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1. Forslagets hovedinnhold 
Samferdselsdepartementet foreslår å tilføye en ny § 12 a i lov 18. juni 1965 nr. 4 
om vegtrafikk (vegtrafikkloven). Formålet med forslaget er å legge et rettslig 
grunnlag for at en fast og uavhengig myndighet skal undersøke ulykker og 
hendelser i vegtrafikken. I praksis vil dette med dagens organisering bli 
gjennomført ved å utvide mandatet til Havarikommisjonen for sivil luftfart og 
jernbane (HSLB) til også å omfatte undersøkelser av vegtrafikkulykker. 

2. Bakgrunnen for forslaget 

2.1 Undersøkelser av vegtrafikkulykker 
Det finnes i dag ingen fast havarikommisjon for undersøkelser av 
vegtrafikkulykker. Undersøkelser av ulykker i vegtrafikken gjøres imidlertid av 
Politiet og av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper. Formålet med 
undersøkelsene er forskjellig i de to etatene. Politiet søker primært å avdekke 
skyld og ansvar, mens Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper har som hensikt å 
frembringe kunnskap om årsaksforholdene med tanke på å bedre sikkerheten. 
 

Som en følge av en evaluering av en forsøksordning fra 1997 med 
ulykkesanalysegrupper i enkelte fylker har det siden 2003 eksistert slike grupper i 
hver av Statens vegvesens 5 regioner. Ulykkesanalysegruppene fremskaffer viktig 
kunnskap om ulykkesårsaker. Analyser fra gruppene, i kombinasjon med offisiell 
ulykkesstatistikk, bidrar til en bedre forståelse av årsaker bak ulykker i 
vegtrafikken og gir således økte muligheter til å finne effektive tiltak. 
Ulykkesanalysegruppene til Statens vegvesen er primært et verktøy i etatens 
trafikksikkerhetsarbeid. 
 

Bruk av en uavhengig myndighet til undersøkelse av vegtrafikkulykker vil 
medføre en styrking av trafikksikkerhetsarbeidet. Dette kan gi en merverdi til 
arbeidet i politiet og Statens vegvesen, samt kunne fungere som et korrektiv. 
 

I Sem-erklæringen (Politisk grunnlag for en samarbeidsregjering utgått av Høyre, 
Kristelig Folkeparti og Venstre) har regjeringen Bondevik II imidlertid nedfelt et 
mål om å etablere én felles ulykkeskommisjon for de ulike transportformene. Med 
bakgrunn i dette ble det i februar 2002 fremlagt en rapport fra en arbeidsgruppe 
ledet av Samferdselsdepartementet. Arbeidsgruppen konkluderer blant annet med 
at: 

Med bakgrunn i det høye antallet omkomne i forbindelse med ulykker i 
vegsektoren, finner arbeidsgruppen å tilrå at den nåværende havarikommisjonens 
mandat utvides til å omfatte undersøkelse av visse kategorier ulykker i forbindelse 
med vegtransport. Arbeidsgruppen anbefaler at det først utredes nærmere hvilke 
typer ulykker og hendelser som er aktuelle å undersøke. Kommisjonen må 
imidlertid gis mandat til selv å avgjøre når den skal iverksette undersøkelse og 
omfanget av den. 
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Tilrådingen dannet grunnlaget for etablering av ytterligere en arbeidsgruppe ledet 
av Samferdselsdepartementet som skulle vurdere nærmere en utvidelse av HSLBs 
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mandat til også å omfatte vegtrafikkulykker. Rapporten ble fremlagt i april 2003. 
Arbeidsgruppen påpeker blant annet behovet for lovendringer for å kunne utvide 
HSLBs virkeområde. Det bør etter gruppens syn etableres et tilsvarende 
hjemmelsgrunnlag for ulykkesundersøkelser innen vegsektoren som innen luftfart 
og jernbane. Forslaget til lovendring er en oppfølging av dette. Det foreslås at 
undersøkelsesmyndigheten innenfor vegsektoren skal gis mandat til selv å avgjøre 
når den skal iverksette undersøkelser og undersøkelsenes omfang. Gruppens 
tilråding på dette punktet gis ut fra en vurdering av at enhver undersøkelse må 
baseres på et ønske om å tilegne seg kunnskap man ikke allerede besitter og som 
gir høy læringseffekt i forhold til å unngå nye ulykker. Undersøkelsesmyndigheten 
bør imidlertid ha retningslinjer for hvilke hovedkategorier ulykker deres 
virksomhet primært skal innrettes mot. 
 

