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Abstract 

BACKGROUND: Pedestrians are the most vulnerable road users and represent 10-25 % of 

people killed in motor vehicle accidents (MVAs) in various parts of the world. The mortality 

rate has declined substantially in the western world due to improvements in road safety, but in 

order to facilitate a further reduction, better understanding of the circumstances of the fatal 

accidents, including the injury mechanisms and causes of death, is fundamental.  

OBJECTIVE: The purpose of this study is to identify deaths among pedestrians in South-

Eastern Norway in the time period 2000-2014. We wanted to get more knowledge about 

which pedestrians in city traffic were hit by motor vehicles, and thus consider what can be 

done to prevent future deaths of pedestrians. The second purpose of our study is to see if it is 

possible to identify the mechanism and severity of the injuries. We also wanted to assess 

whether our study could be used to reconstruct an unknown pattern in future criminal cases. 

METHODS: We have studied pedestrians killed in MVAs in South-East Norway in the years 

2000-2014. The study method was retrospectively to identify pedestrian fatalities through a 

search in the medical file system at the Institute of Public Health, and subsequently collect 

data from autopsy files and co-existent police reports.  

RESULTS: In total, 199 cases (M/F 111/88) were identified within the 15 years period. The 

median age was 58, and 32,7% were more than 75 years of age. Most accidents occurred at 

daytime. In weekdays there were more pedestrians killed in age 55 and above (65,1 % - 

95/146) and in weekends there were most pedestrians killed in age group 35-54 (28,3 % -

15/53).  Most of the pedestrian deaths occurred when crossing the road (76,4 % – 97/127). 

There were 44,9 % (57/127) fatalities at crosswalks, and 31,5 % (40/127) crossing the road 

without crosswalk. More than half of the vehicles involved were passenger cars. In most cases 

there were good driving conditions, with clear visibility (82,1 % - 128/156), daylight (54,8 % 

– 92/168) and dry weather (69,2 % - 108/156) but the pavement was wet/slick/icy pavement 

occurred frequently (56,9 % - 91/160).  

Head injuries and multiple injuries were the cause of death in 71,9 % (143/199) of the cases, 

and intracranial head injuries were detected at autopsy in totally 76,9 % of the cases. Any type 

of lower leg fracture were present in 35,2 %.  Blood alcohol levels higher than 0,5 g/l were 

detected in 21,6 % of the pedestrian fatalities.  
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CONCLUSION: The present study findings show that a large proportion of fatal pedestrian 

accidents occur when older pedestrians are crossing the road during daytime. During 

weekends young male adults are overrepresented. Improved knowledge of injury mechanisms 

may be used to target future preventive measures in order to reduce pedestrian fatalities.  
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Forord 

Oppgaven er skrevet i 10 og 11 semester på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. 

Oppgaven vår er en fordypning av et emne hvor det ikke foreligger mye forskning fra 

tidligere. Gjennomgang av enkelte obduksjonsrapporter vekket sterke følelser, spesielt når det 

gjaldt barn og unge mennesker. Det har satt preg i oss ved at vi er blitt mer oppmerksomme i 

trafikken både som fører og fotgjenger.  

Vi ønsker å takke vår veileder Arne Stray-Pedersen (førsteamanuensis, avd for 

rettsmedisinske fag, v/UiO) for god veiledning, motivasjon og tett samarbeid. Videre ønsker 

vi også å takke Jan Mario for veiledning med journalarbeidet. 

Oslo, 15.04.16 

Misbah Mahmood 

Mary Dayana Ragulan 

 

 

  



V 

 

Innholdsfortegnelse 

Abstract ..................................................................................................................................... II 

Forord ....................................................................................................................................... IV 

Innholdsfortegnelse ................................................................................................................... V 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrunnsinformasjon................................................................................................. 1 

1.1.1 Befolkningssammensetning i Norge i 2014 ......................................................... 3 

1.1.2 Antall kjøretøy i Norge i 2015 ............................................................................. 3 

1.1.3 Forebygging av veitrafikkulykker som involverer fotgjengere ............................ 3 

1.2 Formål .......................................................................................................................... 3 

1.3 Problemstilling............................................................................................................. 4 

2 Materiale og metode ........................................................................................................... 5 

2.1 Valg av metode ............................................................................................................ 5 

2.2 Materiale ...................................................................................................................... 5 

2.3 Datainnsamling ............................................................................................................ 5 

3 Resultater ............................................................................................................................ 7 

3.1 Omkomne fotgjengere ................................................................................................. 7 

3.1.1 Utvikling av påkjørsler 2000-2014 i Sør-Øst Norge ............................................ 7 

3.1.2 Kjønn og aldersgruppe ......................................................................................... 8 

3.1.3 Hendelsesforløp .................................................................................................... 8 

3.1.4 Dødssted ............................................................................................................... 9 

3.1.5 Dødsårsak ............................................................................................................. 9 

3.1.6 Skadeomfang ........................................................................................................ 9 

3.1.7 Toksikologisk analyse ........................................................................................ 13 

3.2 Omstendigheter ved ulykkestidspunktet .................................................................... 14 

3.2.1 Kjøretøy .............................................................................................................. 14 

3.2.2 Døgn- og ukedagsvariasjon ................................................................................ 15 

3.2.3 Forhold av betydning for føreren ....................................................................... 17 

3.2.4 Fartsgrense på ulykkesstedet .............................................................................. 18 

4 Diskusjon .......................................................................................................................... 19 

4.1 Kjønn og aldersgrupper ............................................................................................. 19 

