året

● Stor spredning på både alder, hvor lenge vedkommende hadde hatt førerkort for MC og
hvor mye de kjørte i gjennomsnitt i tiden rundt ulykken.
● Kurvekjøring oppgis å være særlig attraktivt for å utfordre seg selv og oppleve mestring

Fellestrekk
● Mange av motorsyklene var gamle. Omtrent halvparten var 16 år
eller eldre. Til sammenligning var 41% av motorsykkelbestanden 16
år eller eldre i 2018.
● Det var få av ulykkene hvor feil eller mangler var en hovedårsak til
ulykken. I de fleste tilfellene var det snakk om mindre feil, som
slitte dekk, lavt dekktrykk eller uheldige innstillinger av
støtdempere.
● I noen av ulykkene var manglende ABS-bremser en medvirkende
faktor.

Har full kontroll (?)
Hvor ofte gjorde du følgende når du kjørte motorsykkel?

0

Holdt på å kollidere eller kjøre ut

2,6
97,4

0

Kjørte selv om du var sliten

14,5
84,2

16

Kjørte fortere enn fartsgrensen

44
40

0,0

Havnet i situasjoner der du opplevde at du ikke hadde kontroll

13,0
87,0

Ofte

Noen ganger

Sjelden

Om årsaker til ulykkene
Hva mener du er hovedårsaken til at ulykken skjedde (flere svar mulig)

Egen feilvurdering (høy fart, plassering i sving eller lignende) (N=17)

21,8

Distraksjoner ved ulykkesstedet (N=10)

12,8

Forhold ved motorsykkelen (N=12)

15,4

Forhold ved veien (veidekke, svinger, dårlig sikt e.l) (N=35)

44,9

Manglende kjøreferdigheter/erfaring (N=17)

21,8
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45 % mener at årsaken til ulykken var forhold ved vegen
Selv om farten er innenfor fartsgrensen viser mange av de alvorlige utforkjøringene i kurve at
fører har hatt for stor fart etter forholdene (21,8%) og/eller i forhold til egne ferdigheter
(21,8%).
Dette er noe mc-førere må være bevist når de ønsker å "utfordre seg selv" og "oppleve
mestring". Det er til ettertanke at omlag 45% mener at årsaken til ulykken var forhold ved
vegen, og ikke førerens egne vurderinger og valg eller forhold ved sykkelen.

● Temaundersøkelse fra 2011 VDR :Veg og vegmiljø var i liten grad direkte årsak men i
noen grad medvirkende 6% (grus og dieselsøl)

● Temaanalyse TØI 2005-2014: Dødsulykker på motorsykkel: Faktorer ved vegen har bidratt
til omtrent hver fjerde ulykke. (25%)

TØI 2005-2014 Veg
● Faktorer ved vegen har vært medvirkende faktor i mellom 24 og 34% av ulykkene og direkte
utløsende årsak i 4% av ulykkene. Andelene er omtrent uendret over tid. Faktorer ved
vegen er i større grad medvirkende faktorer i ulykker hvor føreren ikke har vist ekstrematferd.
I de fleste tilfellene hvor vegen har vært medvirkende faktor, er det kurveforløp som er
vanskelige å forutse (15% av ulykkene), fulgt av faktorer ved vegdekke (6%) og
kryssutforming (6%). Av de vanskelige kurvene er de fleste høyrekurver som ikke er
skiltet/varslet, som har sikthindre og som ligger rett etter en eller flere andre kurver.

● I de fleste ulykker hvor vegrelaterte faktorer (ut fra beskrivelsene av ulykkesforløpene) er
klassifisert som årsaksfaktor har disse ikke vært direkte utløsende faktor. I den forrige
temaanalysen (Statens vegvesen, 2011) var det 4% av ulykkene (7 ulykker, hvor grus eller
dieselsøl var årsaken) hvor en vegrelatert faktor var direkte årsak i ulykkene. I den aktuelle
analysen er også vegrelaterte faktorer som mer indirekte har medvirket til ulykkene, ansett
som årsaksfaktor. Et eksempel er når et kurveforløp er vanskelig å forutse og når dette (trolig)
har bidratt til at MC-føreren kjørte for fort. Andelen av ulykkene i 2010-2014 hvor en faktor
ved vegen var direkte utløsende faktor var 3% (3 ulykker; derav én på sporete isete veg, én på
grus/sand på vegen og én hvor føreren traff et skilt som stakk ut fra tunnelveggen).