Arbeidsgruppen tilrår at det i vurderingen av hvorvidt undersøkelsesmyndigheten 
skal undersøke en vegtrafikkulykke, må vektlegges om ulykken, eller 
ulykkestilløpet, har et risikopotensial og hvorvidt undersøkelsen har en 
sikkerhetsgevinst. Arbeidsgruppen viser til at ulykkesforhold som har et stort 
risikopotensial kan være ulykker hvor farlig gods er involvert, ulykker i tunneler 
eller ulykker med buss. 
 

For å gjøre det mulig å avgrense undersøkelsesmyndighetens arbeid innen 
vegsektoren tilrår arbeidsgruppen at det primært skal undersøkes ulykker med 
mange omkomne eller hvor mange kunne omkommet. Gruppen mener imidlertid at 
undersøkelsesmyndigheten ikke bør binde sine undersøkelser til bestemte typer 
ulykker. 
 

For å sikre at undersøkelsene utføres mest mulig effektivt, tilrår arbeidsgruppen at 
det etableres et nært samarbeid med politiet og Statens vegvesen. Det legges til 
grunn at politiets og Statens vegvesens kompetanse knyttet til ulykker i 
vegtrafikken vil være av betydning for undersøkelsesmyndigheten. 
 

Gruppens rapport ble sendt på høring til involverte departementer og øvrige 
berørte instanser i mai 2003 med frist for merknader 15. august 2003. 
Høringsinstansene er i hovedsak positive til en etablering av en egen fast og 
uavhengig myndighet for undersøkelser av ulykker i vegtrafikken. Det blir 
dessuten påpekt viktigheten av å etablere et godt samarbeid mellom 
undersøkelsesmyndigheten, politiet og Statens vegvesen, herunder at rollene til de 
ulike aktørene i forbindelse med ulykkesundersøkelser i vegsektoren må være klart 
definert. 
 

Tilbakemeldingene fra høringsrunden tyder videre på at det er en stor interesse 
knyttet til hvilke typer ulykker undersøkelsesmyndigheten skal undersøke i 
vegsektoren. 
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2.2 Departementets vurdering 
Uttalelsene fra høringsrunden er i stor grad knyttet til praktisk gjennomføring av 
undersøkelsesmyndighetens daglige arbeid, og i mindre grad hvorvidt det bør 
etableres en egen myndighet for undersøkelser av ulykker i vegsektoren. 
Departementet legger til grunn at det vil være opp til undersøkelsesmyndigheten 
selv, i dialog med departementet, å utarbeide tilstrekkelige rutiner for sin 
virksomhet og vil derfor i dette høringsnotatet kun foreslå et hjemmelsgrunnlag 
for undersøkelsesarbeidet gjennom en ny § 12 a i vegtrafikkloven. Departementet 
vil legge stor vekt på å bruke ressursene på en måte som gjør at en får størst mulig 
læringseffekt. 
 
Departementet legger til grunn at det er hensiktsmessig å tillegge myndigheten til 
å foreta undersøkelser av ulykker og hendelser innen vegsektoren til HSLB. 

3. Gjeldende rett 
Vegtrafikkloven § 12 Plikter ved trafikkuhell inneholder regler om hvordan de 
involverte er forpliktet til å opptre i forbindelse med trafikkuhell. Kort angitt 
omhandler paragrafens første og annet ledd blant annet plikt for den som er 
innblandet i uhellet til å stanse og hjelpe, samt plikt til å oppgi navn og adresse. I 
tredje ledd omhandles blant annet plikten til å underrette politiet om trafikkuhell 
som har medført død eller ikke ubetydelig skade på person, samt plikten til å bli på 
stedet. Fjerde og femte ledd har regler om hvordan de som er innblandet skal 
forholde seg til ulike forhold som kan være av betydning for bevissikringen på 
skadestedet, slik som for eksempel kjøretøyets plassering og andre spor. 
 