4.2 Ukedag versus alder og kjønn ................................................................................... 19 



VI 

 

4.3 Toksikologisk analyse ............................................................................................... 20 

4.4 Skader og skademekanismer ..................................................................................... 20 

4.5 Utvikling av påkjørsler i Sør-Øst Norge i perioden 2000-2014: ............................... 21 

4.6 Omstendigheter .......................................................................................................... 21 

5 Konklusjon ....................................................................................................................... 23 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 25 

Vedlegg 1 - omkomne .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Vedlegg 2 - omstendigheter ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

Vedlegg 3 – krysstabeller ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

  



1 

 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunnsinformasjon  

Fotgjengere utgjør den gruppen trafikanter som er særlig utsatt ved trafikkulykker. I 2015 

utgjorde fotgjengere 22 % av alle drepte i trafikkulykker i verden (1) (side 8). I Europa 

tilsvarer dette 26 % (1). Kun i Østlige Middelhavsland og Afrika er dødstallet for fotgjengere 

drept i trafikkulykke høyere, henholdsvis 27 % og 39 %(1). 

Norge er et av de mest traffikksikre landene i verden. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå 

omkom 147 personer i 2014 grunnet trafikkulykker, hvorav 12,2 % (18 av 147) var 

fotgjengere(2). I motsetning til antall døde i trafikkulykker i verden, har antall drepte i 

trafikken i Norge falt betraktelig de siste 15 årene. Spesielt siden 2008 har det vært en 

nedgang, med et lite hopp i 2013, se figur 1(2). Dette til tross en økende befolkning og flere 

registrerte motorkjøretøy i Norge (2,2 millioner biler i desember 2003, 2,98 i desember 

2014)(2). Antall døde fotgjengere har også gått gradvis ned siden 2000, men har holdt seg 

relativt konstant siden 2010, se figur 2(2). 

Det var totalt 228 drepte fotgjengere i Sør-Øst Norge i perioden 2000-2014. Av de som ble 

obdusert, oppfylte 199 fotgjengerdødsfall inklusjonskriteriene våre. Dette gir en 

obduksjonsrate på  minimum 87,3 % (199/228). Denne obduksjonsraten er høyere, men vi har 

eksludert fotgjengerdødsfall som skyldtes T-bane og tog. 
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Figur 1 Antall drepte i veitrafikkulykker i Norge, periode 1999-2014 

 

 

Figur 2 Antall drepte fotgjengere i veitrafikkulykke i Sør-Øst Norge og resten av Norge.  

 

304 

341 

275 

310 

280 

257 

224 
242 

233 
255 

212 208 

168 

145 

187 

147 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20 

27 25 

15 17 
14 15 

20 

10 

17 15 
12 11 13 

5 

12 

13 

20 
18 

18 
17 

8 

17 

15 

13 

14 

10 
10 

5 

8 

11 

6 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Drepte fotgjengere Sør-Øst Norge Drepte fotgjengere Resten av Norge



3 

 

1.1.1 Befolkningssammensetning i Norge i 2014 

I følge SSB var det i 2014 flere menn i forhold til kvinner i den norske befolkningen. Det var 

2 567 434 menn og 2 541 622 kvinner. I den eldre befolkningen (alder 75+) er det derimot 

flere kvinner enn menn i den norske befolkningen. I 2014 var tallene for menn og kvinner på 

henholdsvis 141 500 menn og 213 610 kvinner i alder 75+ (2). 

1.1.2 Antall kjøretøy i Norge i 2015 

Blant kjøretøyene som vi har inkludert i studien, utgjør personbiler den største andelen. I 2015 

var det registrert 2 610 352 personbiler i Norge. Det var i samme periode registrert 450 385 

varebiler, 77 120 lastebiler, 26 605 kombinerte biler og 16 668 busser (2). 

1.1.3 Forebygging av veitrafikkulykker som involverer fotgjengere 

I Norge er det iverksatt ulike tiltak for å forebygge trafikkulykker (4). 

 Strukturelle tiltak: tryggere biler, bedre veier, fartsdumpere ved gangfelt, opphevning 

av fortau. 

 Holdningsendrende tiltak: Holdningskampanjer om fart, hvilepause, kampanjer om 

refleksbruk hos fotgjengere. 

 Atferdsendrende tiltak: Grunnkurs og mørkekjøringsdemonstrasjon, bilfører som er 

over 65 år tilbys oppfriskningskurs. 

 Klinisk praksis: Attest for å søke og forlenge førerkortet, tydlelig informasjon om fare 

ved bruk av medikamenter som kan påvirke kjøreferdighetene.  

1.2 Formål 

Vi vil i oppgaven ta for oss trafikkulykker med dødsfall av fotgjengere i Sør-Øst Norge 

perioden 2000-2014. Et hovedmål med studiet er å kartlegge dødsfall ved påkjørsel og 

omstendighetene rundt ulykkene, for mulig å kunnne identifisere fellestrekk, variabler og 

kunnskap som kan brukes til å forebygge fremtidige ulykker.  

Det er også et mål å få mer kunnskap om skademekanismer og funn ved ulykker fra et 

rettsmedisinsk perspektiv til hjelp for politiets etterforskning i framtiden.  
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I tilfeller der bilføreren kjører fra stedet vil all informasjon på den omkomne, som kan knyttes 

til det aktuelle kjøretøyet, være av verdi. Hvilke typer skader som forekommer ved påkjørsel 

og ved overkjørsel, og om skadebilder brukes til å identifisere hendelsesforløp ved påkjørsler, 

er spørsmål vi ønsker å belyse. 