Tekniske feil. TØI rapport 1510/2016
Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014
Tekniske feil på MC, for det meste slitte eller flate dekk, har vært medvirkende faktor i 3% av
ulykkene. I ytterligere 8% kan tekniske feil på MC ha medvirket, men dette er usikkert
Det har vært tekniske feil på MC i til sammen 16% av ulykkene. Tekniske feil har eller kan ha
bidratt til at ulykken i skjedde i omtrent 10% av alle tilfellene

● Det har kun vært to ulykker hvor tekniske feil har vært direkte utløsende faktor. Andelen MC
med tekniske feil er omtrent uendret over tid.

Tekniske feil på syklene. Temaanalyse TØI 2005-2009
●
●
●
●

De tekniske feilene var:
Feil på dekk (20 tilfeller)
Feil på bremsene (5 tilfeller)
Feil på dempingen, feil på styrelager, motorhavari (1 tilfelle hver)

● Det er kun i to tilfeller (motorhavari, punktert dekk) hvor feilen på MC har vært direkte
utløsende faktor. Andelene av ulykkene hvor tekniske feil har vært eller kan ha vært
medvirkende faktorer, har vært omtrent uendret fra 2005-2009 til 2010-2014.
● Forskjellene i andelene ulykker med tekniske feil på MC mellom ulike typer MC er vist i figur
3.5.2. Det er store forskjeller mellom de ulike MC-typene. Cross-MC har fleste feil, men
likevel ingen hvor det er forholdsvis sikkert at feilen har vært avgjørende. Lett MC og Offroad MC har flest feil som har vært avgjørende i ulykken. Øvrige typer MC har langt færre feil
og kun i få tilfeller feil som har vært avgjørende for ulykkene.

Feil fordelt på sykkeltype (TØI 2005-2014)

Hovedfunn:
Mange mangler «verktøy» for kurvekjøring!
● Manglende kunnskap/ferdigheter og erfaring
– Sporvalg, plassering, blikkbruk, gasskontroll,
kontrastyring
● Feil fartsvalg/andre feilberegninger
● «Litt for stor tiltro til egne evner»
● Kombinert med uforutsette ting som skjer/ lokale
veiforhold
● Stivner eller panikkbremser
● Kjører ut…

Om opplæring og kunnskap
● Noen peker på at de kanskje burde hatt enda mer opplæring da de tok førerkortet
og da med fokus på svinger. Gjelder også de yngste respondentene.
● 25 av 75 (1/3) har deltatt på oppfriskningskurs
– Deltagelse er uavhengig av alder, år med førerkort og kjørelengde
– Mange er ikke kjent med at det arrangeres kurs

«Jeg tok lappen på en uke. Jeg tror det skulle vært mer øvelse
og snakk om det med svinger og hvor du skal ligge i veien. Det
er fortsatt mange jeg snakker med som ikke vet det.»

Om vegforhold på ulykkesstedet

Dødsulykker på motorsykkel i 2020
Kan vi lære noe av de?

Vi tar raske valg under kjøring

Vi ser – oppfatter – avgjør – og
handler
Her er noen av de 20 ulykkene i 2020…

Utforkjøring høyrekurve: Telemark (juni 2020)
Suzuki GSX R 600 kjørte ut i høyrekurve og traff autovernet på venstre side av vegen.

Utforkjøring høyrekurve: Vestfold (juni 2020) 3 MC`er kjørte i følge. MC-fører nr 2
(mann) kjørte ut på venstre side i høyrekurve. Harley Davidson FLHXI. (Fartsgrense
80 km/t)

Forbikjøring: Telemark (juni 2020)
10 motorsyklister kjørte i følge. Etter en rett strekning startet en av førerne mann en
forbikjøring av to andre motorsykler. (Fartsgrense 70 km/t). Treffer autovern og
stolper på venstre side

Forbikjøring: Viken (juli 2020)
3 Mc`er kjørte i følge. De to første motorsyklistene kjørte forbi en lastebil i en svak
høyrekurve. Den siste i følget, kvinne, Harley Davidson, forsøkte også å kjøre forbi
lastebilen i høyrekurven, men traff møtende personbil i fronten.

Utforkjøring i venstrekurve: Rogaland (juni 2020)
To motorsyklister kjørte i følge. Fører nr 2 mann, kjører ut i venstrekurve i enden
av en lang rett strekning. Den skarpe kurven er skiltet med skilt 902
Bakgrunnsmarkering. Fartsgrense 80 km/t. Det var god sikt.

Rogaland forst.

Utforkjøring i venstrekurve: Tynset (mai 2020)
To motorsykler kjørte i følge. Fører nr to mann, kjører ut i venstrekurven og treffer
sideterrenget. Triumph Thunderbird 1600. (fartsgrense 80 km/t)

Utforkjøring venstrekurve: Viken (juli 2020).
To motorsykler kjørte i følge. Etter å ha kjørt gjennom en høyrekurve, veltet den
bakerste av motorsyklene i en påfølgende venstrekurve. (S-kurve). Kawasaki Ninja
400, Mann. (Fartsgrense 80 km/t). S-kurve.

