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FORORD
For fjerde gang legges det frem en felles strategiplan for trafikksikkerhet i
Agderfylkene. Trafikksikkerhet er høyt prioritert i Agder med god forankring politisk i
overordnede regionale planer. Regionplan Agder 2020 har et tydelig fokus på
trafikksikkerhet, for å unngå tap av liv og redusert livskvalitet for mange mennesker.
Trafikksikkerhet handler samtidig om det gode liv og opplevelse av trygghet når man
ferdes på vegnettet i Agder. Denne strategiplanen tar utgangspunkt i at Agderfylkene
skal slås sammen fra 01.01.2020, og det fokuseres på å arbeide strategisk for å få
en mest mulig enhetlig politikk.
Antall drepte i trafikkulykker er halvert i løpet av en 10-årsperiode. Vi ser likevel at
andelen ulykker med hardt skadde ikke er redusert siden 2011. Det betyr at vi må
jobbe målrettet, og samordne oss med aktuelle etater, for å forhindre at trafikkulykker
skjer. I NTP-perioden fra 2018 til 2029 er det et ambisiøst delmål som innebærer 60
prosent reduksjon av drepte og hardt skadde de neste 15 årene. I 2030 skal det
være maksimalt 350 drepte og hardt skadde i Norge. I Agder skal ikke dette tallet
være høyere enn 22. Dette er et utfordrende arbeid fordi ulykkene har blitt mer
særegne, og det betyr at det er vanskelig å gjøre enkelttiltak med god effekt. Vi skal
ta lærdom av de ulykkene som skjer på vegnettet, gjøre tiltak der hvor det er aktuelt,
og prioritere holdningsskapende arbeid, særlig rettet mot barn- og ungdom og andre
utsatte grupper. Trafikkbildet blir også mer komplisert i årene som kommer. Flere
myke trafikanter, mange eldre, innvandrere med en annen trafikkultur og økt
mobilbruk i bil, er noen av utfordringene.
Barn og ungdom vektlegges særlig i denne strategien. Hovedmålet er at barn og
ungdoms sikkerhet skal prioriteres i vegplanleggingen. Barn og ungdoms meninger
skal også kunne komme til uttrykk i relevante saker. Det gjøres i dag veldig mye bra
som viser at det satses på innflytelse fra barn og ungdom. Blant annet elevråd,
barnas kommunestyre, lokale ungdomsråd, ungdommens fylkesting og andre tiltak
som involverer de yngste.

Fylkesordfører i Vest-Agder
Terje Damman

Fylkesordfører i Aust-Agder
Gro Bråten
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn og formål
Arbeidet med trafikksikkerhet er forankret i Nasjonal transportplan for perioden
2018 – 2029 og Stortingsmelding 40 om trafikksikkerhetsarbeid (2015 – 2016).
Trafikksikkerhetsarbeidet følges opp gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet
på veg for perioden 2018 – 2021. Planen skal gi en samlet fremstilling av hvordan de
ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra til å sikre at vi er på rett
kurs. Som en del av strategiplanen skal det utarbeides en tiltaksplan som
konkretiserer hvordan vi skal nå målene i strategien. Tiltaksplanen skal legges frem
for politisk behandling i løpet av 2019.
Revisjon av strategiplan for trafikksikkerhet er gjennomført som et samarbeid mellom
Agder politidistrikt, Utrykningspolitiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og
Agderfylkene. Målsettingen har vært å skape grunnlag for bred prioritering av
trafikksikkerhetsarbeidet, og samtidig legge grunnlag for god samordning mellom de
ulike aktørene i regionen.
Kommunene er sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. En viktig målsetting er
derfor at kommunene utarbeider trafikksikkerhetsplaner med prioriterte tiltak, som
kan bidra til det kommunale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet.
1.2 Planprofil
Trafikksikkerhetsarbeid har størst effekt gjennom målrettet arbeid over lang tid. I
strategien skilles det mellom tre hovedkategorier av innsatsområder;
allmennforebyggende tiltak, forebyggende tiltak rettet mot risikogrupper og spesielle
hjelpetiltak rette mot særlig utsatte grupper. Tiltak som vurderes må sees i lys av
hvilke trafikantgruppe det gjelder, grad av risiko og andre faktorer av betydning.
Virkemidler og tiltak som skal brukes gjøres med utgangspunkt i relevant forskning
og erfaringer. Evaluering og prioritering av prosjekter er viktig for å kvalitetssikre
arbeidet som gjøres. Gjennom systematisk tidlig innsats skal Agder nå målsetningen
om færre drepte og hardt skadde i trafikken.
Sentrale elementer i trafikksikkerhetsarbeidet er organisering, samarbeid og
koordinering av tiltak. Det bør samtidig sees på alternative modeller for å utvikle
samarbeid med blant annet i frivillig sektor og hos andre aktører.
Bakgrunnsdokumenter for planen:
-