Til slutt kan studien også brukes til å vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle å iverksette 

for å redusere fotgjengerdødsfall ved veitrafikkulykker. 

Figur 2 viser at antall døde fotgjengere har holdt seg stabilt de siste 5 årene. Det er ønskelig 

med ytterligere reduksjon av dødsfall hos fotgjengere. Vi håper at arbeidet vårt kan bidra til 

dette. 

1.3 Problemstilling 

Vi ønsker å foreta en analyse av omkomne fotgjengere i trafikken som følge av påkjørsler. 

Dette er en retrospektiv studie av dødsfall etter påkjørsler av fotgjengere basert på 

rettsmedisinske obduksjoner og politirapporter for perioden 2000-2014, med vekt på 

skadeomfang, skademekanismer og ulykkesomstendigheter. 

Vi har delt problemstillingen vår i tre deler som vi ønsker å fordype oss i: 

- Hvem dør i trafikkulykker? Vi vil få en oversikt over alders- og kjønnsfordeling; 

tidspunkt for ulykken, både tid på døgnet og ukedagsvariasjon; hva slags biler som er 

involvert; på hva slags veityper ulykken inntreffer.  

- Hvilke skader ser man hos fotgjengere som dør i bilulykker? Vi vil kartlegge 

skadeomfang og se hvilke sammenheng disse har med overkjørsel og påkjørsel. Kan 

man bruke disse sammenhengene til å senere å kunne avklare hendelsesforløp ved 

straffesaker? 

- Hva er faremomenter ved dødsfall av fotgjengere i trafikkulykker ? Vi ønsker å se på 

veidekke, værforhold, utsikt og belysning på åstedet ved ulykkestidspunktet. 
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2 Materiale og metode 

2.1 Valg av metode 

Det er foretatt en retrospektiv gjennomgang av politi og obduksjonsrapporter for alle saker 

klassifisert som påkjørsel av fotgjengere i en bestemt tidsperiode.  

2.2 Materiale 

Vårt tallmateriale er hentet fra rettsmedisinske obduksjonsrapporter klassifisert som 

trafikkulykker med påkjørsel/overkjørsel av fotgjengere i Sør-Øst Norge i tidsperioden 2000-

2014. Vi inkluderte kun obduksjonsrapporter  med påkjørsler av fotgjengere forårsaket av 

personbil, SUV, van/minibuss, lastebil/buss/trailer eller trikk i bytrafikken. Vi ekskluderte 

påkjørsler med tog og t-bane fordi dette er ikke en del av bytrafikken der fotgjengere befinner 

seg. Obduksjonsrapportene inneholder beskrivelser og funn av skade på den avdøde, 

besvarelser av rekvirerte prøver som rettstoksikologiske analyser. 

En påkjørsel har vi definert som en at en person i oppreist stilling er truffet av et kjøretøy i 

fart. Treffpunktet kan enten være bakfra, forfra eller på siden av fotgjengeren. En overkjørsel 

har vi definert som enten at en stående fotgjenger har blitt truffet av et kjøretøy der 

fotgjengeren havner på bakken foran kjøretøyet og deretter bli overkjørt, eller at en fotgjenger 

ved ulykkestidspuntet allerede befinner seg i liggende stilling på veien/veikanten. 

2.3 Datainnsamling 

Før vi startet datainnsamling innhentet vi tillatelse fra Riksadvokaten for å få tilgang til 

obduksjonsrapporter som regnes som Straffesaksopplysninger. Det er videre innhentet 

godkjenninger fra Personvernombudet ved Folkehelseinstituttet og fra Regional komite for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Sør-Øst). 

Vi hadde tilgang til arkivet med obduksjonsrapporter i sommeren 2015. I løpet av sommeren 

skulle vi gjennomgå omfattende materiale. Først fikk vi hjelp til å utarbeide et 

registreringsskjema med vår veileder. For å få et innblikk i hvilke variabler som kunne være 
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interessante å registrere hadde vi året i forveien lest artikler tilknyttet fotgjengerpåkjørsler. 

Etter å ha diskutert med vår veileder ble det utformet et excelark med en rekke variabler. 

Følgende variabler ble tatt med i registreringsskjemaet: Type kjøretøy innvolvert i 

trafikkulykken, modell, antatt hastighet på bilen, påkjørsel type (forfra, bakfra, siden), 

overkjørt, beinbrudd, bekkenbrudd, columnabrudd, ribbeinsbrudd, skallebrudd, hodeskade, 

blødnign i brysthulen, brystskade, blødning i bukhulen, bukskade, ulykkesdato og ukedagen 

ulykken intraff. Påvirkning av den omkomne fotgjengeren ble fordelt i følgende kategorier: 

negativ toksiklogisk analyse, alkohol, illegale rusmidler, legemidler og blanding. Hvis alkohol 

ble promillen registrert, samt navnet på illegale rusmidler og navnet på legemidler. Hvis det 

var legemidler i toksikologisk undersøkelse registrerte vi om legemiddelet var innenfor 

medisinsk behandlingsnivå, brukt som rusmiddel eller om det var overdose, samt informasjon 

om den omkomne var tidligere rusmisbruker. Disse variablene var tilknyttet den avdøde 

fotgjengeren.  Resten av variablene var hentet fra politirapporter. Disse variablene var: 

ulykkessted, fartsgrense, tidskategori, vegkategori, stedsforhold, sik, værforhold, vegdekke, 

lyforhold og refleksbruk hos avdøde. 