Som det fremgår, skisserer vegtrafikkloven § 12 en rekke plikter i forbindelse med 
trafikkuhell. Paragrafen er imidlertid ikke på noen måte tilstrekkelig hjemmel for 
den type offentlig undersøkelse av vegtrafikkulykker som det foreslås at HSLB 
skal gjennomføre. En ny hjemmel må derfor utarbeides på vegtrafikkområdet. 
  

Hjemmel for undersøkelse av ulykker/hendelser på luftfarts- og jernbaneområdet 
er i dag gitt henholdsvis i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) og 
lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, 
tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven). Disse lovene skisserer bl.a. 
rettigheter for undersøkelsesmyndighet og meldeplikt for vitner til ulykken. 
 

Ved utvidelsen av Havarikommisjonen for sivil luftfart til jernbanesektoren ble det 
gjort endringer i jernbaneloven for å gi Havarikommisjonen samme 
undersøkelsesmyndighet som den har i luftfarten. For å få et mest mulig homogent 
regelverk i forbindelse med offentlige ulykkesundersøkelser ble luftfartsloven 
brukt som mønster. 
 

Etter departementets syn bør undersøkelser av vegtrafikkulykker hjemles i en egen 
paragraf og ikke som et tillegg til eksisterende § 12 i vegtrafikkloven. Ved 
utformingen må det være et siktemål å lage en hjemmel som, så langt dette er 
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hensiktsmessig og mulig, har en regulering tilsvarende bestemmelsene på luftfarts- 
og jernbaneområdet. De ulike transportområdene har imidlertid sine klare 
særtrekk, noe som gjør at det verken er mulig eller ønskelig med et likt regelverk. 
 
Videre tilsier vegtrafikklovens oppbygging og systematikk at man ikke bør ta inn 
en for detaljert regulering i selve lovteksten, men gi utfyllende bestemmelser i 
forskrifts form. 

 
4. Merknader til forslaget 
4.1 Innledning 
Forslag til ny § 12 a i vegtrafikkloven bygger i hovedsak på den regulering som er 
foreslått på luftfarts- og jernbaneområdet. Forslaget til ny § 12 a har imidlertid fått 
en lovteknisk utforming som skiller seg vesentlig fra den som er valgt på de andre 
transportområdene, for å tilpasses gjeldende vegtrafikklov. 
 

Grunnleggende forhold som for eksempel forklaringsplikt, taushetsplikt, 
offentlighet og forbud mot straffeforfølgning er foreslått regulert likt på både 
luftfarts- jernbane- og vegtrafikkområdet. Disse sentrale emnene er grundig 
gjennomgått i høringsnotatet om endringer på luftfartsområdet. Merknadene til 
vegtrafikkloven paragraf § 12 a er derfor gjort relativt korte, med henvisninger til 
relevante paragrafer i utkast til luftfartsloven og merknadene til disse. 

4.2 Merknader til de enkelte ledd i paragraf 12 a 
Første ledd, første punktum fastsetter noen sentrale prinsipper om 
undersøkelsesmyndighetens uavhengighet og arbeidsområde, herunder at 
undersøkelsesmyndigheten skal være et fast og uavhengig organ, og at 
departementet er tillagt myndigheten til å bestemme hvilket organ som skal være 
undersøkelsesmyndighet. Med dagens organisering vil Havarikommisjonen for 
sivil luftfart og jernbane (HSLB), være det naturlige valget. 
 

Videre fremgår det at formålet med undersøkelsene er å bedre sikkerheten og 
forebygge ulykker og hendelser på vegtrafikkområdet. Undersøkelsene har m.a.o. 
ikke til formål å fordele skyld eller pålegge erstatningsansvar. Dette innebærer 
imidlertid ikke at det ikke kan skje et samarbeid mellom dem som foretar rettslig 
etterforskning og undersøkelsesmyndigheten. 
 

