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Formålet:
-Utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig forankrede tiltak
-Styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene.
-Nullvisjonen: Etikk, Vitenskapelighet, Ansvar!
-Tiltakene skal bidra til at vi har stø kurs mot ambisjonen i NTP.
-Maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030 -hvorav maksimalt 50 drepte.
(Totalt 627 hardt skadde og 93 drepte i 2020, 87 drepte i 2021)
Årlig forårsaker veitrafikkulykker om lag 1,3 millioner dødsfall i verden. I tillegg
blir om lag 50 millioner skadd.

Hardt skadde

Drepte

Drepte i veitrafikken i Europa
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Hva betyr dette for oss?
14. Motorsykkel og moped
I planperioden 2022-2025 skal gjennomsnittlig risiko for å bli drept
eller hardt skadd på henholdsvis tung motorsykkel, lett motorsykkel
og moped være 25 prosent lavere enn i perioden 2017-2020 (per
personkm).
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TØI rapporter: 1861/2021 og 1782/2020 og TRULS
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TØI: Risikoen for å bli drept eller hardt skadd per personkm sammenliknet med
bilførere:
9 ganger høyere for moped
18 ganger høyere for tung/mellomtung motorsykkel
50 ganger høyere for lett motorsykkel,.
Andelen av de drepte og hardt skadde i trafikken, som var førere eller passasjerer
på motorsykkel:
1990 tallet: 5 -10 prosent og 2020: 22 prosent
-Bestanden av motorsykler har økt kraftig. I 2020 var det rundt syv ganger flere
tunge motorsykler sammenliknet med i 1990
-Personbiler har kun har økt med rundt 75 prosent i samme periode -En annen
viktig årsak er at antall drepte og hardt skadde i bil har gått betydelig ned.

Dødsulykker 2020. 20 stk. (40% i følge med andre)

Dødsulykker 2021. 15 stk (15+1 moped)

Aldersfordelingen av de drepte og hardt skadde gir viktig informasjon som
grunnlag for valg av tiltak
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På tunge: 45-54 år og moped og lett mc: 16 og 17 år
I perioden 2011-2020 var 52 prosent av de drepte og hardt skadde på moped og 62
prosent av de drepte og hardt skadde på lett motorsykkel 16 eller 17 år.

Reduksjon på 25% for moped, lett- og tung mc, ATV
En tilnærming til dette er at vi kan anta at perioden fra 2022-2025 ikke vil medføre
betydelige endringer i aktivitetene forbundet med motoriserte tohjulinger og at det ut
fra dette er en ambisjon å redusere antall drepte og hardt skadde med 25 %.
Det betyr at vi i den neste treårsperioden:
Ned til 83 hendelser på mellom- og tung mc i året med hardt skadde og drepte
(fra 111 forulykkede den siste 6-årsperioden)
Ned til 20 hendelser på lett mc (fra 27 forulykkede i året)
Ned til 20 hendelser på moped (fra 27 forulykkede i året)
Ned til 11 hendelser på ATV (fra 14 forulykkede i året)
Samlet er reduksjonen 45 hendelser i året for disse trafikantgruppene.
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Gjennomgang av de 18 tiltakene for moped, lett og tung mc og ATV som skal følges
opp i en gjennomføringsplan og redusere ulykker med drepte og hardt skadde.

Tiltak 87. Statens vegvesen vil lede et Nasjonalt forum
for MC-sikkerhet, med hensikt å samle og involvere
sentrale og kompetente fagmiljøer.
Tekstomtale i tiltaksplan:
-Nasjonalt Forum for MC-sikkerhet ble opprettet i august 2021 og ledes av Statens
vegvesen
-Samle og involvere sentrale og kompetente fagmiljøer
-Nært samarbeid med tilsvarende fora på fylkesnivå.
-De fylkesvise foraene deltar i det nasjonale forumet, med representanter fra
fylkes-kommunene.
-Teamsmøter, diskutere aktuelle tiltak, hvordan kommunisere med brukerne?

Tiltak 88. Fylkeskommunene vil legge til rette for en
samordnet innsats mot motorsykkelulykker.