Det var to personer som foretok registreringen. Det var totalt 199 obduksjons- og 

politirapporter som skulle gjennomgås. Oppgaven ble fordelt slik at hver av oss registrerte 

tallmateriale fra ca. 100 obduksjons og politirapporter. Vi hadde ikke alle tallmaterialer 

tilgjengelig i enkelte tilfeller.  

Etter registreringen ble opplysningene fra registreringsskjemaene lagt inn i 

statistikkprogrammet SPSS. Dette brukte vi til å lage tabeller. Krystabeller ble laget manuelt 

fra tallmaterialet i excelarket. 
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3 Resultater 

3.1 Omkomne fotgjengere  

3.1.1 Utvikling av påkjørsler 2000-2014 i Sør-Øst Norge 

Totalt ble det funnet 199 tilfeller av fotgjengere som var undersøkt med rettsmedisinsk 

obduksjon ved Folkehelseinstituttet (tidligere Rettsmedisinsk institutt) i Oslo i perioden 2000 

til 2014. Antall obduserte fotgjenger-dødsfall har siden 2000 hatt et svingende forløp, men er 

redusert med over halvparten fra 2000 til 2014 (figur 3). I offisiell statistikk fra Statistisk 

sentralbyrå oppgis totalt 228 dødsfall blant fotgjengere i denne perioden i Sør-øst Norge, som 

utgjør de ti fylkene der politidistriktene sender avdøde til Oslo for rettsmedisinsk obduksjon 

(figur 2). Dette gir holdepunkt for at 87 % (199/228) av omkomne fotgjengere er begjært 

rettsmedisinsk obdusert.  

 

Figur 3 Antall omkomne fotgjengere påkjørt av av personbil, SUV, van/minibuss, lastebil/buss/trailer eller trikk  i Sør-Øst 

Norge periode 2000-2014 
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3.1.2 Kjønn og aldersgruppe 

I hele utvalget var 55,8 % (111/199) menn. Blant barn under 12 år og eldre over 75 år  var det 

imidlertid overvekt av kvinner. Aldersgruppen over 75 år utgjorde 32,7  % (65/199) hvorav 

58,5 % var kvinner (38/65). Kun 12,1 % (24/199) var barn under 18 år, hvorav de fleste var 

under 5 år eller i aldersgruppen 13-18 år (figur 4).  

 

Figur 4 Alder- og kjønnsfordeling blant omkomne fotgjengere 2000-2014 

3.1.3 Hendelsesforløp 

I 53 politirapporter var antatt retning på påkjørselen beskrevet. I dette uvalget utgjorde 

påkjørsel fra siden 60,4% (32/53), bakfra 20,8% (11/53) og forfra  18,9% (10/53). I 158 saker 

var det opplysninger om at avdøde hadde kommet under kjøretøyet i ulykken. I 39,9% 

(63/158) av disse sakene var avdøde blitt overkjørt, mens de resterende 60,1 % (95/158) var 

avdøde trolig kun påkjørt. I 41 tilfeller var det ikke mulig å finne informasjon om personen 

kunne ha vært overkjørt eller ikke. 
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3.1.4 Dødssted 

Totalt 41,7 % (83/199) ble konstatert omkomne på skadestedet, 4 % (8/199) døde i ambulanse 

under transport til sykehus, mens 54,3 % (108/199) døde på sykehuset. Av disse var det kun 

om lag en av fem (23/108) som hadde gjennomgått forsøk på kirurgisk operativ behandling.   

3.1.5 Dødsårsak 

De vanligste dødsårsakene var hodeskader og multiple skader som til sammen utgjorde 71,9 

% (143/199) (figur 5). De fleste registrert med «multiple skader» som dødsårsak hadde isolert 

sett dødelige hodeskader i kombinasjon med andre skader. 

 

Figur 5. Oversikt over dødsårsaker hos omkomne fotgjengere 
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(kontusjon) i hjernen, 56,9 % (87/153) eller uten påvisbar treffskade i hjernen 30,7 % 

(47/153). Knusningsskader i hjernen uten blodansamling i hjernehinnene ble påvist hos 8,5 % 

(13/153). Sammenhengen mellom bruddskader i hodet og påvisning av 

hjernehinneskade/hjernvevsskade er gitt av tabell 1. 

Tabell 1. Krysstabell av skallebrudd hjerneskade/hjernehinneblødning. 

 Skallebrudd 

Ja Nei Total 

Hinneblødning (epidural, subdural 

og/eller subarachnoidal) 

28 19 47 

Knusningsskade i hjernen 13 6  19 

Hinneblødning og knusningsskade 74  13  87 

Ingen 5 41  46 

Total 120 79  199 

Skjelettskader 

Blant de omkomne var det 36,9 % (73/198) som hadde columnabrudd og 37,7% (75/199) som 

hadde bekkenbrudd . Brudd i underekstremitetene ble påvist hos 41,7 % (83/199). Brudd i 

underekstremitetene var hyppigst lokalisert i leggen (tibia/fibula) som utgjorde 35,2 % 

(70/199), mens lårbensbrudd ble påvist hos 19,1 % (38/199) (figur 6).   

 

Figur 6. Forekomst av bruddskader i underekstremitet hos omkomne fotgjengere 
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Isolert bruddskade i legg (uten samtidig brudd i lår) forekom hyppigere blant de som var kun 

påkjørt (27,4%, 26/95) enn blant de som også var blitt overkjørt i ulykken (14,1%, 9/64). 