Nærmere detaljer om undersøkelsesmyndighetens arbeidsoppgaver, herunder bl.a. 
kriterier for avgjørelse av om undersøkelser skal foretas, hvordan 
hendelser/ulykker skal undersøkes, samt hvilket omfang undersøkelsene skal ha, 
skal reguleres i forskrift. Se merknader til siste ledd i paragrafen. 
 

Definisjoner av henholdsvis vegtrafikkulykke og vegtrafikkhendelse vil også bli 
gitt i forskrift. 
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Det vises for øvrig til utkast til luftfartsloven § 12-1 og merknadene til denne. 
 

Første ledd, annet punktum regulerer varslingsplikten overfor undersøkelses-
myndigheten. Med varsling menes umiddelbar underretning om at en nærmere 
angitt ulykke eller hendelse har funnet sted. Varslingsplikt foreslås pålagt politiet 
og Statens vegvesen. Kretsen av de som pålegges å varsle er dermed snevrere på 
vegtrafikkområdet enn på luftfarts- og baneområdet, noe som skyldes det store 
antallet ulykker og hendelser i vegtrafikken. Også andre kan varsle om ulykker og 
hendelser, selv om dette i praksis sjelden vil være aktuelt. Varslingen gjør det 
mulig for undersøkelsesmyndigheten å ta raskt stilling til om ulykken eller 
hendelsen skal undersøkes umiddelbart. Nærmere regulering av varslingsplikten 
kan gjøres i forskrift. 
 

Annet ledd regulerer forklaringsplikten overfor undersøkelsesmyndigheten. Som 
på luftfarts- og jernbaneområdet, er regelen her at enhver har forklaringsplikt når 
det gjelder opplysninger som kan være av betydning for undersøkelsen. 
 

Det foreslås at de vanlige reglene om fritak for forklaringsplikt som følger av 
straffeprosessloven og tvistemålsloven ikke skal gjelde. Det vil med andre ord 
foreligge såkalt utvidet forklaringsplikt. 
 

Det er svært viktig at de som pålegges å forklare seg for undersøkelses-
myndigheten ikke kommer i en dårligere rettssikkerhetsmessig stilling enn andre 
borgere som avhøres av politi og domstoler m.v. De som avgir forklaring for 
undersøkelsesmyndigheten må ha trygghet for at de ikke gjennom forklaringen 
bidrar til straffefellelse av seg selv eller sine nærmeste. På denne bakgrunn er det i 
paragrafens sjette ledd gitt en bestemmelse om at opplysninger 
undersøkelsesmyndigheten har mottatt i en slik forklaring ikke kan brukes i en 
senere straffesak mot den som har avgitt forklaring, jf. merknadene under. 
 

Som det fremgår av tredje ledd, slår forklaringsplikten gjennom i forhold til 
taushetsplikt som vedkommende er pålagt. Det foreslås også at 
undersøkelsesmyndigheten skal kunne kreve bevisopptak etter reglene i 
tvistemålsloven kap. 20. Se for øvrig utkast til luftfartsloven § 12-14. 
 

Tredje ledd regulerer undersøkelsesmyndighetens rett til å undersøke og/eller ta i 
besittelse ulike typer gjenstander som kan være av betydning for undersøkelsen. 
Det som trolig vil være mest aktuelt er her adgangen til selve ulykkes- eller 
hendelsesstedet og de skadede objektene m.v. Retten til å undersøke og ta i 
besittelse strekker seg imidlertid lenger, såfremt dette kan være av betydning for 
undersøkelsen. Bestemmelsen omfatter for eksempel ikke bare dokumenter som 
finnes i kjøretøyet eller gjenstander som har med kjøretøyet å gjøre, men også 
gjenstander m.v. i tredjemanns besittelse. Det foreslås at retten, med de tolkninger 
og tilpasninger som vil være naturlig for vegtrafikkområdet, ellers gis omfang og 
anvendelse som i tilsvarende bestemmelse for undersøkelser på luftfartsområdet. 
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Det vises her til innstilling III fra kommisjonen til revisjon av luftfartsloven – 
utkast til lov om luftfart med motiver - av 30. oktober 1947 side 367 flg. 
 