Tekstomtale i tiltaksplanen
Alle fylkeskommuner vil legge til rette for en samordnet innsats mot
motorsykkelulykker i fylket.
-Fylkene har valgt å organisere dette arbeidet i regi av et MC-forum. (-Viken)
-Det kan være andre måter å organisere det lokale arbeidet på. Alle fylker får
kobles mot Nasjonalt forum for MC-sikkerhet.

Tiltak 89. Statens vegvesen vil, i samarbeid med NMCU og

andre relevante aktører, utarbeide en gjennomføringsplan for
moped- og motorsykkeltiltak, basert på blant annet tiltakene i
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025.
Tekstomtale i tiltaksplanen
Tidligere planperioder: 2014-2017 og 2018-2021.
-God plattform for samordnet innsats
-Et hjelpemiddel for aktørene til å få utført det de har
planlagt for å øke mc-sikkerheten.
-Synliggjøre viktig tiltak,
--Skape samhandling og synergieffekter
Her beskrives nærmere hvordan tiltakene skal
gjennomføres.

Tiltak 90. Statens vegvesen vil gjennomføre målrettede

tekniske og administrative kontroller på skoler og andre
steder hvor mopedførere treffes.

Tekstomtale i tiltaksplanen
Fokusere på holdning enn sanksjon
Målgruppe ungdom 16-17 år
Hvordan gjennomføre kontroller?
Hva skal kontrolleres?
Bør det være nasjonale retningslinjer?

Tiltak 91. Norsk MC-forhandlerforening (NMCF) sine medlemmer
vil i samarbeid med NMCU legge til rette for ett
trafikksikkerhetsarrangement per år hos de medlemmene som har
kapasitet og lokaliteter til å gjennomføre slike arrangement.
Tekstomtale i tiltaksplanen
Det har i mange år blitt gjennomført såkalte trafikksikkerhetsdager rundt om i landets
fylker, der motorsykkelførere har kunnet dele erfaringer og kunnskap.
Samlet mange deltakere og bidratt til nettverksbygging
Det er de mest dedikerte og erfarne motorsykkelførerne som utgjør et stort flertall
blant deltakerne
Det er derfor behov for en bredere tilnærming for også å nå andre grupper av
motorsykkelførere.
Olaf Olstad tar mer om dette på søndag.

Tiltak 92. MCSikkerhet.no vil, i samarbeid med Trafikkforum,
Norges Trafikkskoleforbund, NMCU, NAF og Statens vegvesen
videreutvikle ideen med korte og lett forståelige filmer basert
på kunnskap om ulykker.
Tekstomtale i tiltaksplanen
For å nå ut til målgruppene er det viktig å ha et godt og lett
tilgjengelig informasjonsmateriale.
Bruk av digitale plattformer, herunder sosiale medier som Facebook,
Instagram og TikTok, mobiltelefonformat
MC-sikkerhet.no er en prosjektgruppe bestående av frivillige med høy
teknisk, IT-rettet og pedagogisk kompetanse. Produsere nye og
målrettede filmer basert på analyse- og forskningsbasert kunnskap.

Tiltak 93. Nord universitet vil, i samarbeid med SINTEF og

Trygg trafikk, gjennomføre et prosjekt med bruk av
blikkpunktkamera (eyetracker) for motorsykkelførere.
Resultatene er tenkt benyttet til ulike informasjons- og
opplæringsformål.

Mer om dette ved Nord universitet, Petter Bokfjellmo.

Tiltak 94. NMCU vil utarbeide materiale som beskriver

utfordringer ved kjøring i følge og gir råd om hvordan
man skal kjøre.
Tekstomtale i tiltaksplanen

Analyser av dødsulykker (UAG) med motorsykkel viser at mange av ulykkene skjer når
to eller flere motorsykler kjører sammen.(40% i 2020), (22% siste periode 2015-2019)
-Store forskjeller i kjørekompetanse hos førerne
-Motorsykkelkjøring er svært ferdighetsbasert, og kjøreopplevelser over år er med på
å utvikle ferdighetene. Hver motorsykkel er unik, har ulikt utstyr og ulik
nedleggsvinkel
Dette skal kommuniseres til MC-klubbene ved sesongstart, digitalt eller ved innlegg
på klubbkvelder.
Bård tar mer på søndag

Bedre innsikt i atferd og ulykkesmekanismer for mckjøring i grupper, Temaanalysen MC 2022 foreløpig

Foto NMCU

Det er uten tvil ulike former for press som genereres, men også hierarkier som kan være
utfordrende. Materialet i denne studien peker på at her kreves bedre kunnskap og gjerne
kunnskap som kan utnyttes av mc-organisasjoner, enkeltindivider og grupper som er
inkludert i mc-kjøring. (Temaanalyse mc 2015-2020: 22% i følge ved ulykke, men 40% i
2020)
Kjøreprosessen og selvregulering!