Totalt 74,3 % (26/35) av de med isolert bruddskade i legg (crus) var påkjørt og ikke overkjørt 

(figur 7). Av de med isolert brudd i lår (femur) var 63,6 % (7/11) overkjørt. 

 

Figur 7. Forekomst av benbrudd blant de overkjørte- og ikke-overkjørte. Totalt var det opplysninger om den omkomne 
ble overkjørt eller ikke i 159 av sakene. 

Blant de overkjørte var 30,2 %(19/63) columnabrudd og blandt de ikke-overkjørt hadde 38,9 

% (37/95) columnabrudd. Det er altså lite forskjell på columnabrudd blant overkjørte og ikke-

overkjørte. Av de som hadde columnabrudd var 33,9 % (19/56) overkjørt.  Blant de som ikke 

hadde columnabrudd var 43,1 % (44/102) overkjørt. 

Blant de overkjørte var det 45,3% (29/64) som hadde bekkenbrudd . Av de som ikke var 

overkjørt var det 32,6 % (31/95) som hadde bekkenbrudd. Blant de med bekkenbrudd var 

48,3 % (29/60) overkjørt og av de som ikke hadde bekkenbrudd var 35,4 % (35/99) overkjørt. 

Brystskade 

Vi hadde informasjon om brystskader i 198 tilfeller. Av omkomne fotgjengere hadde 65,2 % 

(129/198) ribbensbrudd, hvorav 70,5 % (91/129) av disse hadde tallrike brudd, mens 29,5 % 

(38/129) hadde færre enn 5 ribbensbrudd. Blant de omkomne fotgjengere forelå samtidig 

blodansamling i brysthulen hos 63,2% (122/193).  
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Figur 8  viser en oversikt over skader i brysthulens organer  hos de omkomne fotgjengerne. 

Hos 45,2 % (90/199) ble det påvist skader på hjertet, lunger, hovedspulsåre, isolert eller i 

kombinasjon. Isolert skade, rift eller knusning av lungevev fantes hos 22,1% (44/199) 

 

Figur 8 Skade av brysthulens organer blant omkomne fotgjengere 
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Totalt hadde 33,2 % (66/199) skader i bukhulens organer, hvorav 25,7 % (17/66) hadde 
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rift/knusning i et av de andre bukorganene (bukspyttkjertel, nyrer, binyrer) mens 57,6 % 

(38/66) hadde skader i flere bukorganer. Det var ingen tilfeller der kun tarm var skadet. Det 

var totalt 40,5 % (77/190) som fikk påvist blodansamling i bukhulen ved obduksjonen og i 31 

tilfeller forelå slik blodansamling uten skade på organene i bukhulen.  
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Figur 9 Skade av bukhulens organer blant omkomne fotgjengere 

3.1.7 Toksikologisk analyse 

Rettstoksikologiske analyser ble gjort av 83,9% (167/199) av de omkomne fotgjengerne. Av 

disse ble det i blod påvist alkohol, rusmiddel og/eller legemiddel hos 36,5 % (61/167). 

Alkohol ble påvist hos 24,0 % (40/167). Av disse 40 ble det i 31 tilfeller påvist kun alkohol, 

mens i 9 tilfeller ble alkohol påvist i kombinasjon med legemidler og/eller illegale rusmidler. 

I 36 tilfeller (21,6% -36/167 ) ble alkoholkonsentrasjon målt til over 0,5 promille. I 20 tilfeller 

var konsentrasjonen over 2,0 promille. I 12,0 % (20/167) av tilfellene ble legemidler påvist 

isolert og i ett tilfelle ble illegalt rusmiddel funnet uten samtidig alkoholpåvisning.  

Blant de med påvist legemiddel ved toksikologisk analyse hadde 84,0 % (21/25) verdier 

innenfor behandlingsnivå. Det var 12 % (3/25) i ruspåvirkningsnivå og 4 % (1/25) med målt 

konsentrasjon i et nivå der dødelige forgiftninger forekommer (tabell 2). Opplysninger om 

kjent rusmisbruk ble funnet i rapportene i kun 11 av 199 tilfeller. 
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Legemiddelpåvirkning Antall Prosent 

Ingen 142 85,0 

Innenfor beh.nivå/vanlig medisinsk bruk 21 12,6 

Ruspåvirkningsnivå/brukt som rus 3 1,8 

Overdose/toksisk/dødelig 1 0,6 

Total 167 100,0 

Tabell 2 Legemiddelpåvirkning hos omkomne fotgjengere 

3.2 Omstendigheter ved ulykkestidspunktet 

3.2.1 Kjøretøy 

Personbil var involvert i 50,3 %  (100/199) av veitrafikkulykker med omkomne fotgjengere 

(figur 10). Lastebil/buss/trailer og van/minibuss utgjorde til sammen 33,7 % (67/199).  

 

Figur 10 Kjøretøy involvert i veitrafikkulykker med omkomne fotgjengere i Sør-Øst Norge i perioden 2000-2014 
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3.2.2 Døgn- og ukedagsvariasjon 

Figuren under viser antall omkomne fordelt på ukedagene. Det var totalt sett noen flere 

omkomne midt i uka enn i helgedagene og færrest på søndagene (figur 11).  Fra fredag til 

søndag var det betydelig mannlig overvekt blant de omkomne  (50 menn, 28 kvinner). 