Kryssende kjøreretning: Viken (juni 2020).
Personbil svinger til venstre i kryss, motorsykkelen treffer høyre side av personbilen. Kawasaki
ZRX 1100. Fører mann. (Fartsgrense 80 km/t).

TØI, REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSHÅNDBOKEN:
Motorsykkel-kapitler. 2016
●

Kjørelys på motorsykkel (40% reduksjon i ulykker) innført 1978.

-Alternative frontlyskonfigurasjoner med supplerende lykter kan redusere ulykkesrisikoen, især i ulykker hvor biler svinger til venstre foran en
møtende motorsykkel. Forslag fremmet !
▪

Helhjelm lik og noe bedre enn delbar og betydelig bedre enn halvhjelm.

(hjelm : 60 % reduksjon og hjerneskade 47%). Blant dem som hadde kjørt med hjelm og som døde av hodeskader (uten å ha andre dødelige skader), har de
fleste fått skadene i sammenstøt med et annet kjøretøy (64%), fulgt av rekkverk (16%) og gjerde/stolpe/mur/tre (12%).
(I India er det langt færre kvinner som bruker hjelm enn menn fordi hjelmbruken av religiøse grunner kun er obligatorisk for menn (Gupta et al., 2014).)
●

Bruk av synlige klær og reflekterende materialer blant motorsyklister: Flere studier av motorsykkelulykker viser at omtrent to tredjedeler av alle

kollisjoner mellom en motorsykkel og et annet kjøretøy er forårsaket av det andre kjøretøyet. En stor andel av ulykkene med motorsyklister skjer som
følge av at en bilfører ikke har sett vedkommende. Motorsykler er særlig lette å overse forfra pga. den smale silhuetten. I tillegg blir farten på mindre
trafikanter ofte undervurdert. Dette gjelder især når motorsykkelen har høy fart.

En typisk ulykke mellom en motorsykkel og en bil er en kollisjon hvor motorsykkelen blir truffet av en møtende bil som skal svinge til venstre. I Norge
utgjorde slike ulykker ca. 10% av alle dødsulykkene med motorsykler i 2005-2014 (Høye et al., 2016).
I Norge bruker de aller fleste motorsykkelførere verneutstyr. Andelen som alltid bruker verneutstyr, er 76% for vernebukser, 93% for vernejakker og -hansker,
81% for motorsykkelstøvler og 49% for ryggskinne. Nakkebeskytter brukes derimot ikke av de fleste (93% brukes aldri nakkebeskytter). Utstyr som øker
synligheten brukes alltid av 25%, noen ganger av 37% og aldri av 37%.
Verneutstyr reduserer mest lettere skader: Beskytter mest mot åpne sår og skader på ledd/sener, kvestelser mv. og har større virkning på lettere skader enn på
mer alvorlige skader. Antall bruddskader er omtrent uendret.
Over halvparten av alle personskadeulykker med motorsykkel medfører at motorsykkelførere sklir over vegen etter å ha falt fra motorsykkelen og beskyttelse
mot skrubb- og brannsår kan derfor redusere skadeomfanget i mange ulykker.

-

TØI fortsettelse..
Førerstøttesystemer på motorsykler
Det finnes potensielt mange mulige førerstøttesystemer for motorsykler, men det er hittil kun
ABS-bremser som har fått en viss utbredelse og som er empirisk evaluert. ABS-bremser har
vist seg å redusere antall personskadeulykker med omtrent 30%.
Virkningen er større for mer alvorlige ulykker enn for mindre alvorlige ulykker, større på våt
veg enn på tørr veg og større med kombinerte bremser enn med vanlige bremser.

Andre aktive sikkerhetssystemer for motorsykler og mulige virkninger på ulykker er følgende:
-Slipper clutch reduserer faren for blokkerende hjul under nedgiring og kan ha en
tilleggseffekt til ABS.
-Antispinn har trolig ikke noen stor effekt på ulykker.

-Automatisk nødbrems kan teoretisk påvirke utfallet i de fleste ulykkene hvor motorsykkelen
bremser.
-ISA kan påvirke fartsrelaterte ulykker, men kan også ha noen uheldige virkninger, avhengig
av utformingen.
-Kurve- og kryssvarsling kan påvirke ulykker i henholdsvis kurver og kryss.

Statistikk. Utvikling mc bestand

Mc-ulykker fordelt på fylkeskommunene

Synlig antrekk

Sørg for en sikker tur – vurder det du ser!