Det foreslås også at undersøkelsesmyndigheten skal kunne pålegge klinisk 
legeundersøkelse, blodprøve og utåndingsprøve, og om nødvendig kreve bistand 
av politiet til gjennomføring av dette. 
 

Se for øvrig utkast til luftfartsloven § 12-13 og kommentarene til denne. 
 

Det vises ellers til vegtrafikkloven § 12 fjerde og femte ledd, som omhandler 
hvordan de som er innblandet i et trafikkuhell skal forholde seg til ulike forhold 
som kan være av betydning for bevissikringen på skadestedet. 
 

Fjerde ledd, første punktum pålegger dem som arbeider for 
undersøkelsesmyndigheten taushetsplikt om opplysninger de mottar i forklaringer 
i medhold av annet ledd. 
 

Begrunnelsen for taushetsplikten er at de som gir opplysninger til 
undersøkelsesmyndigheten skal ha trygghet for at opplysningene ikke blir brukt til 
annet enn undersøkelsesmyndighetens arbeid med å bedre sikkerheten og 
forebygge ulykker. Undersøkelsesmyndighetens arbeid vil her knytte seg til å 
kartlegge, identifisere og analysere risikopotensialer knyttet til vegtrafikkulykker, 
slik at det gjennom undersøkelsen blir mulig å sette inn forebyggende tiltak for å 
forhindre tilsvarende ulykker. Tilsvarende prinsipp gjelder på luftfarts- og 
jernbaneområdet. 
 

I henhold til fjerde ledd, første punktum gjelder taushetsplikten frem til det 
tidspunkt opplysningene er offentliggjort som del av en endelig 
undersøkelsesrapport. For å sikre at taushetsplikten ikke blir uthult, og dermed at 
formålet med bestemmelsen undergraves, må det stilles klare krav til utformingen 
av undersøkelsesrapportene. Nærmere bestemmelser om dette vil bli gitt i 
forskrift. Det må være en forutsetning at rapportene ikke inneholder opplysninger 
som kan identifisere kildene i større grad enn strengt nødvendig. 
 

Taushetsplikten gjelder for øvrig ikke dersom den som har krav på hemmelighold 
samtykker i offentliggjøring. 
 

I henhold til tvistemålsloven § 204 nr. 2 og straffeprosessloven § 118 skal 
domstolene som hovedregel ikke ta imot forklaringer fra vitner som er underlagt 
lovbestemt taushetsplikt. 
 

Det vises ellers til utkast til luftfartsloven § 12-18 og merknadene til denne. 
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Fjerde ledd, annet punktum slår også fast at opplysninger 
undersøkelsesmyndigheten har mottatt ikke kan brukes som bevis i en senere 
straffesak mot den som har gitt opplysningen. Dette er en sentral bestemmelse for 
å sikre at de som gir opplysninger til undersøkelsesmyndigheten ikke skal frykte 
konsekvensene av å rapportere om forhold hvor de selv er innblandet. Den kanskje 
alvorligste konsekvensen er straff i formell forstand. Trygghet for at 
opplysningene ikke kan brukes i en senere straffesak vil kunne bidra til at de 
aktuelle personene avgir så mange relevante opplysninger som mulig. 
Bestemmelsen er videre nødvendig for at ordningen med utvidet forklaringsplikt 
for undersøkelsesmyndigheten ikke skal komme i strid med forbudet mot 
selvinkriminering etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 
 

Se her utkast til luftfartsloven § 12-24 og merknadene til denne. 
                                                                                                                                                              

Det slås videre fast at sivilt søksmål ikke skal kunne anlegges av Staten på 
grunnlag av simpelt uaktsomme handlinger eller unnlatelser som 
undersøkelsesmyndigheten er blitt kjent med i forbindelse med forklaringer. 
Unntak fra dette prinsippet vil dermed gjelde for opplysninger om grov 
uaktsomhet i tilknytning til vegtrafikkulykker. 
 

Forslaget er et resultat av en avveining av hensynet til å beskytte den som gir 
opplysninger mot senere sivil sak, mot hensynet til at grove tilfeller av uaktsomhet 
bør kunne forfølges for retten. 
 