Det var en jevn økning av antall omkomne fotgjengere fra kl.00.00 -18.59, deretter var det en 

sterk nedgang i tidsperioden kl.19.00-23.59. Det var færrest dødsulykker av fortgjengere i 

tidsperioden 00.00-06.59 med en andel på 14,3% (28/199), og flest dødsulykker i tidsperioden 

13.00-18.59 på 38,8% (76/196). 

 

Figur 11. Antall omkomne fotgjengere fordelt på ukedagene  

Flest fatale fotgjengerulykker fant sted på dagtid mellom kl 07 og kl 19 (figur 12). Totalt 89,3 

% (25/28) av de omkomne nattestid (00.00-06.59) var menn. I perioden 07.00-12.59 var det 

på den annen side flere kvinner enn menn som omkom, (65,5 %, 36/55) (figur 12). 
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Figur 12 Antall omkomne fotgjengere fordelt på tidsperioder i døgnet 

Aldergruppene 55-74 og 75+ utgjorde 65,1 % (95/146) av alle omkomne fotgjengere på 

hverdager, men kun 24,5 % (13/53) av omkomne påkjørsler på en lørdag eller søndag. Blant 

de som døde lørdag eller søndag var 52,8 % (28/53) i aldersgruppene 19-34 eller 35-54 år. 

Disse to aldersgruppene utgjorde samlet 26,7 % (39/146) av de som døde på en hverdag. 

Ingen av de omkomne nattestid var i aldersgruppene 0-12 eller 75 + (figur 13). 

 

Figur 13 Aldersfordelingen av de omkomne fotgjengere i de ulike ukedagene 
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3.2.3 Forhold av betydning for føreren 

Stedsforhold, sikt, lysforhold, værforhold og veidekke er definert av politiet.  

Stedsforhold og ulykkested 

Det var relativt liten forskjell mellom antall omkomne fotgjengere i og utenfor tettbebygde 

strøk. Det var liten overvekt av omkomne fotgjengere utenfor tettbebyd strøk, på 55,4 % 

(87/157), og i tettbebygde strøk var andelen 44,6 % (70/157) (tabell 18). 

Største andelen av ulykkene hadde inntruffet når fotgjengeren krysset veien. Denne andelen lå 

på 76,4 % ( 97/127). Av disse omkom 44,9 % (57/127) i fotgjengerfelt og 31,5 % (40/127) 

utenom fotgjengerfelt . Det var flere ulykker som forekom når forgjengeren gikk på høyre 

side av kjøretøyets kjøreretning i forhold til venstre side av kjøretøyets kjøreretning. Dette 

utgjorde henholdsvis 11,0 % (14/127) og 3,1 % (4/127).  

 

Figur 14 Omkomne fotgjengere fordelt på ulykkessted 

Sikt, lysforhold, værforhold og vegdekke 

Sikten var god ved ulykesstidspunktet i 82,1 % (128/156) av tilfellene (tabell 19). Det var 

høyest forekomst av ulykker ved dagslys, dette var tilfelle ved 54,8% (92/168) av 

dødsulykkene. Andelen ulykker i mørket var 45, 2 % (76/168). Blant disse var 28,0 % 

(47/168) ved opplyst vei og 17,2 % (29/168) uten belysning.  
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I 69,2 % (108/156) av tilfellene var det oppholdsvær, og i 30,8 % (46/156) var det nedbør. 

Det var vått/glatt/isbelagt føre ved 56,9 % (91/160) og tørr asfalt/grus ved 43,1 % (69/160).  

3.2.4 Fartsgrense på ulykkesstedet 

De ulike fartsgrensen er definert av politiet.  

Det var 86,1 % (99/115) omkomne fotgjengere i veitrafikkulykker ved fartsgrense  ≥ 50 km/t. 

Av disse var 49,6 % (57/115) i 50-sonen. Figuren under viser fordelingen av dødsfallene ved 

de ulike fartsgrensene.  

 

Figur 15 Antall dødsfall ved de ulike fartsgrensen (km/t) 

9 7 

57 

21 

4 

17 

0

10

20

30

40

50

60

30 40 50 60 70 80

Fartsgrense på ulykkesstedet (km/t)



19 

 

4 Diskusjon 

4.1 Kjønn og aldersgrupper 

Det var flere menn enn kvinner som omkom blant fotgjengere i Sør-Øst Norge i tidsperioden 

2000-2014. Forskjellen var tydeligst i aldersgruppen 13-74 år. En mulig årsak kan være 

atferdsforskjell mellom de ulike kjønnene. Menn var ofte mer aggressive og risikosøkende 

enn kvinner generelt, også i trafikken.  

Det var flest omkomne fotgjengere i aldersgruppen 75+. Forklaringen kan være at eldre var 

hyppigere involvert i påkjørsler. En medvirkende årsak kan være at eldre har dårligere helse, 

og kroniske sykdommer, noe som gjør dem mer sårbare, og mer utsatt for å dø av lettere 

skader, som en ung person ville overlevd. Det var flere kvinner i aldersgruppen 75+ blant de 

omkomne fotgjengere. Dette kan skyldes at det var flere eldre kvinner i den norske 

befolkningen i forhold til menn, noe som kan føre til at flere kvinner i denne gruppen blir 

påkjørt (totalt påkjørte fotgjengere, inkludert overlevende) (3).  