Tiltak 95. Statens vegvesen vil legge til rette for at utenlandske
motorsykkelførere blir informert om særlige utfordringer
knyttet til norske veier, for eksempel ved at de får informasjon
når de ankommer landet
Tekstomtale i tiltaksplanen
-Analyser viser at utenlandske førere er overrepresentert i dødsulykkene med
motorsykkel.
-Informasjonsbrosjyrer på fergesteder og andre grenseoverganger
-Digitale løsninger som treffer utenlandske motorsyklister. (Federal of European
Motorcyclists Associations, FEMA.) (NMCU)
Temaanalysen: Av de analyserte UAG-rapportene 2015-2019, var utenlandsk
motorsyklist involvert i 14 av totalt 81 dødsulykker.
Av dødsulykkene med utenlandsk motorsyklist, er det en vesentlig lavere andel
som er vurdert som et resultat av ekstrematferd, henholdsvis 14 %. (39% av
norske)
Av de utenlandske førerne som var involvert i en dødsulykke, kjørte 79 % i et MCturfølge

Tiltaksplan 96. NMCU vil, i samarbeid med Norsk MCforhandlerforening (NMCF), ta ansvar for at motorsyklistene
og mopedførerne får god sikkerhetsinformasjon og faglige råd
ved kjøp hjelm og annen sikkerhetsbekledning.
Tekstomtale i tiltaksplanen
Ulykkesanalyser viser at det har skjedd mange motorsykkelulykker der hjelmen
falt av i sammenstøtet. (ikke passet eller fordi festeanordningen røk).
Kundene er ofte ikke kjent med hjelmens oppbygning og funksjon, for eksempel
at det er innholdet og ikke skallet som gir effekt.
Riktig bekledning og synlighet.
Mer om dette på søndag ved Bård.

Bruken av beskyttelsesutstyr –stor andel hendelser 43% hvor det ikke foreligger informasjon
ved mellomtung og tung mc. Bruken av hjelm er relativt godt dokumentert. Det er registrert
riktig bruk av hjelm ved 79 % av dødsulykkene.
Å se og bli oppmerksom på mindre trafikantgrupper som motorsyklister, er en kjent utfordring.
Et viktig virkemiddel for å øke egen synlighet i trafikkbildet, er gjennom bruk av klær i godt
synlige farger som står i kontrast til omgivelsene

Tiltak 97. NMCU vil i samarbeid med Statens vegvesen
iverksette tiltak rettet mot motorsykkelførere i aldersgruppen
45-54 år på bakgrunn av særskilte analyser av målgruppens
ulykkesrisiko. Bård tar dette på søndag.
Tekstomtale i tiltaksplanen
Tidligere var det flest unge mellom 18 og 24 år som omkom eller ble hardt skadd
Nå er det flest i aldersgruppen 45-54 år. Det er nødvendig å identifisere hovedgrunnene
til at denne aldersgruppen er spesielt ofte innblandet i alvorlige motorsykkelulykker.
»Det er en relativt liten andel av ulykkeshendelsene (15 %) som har stilt store og
særskilte kompetansekrav til førerne av tohjulingene og ATV. Det gir en indikasjon på at
trafikksikkerhetsarbeidet må nyanseres, slik at utfordringene med ulykkesbildet kan treffe
bedre». Økt fokus på forutsigbart system, ekstra obs, underskinner, sideterreng, veg,
siktrydding
Det var ikke montert ABS på 71,5 % av motorsyklene.
Det er den eldste kategorien av motorsykler (fra 16 år og oppover) som er hyppigst representert.
Motorsykler fra 0-5 år er de nest hyppigst representert syklene for denne perioden, i henholdsvis 25
% av ulykkene. (Temaanalysen 2022 foreløpig)

Tiltak 98. NAF vil videreføre «Sikker på MC», et
landsdekkende lavterskelkurs for ferske og erfarne
motorsykkelførere med fokus på gode kjørestrategier.
Tekstomtale i tiltaksplanen
Uerfarne motorsyklister er mest ulykkesutsatt, uavhengig av alder. Det er derfor
svært viktig å bygge mest mulig erfaring raskt. Dette gjøres blant annet gjennom
føreropplæringen og frivillige etter-utdanningskurs.
Kurset skal være et lavterskelkurs, der målgruppen både omfatter ferske og erfarne
MC-førere.
NAF tar mer om dette Jan Harry Svendsen.