Se for øvrig omtale av dette i utkast til luftfartsloven § 12-23 og merknadene til 
denne. 
 

Av fjerde ledd følger det videre at undersøkelsesmyndighetens utkast til rapport 
ikke er offentlig. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at departementet ønsker 
en annen ordning når det gjelder offentlighet enn det som følger av 
offentlighetsloven. I den sammenheng vises det til at når den informasjon 
undersøkelsesmyndigheten har mottatt er inntatt i en rapport, så foreligger det et 
”dokument” i offentlighetslovens forstand. I følge offentlighetsloven § 2 er 
saksdokumenter i forvaltningen offentlige ”så langt det ikke er gjort unntak i lov 
eller i medhold av lov.” På luftfartsområdet har offentlighetslovens regler om 
dokumentoffentlighet skapt problemer når det gjelder høring av utkast til rapporter 
fra undersøkelsesmyndigheten. Vektige hensyn tilsier at utkast til rapporter ikke 
bør være offentlige, og departementet har derfor foreslått at utkast til rapport ikke 
bør være offentlige på luftfarts- og jernbaneområdet. Det samme bør gjelde på 
vegtrafikkområdet. Endelig rapport vil være offentlig fra den dato den er avgitt. 
 

Se for øvrig utkast til luftfartsloven § 12-22 og merknadene til denne. 
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Nærmere bestemmelser om i hvilke tilfeller undersøkelsesmyndigheten skal 
utarbeide rapport, om rapportenes omfang og innhold, samt om foreleggelse for 
berørte av utkast til rapport m.v. vil bli gitt i forskrift. 
 

Femte ledd gir departementet en vid hjemmel til å gi bestemmelser til presisering 
og utfylling av paragrafen. Dette skyldes at lovteksten kun inneholder de helt 
grunnleggende og overordende prinsipper, og at departementet skal gi utfyllende 
forskrifter på en rekke områder. Bl.a. tar departementet sikte på å gi nærmere 
bestemmelser om undersøkelsesmyndighetens arbeid, derunder om omfanget og 
gjennomføringen av undersøkelsene, om utarbeidelse, innhold og foreleggelse av 
undersøkelsesrapporter, om varsling av ulykker og hendelser m.v. Departementet 
vil legge vekt på at det blir etablert en klar og ryddig arbeidsdeling mellom 
undersøkelsesmyndigheten, Statens vegvesen og politiet. 
 

5. Forslag til lovendring 
Samferdselsdepartementet foreslår følgende endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven): 
 
Ny § 12 a skal lyde: 
 
§ 12 a. Undersøkelse av vegtrafikkulykker m.m.  

Med formål å bedre sikkerheten og forebygge ulykker bestemmer 
departementet at en fast og uavhengig myndighet skal undersøke ulykker og 
hendelser i vegtrafikken. Politiet og Statens vegvesen skal varsle 
undersøkelsesmyndigheten om ulykker og hendelser som nevnt.  

Enhver plikter på forlangende og uavhengig av eventuell taushetsplikt de 
ellers er pålagt, å gi undersøkelsesmyndigheten opplysninger om forhold som kan 
være av betydning for undersøkelsen. Undersøkelsesmyndigheten kan kreve 
bevisopptak etter reglene i tvistemålsloven. 

Undersøkelsesmyndigheten har rett til å bruke privat grunn og kan 
undersøke og eventuelt ta i besittelse kjøretøy, dokumenter og annet hvis dette er 
av betydning for undersøkelsen. Den kan pålegge klinisk legeundersøkelse, 
blodprøve og utåndingsprøve. 

De som utfører arbeid for undersøkelsesmyndigheten har taushetsplikt om 
opplysninger mottatt i medhold av annet ledd i den utstrekning opplysningene ikke 
er offentliggjort som del av endelig undersøkelsesrapport, eller den som har krav 
på hemmelighold samtykker i offentliggjøring. Slike opplysninger kan ikke brukes 
som bevis i en senere straffesak mot den som har gitt opplysningene, eller være 
grunnlag for sivilt søksmål fra Staten knyttet til simpelt uaktsomme handlinger 
eller unnlatelser. Undersøkelsesmyndighetens utkast til rapport er ikke offentlig. 