Nasjonal transportplan 2018 – 2029
Stortingsmelding 40 (2015 – 2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og
organisering
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021
Regionplan Agder 2020/2030

1.3 Organisering av planprosessen
Planarbeidet er forankret i Agderfylkene, Statens vegvesen, Agder politidistrikt,
Utrykningspolitiet og Trygg Trafikk. Arbeidet er administrativt initiert og forankret i
Regionplan Agder 2020.
Følgende arbeidsgruppe har utarbeidet planforslaget:
Arbeidsgruppe
Kristine Steen-Tveit
Steinar Sørheim
Odd Anders Magnussen
Paal Ove Sodefjed
Ole Rath
Øystein Krogstad
Yngvar Aas

Aust-Agder fylkeskommune
Leder
Vest-Agder fylkeskommune
Sekretær
Statens vegvesen Vest-Agder
Trygg Trafikk Aust-Agder
Trygg Trafikk Vest-Agder
Utrykningspolitiet
Agder politidistrikt
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2. VISJONER OG MÅL
2.1 Nullvisjonen
Nasjonal transportplan 2018 – 2029 og nasjonal tiltaksplan på veg 2018 – 2021
bygger på "En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt
skadde i transportsektoren". For å nå denne visjonen er det fastsatt mål for
trafikksikkerhetsarbeidet både på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Dette
kapittelet tar for seg hva arbeidet med nullvisjonen betyr for Agder.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Agder bygger på den nasjonale nullvisjonen. Nullvisjonen
bygger på tre grunnpilarer:
-

Etikk – mennesker er unike og uerstattelige og vi kan ikke akseptere tap av
menneskeliv eller hardt skadde i trafikken.

-

Vitenskapelighet – menneskers mentale og fysiske forutsetninger og vår
tåleevne er kjent og skal ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet.
Trafikantene skal ledes til sikker adferd og beskyttes mot fatale konsekvenser
av normale feilhandlinger.

-

Ansvar – trafikantene og myndighetene har begge et ansvar for
trafikksikkerheten. Trafikantene har ansvar for egen atferd, mens myndigheten
ar ansvar for veg- og trafikksystemet og for kontroll av trafikant og kjøretøy.
Nullvisjonen har et systemperspektiv på ulykker. Elementene i dette systemet
er trafikken, kjøretøyet og vegen. Vegtrafikksystemet skal i utgangspunktet
være så sikkert at det ikke krever liv.
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2.2 Nasjonalt etappemål

Antall drepte og hardt skadde

I Nasjonal transportplan er det utarbeidet et etappemål for visjonen om null drepte og
hardt skadde. Delmålet innebærer 60 % reduksjon av drepte og hardt skadde de
neste 15 årene, slik at det i 2030 skal være maksimalt 350 drepte og hardt skadde
per år i vegtrafikken i Norge.
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Statens vegvesen: Målkurve for reduksjon av antall drepte/hardt skadde i Agder