Tiltak 99. NMCU vil i samarbeid med veieierne ta initiativ til,
og delta på, veibefaringer og tema-inspeksjoner med særlig
fokus på kritiske forhold ved vei, sideterreng og optisk ledning
for motorsykkel.
Tekstomtale i tiltaksplanen
TS-inspeksjonene skal ivareta alle trafikantgrupper og er et viktig tiltak for å
avdekke feil og mangler ved veien for mc.
Befaring på motorsykkel.
Det er viktig at minst en av deltakerne fra veieier har relevant
motorsykkelkompetanse. Aktiviteten kan skje gjennom de fylkesvise MC-foraene
eller tilsvarende lokale MC-grupper i fylkene.
Bård tar mer om dette på søndag.

Tiltak 100. Statens vegvesen vil igangsette et arbeid med
rutevis kartlegging av sideterreng for mulig etablering av
underskinner eller tilrettelegging for tilgivende sideterreng,
der fylkeskommunene inviteres til å delta.
Tekstomtale i tiltaksplanen
Utforkjøringer er den mest vanlige ulykkestypen for motorsyklister.
Statens vegvesen vil igangsette et arbeid for å kartlegge sideterreng
og for mulig etablering av underskinner eller tilrettelegging av
tilgivende sideterreng, herunder mykgjøring av stolper og
skiltfundamenter.
Fylkeskommunene inviteres til å delta i dette arbeidet.

Tiltak 101. Statens vegvesen vil gjennomføre en pilot for
utprøving av tiltak for å hindre utforkjøringsulykker med
motorsykkel, herunder godt synlige og bøyelige stolper for å
bedre optisk leding i overraskende kurver.
Tekstomtale i tiltaksplanen
Ved overraskende kurver har bl.a. Slovenia og Østerrike benyttet
plastikkstolper med kort avstand mellom seg, for å vise kurvens radius og
resultatet er at førerne senker farten før kurven og ulykker unngås.
I Østerrike har de utrustet en motorsykkel med diverse utstyr for
kartlegging og registrering av hvilke kurver hvor slike tiltak vil være
gunstig.

Hastigheten går ned og de plasserer seg lenger vekk fra
midtlinje ved bruk av stolper – færre ulykker!
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Andre tiltak i tiltaksplanen som gjelder mc
Skolene:
55. Ung i Trafikken vil gjennomføre et undervisningsopplegg rettet mot valgfaget
trafikk på ungdomskolen. Hovedtema er rus, holdninger og atferd.
57. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Trygg Trafikk og Fylkets
trafikksikkerhetsutvalg i Innlandet fylke, tilby 10. klassinger trafikksikkerhetsdag på
Trafikksikkerhetssenteret ved Norsk vegmuseum. Et digitalt undervisningsopplegg
basert på tematikken på trafikksikkerhetsdagene vil i planperioden bli spredd til
skoler i hele landet.
60. Fylkeskommunene og Oslo kommune vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens
vegvesen, politiet og andre samarbeidspartnere, arbeide aktivt med
trafikksikkerhet for avgangselevene på videregående skole. Fylkeskommunene
og Oslo kommune bør inkludere de fylkesvise MC-forum (eller tilsvarende) de
deltar i, for bidrag vedr. moped og MC (se*).
61. Fylkeskommunene og Oslo kommune vil gjennomføre tiltak for å påvirke til god
trafikksikkerhetsatferd hos ungdom i videregående opplæring inkludert lærlinger.
Fylkeskommunene og Oslo kommune bør inkludere de fylkesvise MC-forum (eller
tilsvarende) de deltar i, for bidrag vedr. moped og MC (se*).