Departementet gir nærmere bestemmelser til utfylling og presisering av 
denne paragrafen.    
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6. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er som nevnt lagt til grunn at undersøkelsesmyndigheten på vegtrafikkområdet 
med dagens organisering bør legges til HSLB. I rapporten fra arbeidsgruppen som 
har utredet en utvidelse av HSLBs mandat til også å omfatte vegtrafikkulykker er 
det foreslått en konkret utvidelse av kommisjonens organisasjon. Arbeidsgruppen 
konkluderer med at kommisjonen bør tilføres personell med veg- og trafikkteknisk 
kompetanse, kjøretøykompetanse og trafikantkompetanse. Kommisjonen bør få 
tilført minst én medarbeider på hvert av fagfeltene skissert ovenfor, det vil si minst 
3 medarbeidere. Arbeidsgruppen tilrår videre at kommisjonen også tilføres en 
seksjonslederstilling med krav om sikkerhetsstyringskompetanse. Ytterligere 
personelltilførsel vil nødvendigvis være et ressursspørsmål som kommisjonen må 
ta stilling til etter hvert som den tilegner seg erfaring på vegtrafikkområdet. 
 

Ut fra omfanget av ulykker kommisjonen vil bli pålagt å undersøke på 
vegtrafikkområdet ser departementet det som hensiktsmessig og nødvendig at 
arbeidsgruppens tilråding følges opp ved at HSLB tilføres ressurser i samsvar med 
arbeidsgruppens tilråding. Selv om lovforslaget ikke omtaler konkrete detaljer 
vedrørende kommisjonens utvidelse, er en ressurstilførsel som omtalt en naturlig 
og direkte konsekvens av forslaget. Departementet legger derfor til grunn at det 
foreliggende forslaget om hjemmel for opprettelse av en undersøkelseskommisjon 
for undersøkelse av vegtrafikkulykker vil ved en utvidelse av HSLBs virkeområde 
medføre økte lønns- og driftskostnader for 4 stillinger, utredningsmidler og 
nødvendige kontorlokaler m.v. 
 

Årlige utgifter for disse stillingene, beregnet med samme lønnsnivå for tilsvarende 
nåværende stillinger, er 2,4 mill. kr. Dette innbefatter blant annet utgifter til 
beredskapsvakt og arbeidsgiveravgift. I tillegg bør behovet for administrative 
ressurser vurderes. En slik vurdering bør imidlertid foretas når ny seksjon er 
operativ. Det kan påregnes ca. 1 mill. kr i driftsutgifter og 1 mill. kr til 
undersøkelsesutgifter. I tillegg kommer en forholdsmessig del av lokalleie m.m. 
Departementet beregner de totale årlige kostnader som vil påløpe som en følge av 
utvidelsen av kommisjonen til i størrelsesorden 6 mill. kr. 
 

I tillegg vil det påløpe engangsutgifter i forbindelse med innkjøp av utrykningsbil 
og utstyr. Dette vil beløpe seg til om lag 1,5 mill.kr. Ovennevnte forutsetter at det 
ikke er behov for egne undersøkelseslokaler (verksted/verkstedutstyr). Det må 
også påregnes en engangskostnad i forbindelse med at kommisjonens navn endres 
for å inkludere vegtrafikkområdet. 
 

Statens vegvesen og politiet vil gjennom varslingsplikten til kommisjonen bli 
pålagt ytterligere arbeidsoppgaver i tilknytning til vegtrafikkulykker. Det 
forutsettes også at Statens vegvesen og politiet bistår kommisjonen i dennes 
undersøkelser. Politiet og Statens vegvesen vil slik bli pålagt en økning i sin 
arbeidsmengde knyttet til ulykkesundersøkelser. 
 

 - 11 -



 

 

- 12 -

- 12 -

Samferdselsdepartementet ber særlig om høringsinstansenes kommentarer til 
departementets vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene. 