4.2 Ukedag versus alder og kjønn 

Eldre utgjorde en større andel av ulykkene i hverdager, mens unge/middelaldrende 

(aldersgruppen 19-54 år) utgjorde en større andel i helgene. Årsaken til dette kan være at det 

er flere yngre/middelaldrende som går på veiene i helgene. Alkohol-  og ruspåvirkning kan 

også spille en avgjørende rolle i helgeulykker. Dette kan også forklare overvekt av omkomne 

menn i forhold til kvinner i helgen (3). 

Det var færrest antall omkomne på søndager. Dette kan knyttes til at fleste er innendørs på 

søndagene pga fri fra jobben, stengte butikker og kjøpesentre. Det er lite aktivitet denne dagen 

ute generelt i forholdt til resten av uka og dette gjenspeiles ved relativt få antall omkomne.  

De fleste påkjørslene skjedde i tidrommet kl. 13.00-18.59.  Dette kan skyldes at det er mest 

trafikkaktivitet i denne perioden på døgnet, med økt antall fotgjengere og kjøretøy i trafikken. 

Det kan tenkes at folk har hastverk med å komme seg til sine destinasjoner og har endret 
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oppmerksomhet og trafikkatferd i forhold til andre tidsperioder på dagen grunnet tidspresset. 

Med økt aktivitet er det også større risiko for ulykker. 

Det er logisk at det ikke var noen i aldersgruppe 0-12 og 75+ i tidsperioden 00.00-06.59 siden 

folk i disse gruppene ofte sover på dette tidspunktet eller holder seg innendørs. Ungdommer 

begynner å gå på kveldsfester og debuterer med alkohol i 13-18 års alder, og dette gjenspeiles 

ved at det var dødsfall i denne aldersgruppen i tidsperioden 00.00-06.59.   

I tidsperiode 07.00-12.59 var det omkomne i aldersgruppen 0-5 år. Mulig forklaring kan være 

at familien var i hastverk og ikke var oppmerksomme i sin egen oppkjørsel og ved uhell 

rygger over sitt eget barn. At alderskategoriene 55-74 og 75+ var overrepresentert på 

formiddagen kan skyldes at eldre bruker veiene på disse tidspunktene. 

Tidsperioden 13.00-18.59 er perioden med høyest trafikant-aktivitet. Folk skal hjem, til 

trening eller andre destinasjoner. Dette kan være noe av forklaringen på de høye tallene på 

omkomne fotgjengere i denne perioden. 

4.3 Toksikologisk analyse 

Ca 22 %  (36/167) av de omkomne hadde alkoholkonsentrasjon i blodet høyere enn 0,5 

promille. Vi forventet at disse verdiene skulle være høyere. Siden det var stor andel eldre 

kvinner omkomne, kan dette være en forklaring på det lave tallet av positiv toksikologiske 

analyser, da det kan tenkes at de sjeldnere er beruset. I studien “ Estimation of blood alcohol 

concentration in deaths due to roadside accidents” har de funnet at 23 % av omkomne 

fotgjengere hadde påvist alkohol (5).  

4.4 Skader og skademekanismer 

Hodeskader var den vanligste dødsårsaken blant fotgjengere. De fleste med alvorlig 

hodeskade hadde også skallebrudd. Dette kan tale for at de fleste omkomne utsettes for et 

kraftig hodetraume. Skademekanisme for hodeskade ved trafikkulykke av fotgjenger, er at 

hodet treffer bilens frontrute eller at personen kastes over bilen for så å slå hodet i bakken. 

Moderne biler er i ferd med å utvikle kollisjonspute for fotgjenger foran på bilen (6). Målet er 

å forhindre at hodet treffer bilen. Det var ingen informasjon om at noen av bilene i vårt 

materiale var utrustet med slik airbag.  
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I noen tilfeller kjører sjåføren fra ulykkesstedet. Rettsmedisineren som foretar obduksjon må 

da ta stilling til om det er funn som tyder på om personen er overkjørt eller påkjørt. Våre 

foreløpige analysefunn taler ikke for at det er noen vesentlig sammenheng mellom 

bruddforekomst i virvelsøylen, bekkenet eller i bena og overkjørsel. Skademekanisme for 

leggbrudd er vanligvis treffpunktet mellom bilens støtfanger og en stående fotgjenger, men 

både leggben og lårben kan også brekke om benet kommer i klem under bilen.  

4.5 Utvikling av påkjørsler i Sør-Øst Norge i 

perioden 2000-2014:  

Resultatet viste reduksjon i antall tilfeller av omkomne fotgjengere som følge av påkjørsel i 

perioden 2000-2014, dette til tross for en økning i antall kjøretøy. Årsaker til nedgang blant 

omkomne fotgjengere kan være ulike tiltak bant annet bedre veier, fartsdumper, fysiske 

midtskiller, bruk av refleks blant fotgjengere og holdningskampanjer om fart.  

Personbiler var involvert i 50,3 % av påkjørslene. Dette passet med at personbil utgjorde 

største andelen av kjøretøyet i trafikken. Trikkepåkjørsler gir høy risiko for alvorlig skade og 

død, men utgjorde likevel en liten del av alle omkomne i perioden. Årsak til at trikk utgjorde 

minste gruppen kan forklares med at trikk ikke brukes i hele Sør-Øst Norge. 

4.6 Omstendigheter 

De fleste påkjørslene har funnet sted ved fotgjengerfeltet . Årsaken til dette kan skyldes at 

fotgjengere krysser veien som er forbeholdt kjøretøy. Da havner fotgjengeren foran 

kjøretøyet, i motsetning til for eksempel fortau. Med dagens teknologi (mobiltelefoner og 

musikkanlegg) blir både fotgjengere og førere lett distrahert. Oppmerksomheten blir da ikke 

rettet mot trafikken. For å redusere dødsfall i fotgjengerfeltet har fokus vært på å bygge 

lysregulerte fotgjenger felt, eller bygge fartsdumpere ved fotgjengerfeltet (7). 