Andre tiltak i tiltaksplanen som gjelder mc
Møteulykker og utforkjøringsulykker
107. Fylkeskommunene vil gjennom en systematisk tilnærming prioritere tiltak for å
forhindre alvorlige utforkjøringsulykker på fylkesveinettet. Tiltakene gjennomføres
i etterkant av TS-inspeksjoner (ref. tiltak 83. 92. og 135).
Drift og vedlikehold
109. Statens vegvesen vil tilpasse og innrette sitt arbeid til krav i revidert
vegsikkerhetsforskrift.
SVV skal inkludere MC-kritiske forhold i vegsikkerhetsforskriften, herunder:
Siktlinjer/siktrydding samt grus og objekter i veibanen – for å unngå at ulykker skjer.
Underskinner på rekkverk, bruk av betongrekkverk, tilgivende sideterreng ,
«mykgjøring av stolper og master» i kurver - for å redusere skadepotensial ved evt.
Ulykker .
111. Statens vegvesen vil utvikle nye måter å bruke tilgjengelige kunnskaps- og
datakilder for å prioritere trafikksikkerhet i de løpende driftsoppgavene og i
gjennomføring av vedlikehold. herunder mykgjøring av stolper og tiltak for å bedre
optisk leding i overraskende kurver.
112. Statens vegvesen vil gjennomføre en temaanalyse av dødsulykker der forhold
knyttet til drift og vedlikehold av veinettet er vurdert som medvirkende.

Andre tiltak i tiltaksplanen som gjelder mc
113. Statens vegvesen vil implementere applikasjonen «TS-inspeksjon».
117. Statens vegvesen vil evaluere og revidere håndbok R610 Standard for drift og
vedlikehold av riksveger. Her må det legges inn viktige ting fra MC-håndboka. SVV
inkluderer MC-kritiske forhold i håndboken.
Bruk av ny teknologi
121. Statens vegvesen vil undersøke muligheten for på sikt å kunne ta i bruk geofence for å
styre hastigheten på steder med høy risiko for ulykker, for eksempel ved skoler.
123. Statens vegvesen vil ta initiativ til forskning for å få mer kunnskap om effekten av
automatiserte systemer på trafikantatferden, og kartlegge hvordan føreren påvirkes av ny
teknologi.
127. Statens vegvesen deltar i det internasjonale arbeidet med krav til nye kjøretøyer.
Herunder E-Call på motorsykler for tidlig varsling. Krav på nye biler fra 2018
128. Statens vegvesen vil utvikle lovverk og regulere bruk av nye datakilder for økt
trafikksikkerhet. (ISAs og ISAd for motorsykler) Trafikksikkerhetsarbeid i offentlige og private
virksomheter
135. Fylkeskommunene vil videreutvikle og forsterke det fylkeskommunale
trafikksikkerhetsforumet som en møteplass for erfaringsdeling og ny kunnskap.

Forstår vi som motorsyklister hva som er farlig?

Treffe møtende kjøretøy eller utforkjøring?

Østerrike: 1 av 6 kjører ut ved møting. 1 av 50 kolliderer med møtende

Forstår vi hva som er farlig?

Forstår vi hva som er farlig?

Forstår vi som motorsyklister hva som er farlig?
Temaanalysen MC 2022 foreløpig
Et komplekst trafikkbilde innebærer at forhold ved vegutformingen (veg og vegmiljø) og
trafikksituasjonen øker risiko for trafikkulykker. Et komplekst trafikkbilde (Perrow, 1984),
handler om uforutsigbarhet og kritiske forhold i situasjonen som kan feiltolkes.
kombinasjoner av:
•

Mange trafikanter i situasjonen.

•

Mangelfulle egenskaper ved vegutformingen (linjeføring, signal/merking, med mer)

•

Stor dynamikk – endringer skjer fort

•

Tette koplinger – liten fleksibilitet i kravene til trafikantatferd

Her inkluderes ikke forhold som kan anses som normale norske vegforhold, som smal veg
kombinert med redusert sikt gjennom kurve – dvs. blind kurve.
PS! Ved flygerutdannelse er teknisk ferdighet viktig, men kunnskap om metrologi er helt
avgjørende. Ved mc-utdanning trenes det teknisk, men hva med kunnskap om å lese vegens
forløp, latente feil, farlig sideterreng, kryssutfordringer, asfalt, tverrfall, høybrekk mm.
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