 

Det var omtrent like mange omkomne i og utenfor tettbebygd strøk. Dette kan skyldes at 

ulykkene var mer avhengig av fartsgrense enn ulykkessted. Resultatet viser at 82,1% av de 
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dødelige påkjørslene foregikk selv om føreren hadde god sikt, noe som var høyere enn det vi 

forventet. Selv om det var oppholdsvær ved 69,2 % av tilfellene, var det imidlertid 

vått/glatt/isbelagt føre ved 56,9 %. Været kan forandre seg raskt. Det kan for eksempel ha 

vært nedbør før ulykkestidspunktet, noe som vil gi vått/glatt/isbelagt vei selv om været er 

forandret til opphold på ulykkestidspunktet.  

 

Resultatet viste at  17,3% av påkjørslene skjedde på mørk vei uten belysning. Det er mulighet 

for å forbedre dette ved å sette opp lysstolper. Økt refleksbruk blant fotgjengere kan også 

bidra til å redusere dødsfall hos fotgjengere i mørket. Mulige årsaker til at over halvparten av 

påkjørslene skjer ved dagslys kan skyldes sollys mot øynene, slik at føreren blir blendet. 

Annen forklaring på at mange omkommer ved dagslys kan skyldes mer aktivitet på dagstid. 
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5 Konklusjon 

Det har vært stor nedgang av antall omkomne fotgjengere i veitrafikkulykker de siste 15 

årene. I Sør-Øst Norge i 2000 døde 25 fotgjengere påkjørt/overkjørt av personbil, SUV, 

van/minibuss, lastebil/buss/trailer eller trikk . Tilsvarende omkomne fotgjengere i 2014 er 9 

stykker. Fleste påkjørslene forekommer på onsdag og torsdag , og færrest på søndag De fleste 

påkjørslene skjer i tidsrommet 13.00-18.59.  

Blant de omkomne fotgjengere er det økt antall menn i forhold til kvinner. De omkomne 

kvinner er eldre (75+), og disse ulykkene skjer på dagtid. Menn omkommer oftere i natt og 

helgene, og da hyppigere i aldersgupppene 19-34 og 35-54.  

De fleste med hodeskader hadde ofte både skallebrudd og intrakraniell skade. Det var få som 

hadde intrakraniell skade uten skallebrudd. Dette kan tyde på at dersom man forhindrer 

skallebrudd, kan man unngå dødelige hodetraumer. Et forslag for å redusere skallebrudd hos 

fotgjengere er å innføre såkalt airbags på bilens panser, som forhindrer direkte slag mot hodet. 

Vi ønsket å bruke skadeomfang til å kunne kartlegge hendelsesforløpet ved en fremtidig 

straffesaker. Vi fokuserte på overkjørsel og skjelettbrudd. Vi ønsket å kunne bruke dette til å 

rekonstruere et ukjent hendelsesforløp, for å kunne si noe om sannsynlighet for at 

vedkommende er overkjørt eller ikke. Dette er interessant fordi man kan da si noe om 

fotgjengeren allerede var i liggende stilling eller ikke ved ulykkestidspunktet. Spesielt kan det 

være avgjørende i en straffesak, hvis eksempel fotgjengeren allerede lå på veien (ved 

alkoholpåvirkning, sykelig tilstand som epileptisk anfall og besvimelse). Dette synes vi ikke 

våre resultater kan bidra til fordi vi har ikke funnet forskjell på forekomst av brudd hos 

overkjørte og ikke overkjørte.  

Femti prosent av kjøretøyene som var innvolvert ved påkjørsel av fotgjengere er personbiler. 

Dette skyldes at personbiler utgjør den største andelen av kjøretøyet som finnes i trafikken. 

De fleste påkjørslene har forekommet ved fotgjengerfelt. Dette skyldes at fotgjengeren havner 

foran kjøretøyet når de krysser veien i forhold til fortauet. Dagens teknologi, som 

mobiltelefoner og musikanlegg, er en distraksjon for både fotgjengere og førere . Dette fører 

til at oppmerksomheten ikke lenger er rettet mot veien. Slik at i tillegg til tiltak som er gjort 

for å bedre trafikksikkerheten slik som reflekser, fartsdumper osv, kan det tenkes en 

ytterligere reduksjon dersom man hadde vært mindre distrahert i trafikken. 
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Det er lite forskjell mellom antall omkomne i og utenfor tettbebygd strøk. Overvekt av antall 

omkomne fotgjengere i 50-sonen, noe som kan tyde på at fartsgrense har mer betydning enn 

ulykkesstedet når det gjelder dødsfall hos fotgjengere.  

 

Ved 82,1% av tilfellene med påkjørsel av fotgjengere hadde føreren god sikt. Der er  

oppholdsvær ved ulykkestidspunktet  i 69,2 % av tilfellene og vått/glatt/isbelagt føre ved 

56,9% . Dette tyder på at værforholdet på ulykkestidspunktet kan være misvisende, mens 

værforholdet som pårvirker veidekke før ulykkestidspunktet kan ha større betydning.  

Over halvparten av påkjørslene skjer ved dagslys. Dette har sammenheng med at det er mer 

aktivitet av både kjøretøy og fotgjengere på dagtid imotsetning til kvedstid.  
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