Grafen over viser etappemålet for Agder. Innen 2030 skal det ikke være flere enn 22
drepte og hardt skadde i trafikken per år. Dette er en ambisiøs målsetning fordi det er
blitt vanskeligere å identifisere tiltak med god effekt etter hvert som ulykkestallene
har gått ned. Ulykkene på Agder har de siste årene blitt mer særegne blant annet
ved at det er færre dødsulykker med personbil og høy andel MC- og ATV-ulykker sett
i forhold til antall kjøretøy.
I 2016 var det i Agderfylkene 56 personer som ble drept eller hardt skadd. Dette er
for høyt i forhold til delmålet om maksimalt 48 personer. Derfor er det viktig at det er
et koordinert og samordnet arbeid på tvers av etater og organisasjoner som jobber
med trafikksikkerhet. Fylkeskommunen koordinere/samordner dette arbeidet mellom
fylkeskommunen, politi, Trygg trafikk og fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i faste
møter i trafikksikksikkerhetsforum.
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2.3 Satsingsområder
For at nullvisjonen og etappemål for reduksjon av drepte og hardt skadde skal nås,
kreves det en felles innsats fra ulike aktører innenfor satsningsområdene. Agder
fylkeskommune, Statens vegvesen, politi og ideelle organisasjoner er sentrale i dette
arbeidet. Trafikksikkerhetssatsingen er tredelt og ikke i prioritert rekkefølge:
1. Fysiske tiltak har fokus på:
- å redusere de alvorligste ulykkestyper med drepte og hardt skadde. I
Agder skjer dette hovedsakelig ved møte- og utforkjøringsulykker.
- trafikksikkerhet i alle veg- og byggeprosjekter.
- trafikksikkerhet innenfor drift- og vedlikeholdsområdet.
- trafikksikkerhet for kollektivreisende, syklende og gående.
- trafikksikkerhet for barn og ungdom, med fokus på skoleveg og nærmiljø.
2. Holdningsskapende arbeid har fokus på:
- å følge ulykkesutviklingen i Agder og rette tiltak mot risikogrupper.
- trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid rettet mot barn og ungdom.
- å sikre tilstrekkelig informasjon om trafikksikkerhet og god trafikkopplæring
i barnehager og skoler.
- riktig bruk av verneutstyr.
- holdninger til fart.
- farer ved misbruk av medikamenter og rus i trafikken.
- at trafikksikkerhet i kommunene skal styrkes ved å tilføre etatene
kunnskap, holdning og kompetanse. Spesifikke
trafikksikkerhetsutfordringer i den enkelte kommune skal vektlegges.
- å påvirke arbeidsgivere i offentlig og private virksomheter til å ta inn
trafikksikkerhet i HMS- og internkontrollrutiner.
3. Kontrollvirksomhet og annet forebyggende arbeid
Fylkeskommunen har med hjemmel i Vegtrafikkloven § 40 a et ansvar for å tilrå og
samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.
Politiet anmodes derfor om å:
- prioritere fartskontroll på de mest utsatte vegstrekningene der potensialet
for reduksjon av antall drepte og hardt skadde er størst.
- være synlige i trafikken slik at den opplevde oppdagelsesrisikoen øker, for
dermed å oppnå større lovlydighet.
- gjennomføre målrettet ruskontroll for å avdekke påvirkning av alkohol,
narkotika og medikamenter.
- ha fokus på riktig bruk av verneutstyr når det utføres kontroller av fører og
kjøretøy.
- ha spesiell oppmerksomhet rettet mot farlig trafikkatferd, herunder brudd
på vikepliktsregler, farlig forbikjøring, kjøring mot rødt lys og ulovlig bruk av
mobiltelefon.
- prioritere trafikksikkerhetsarbeid ved utøvelse av vanlige politioppgaver.
- aktivt benytte vegtrafikklovens §34 om tilbakekall av retten til å føre
motorvogn mv. når personen ikke anses som skikket på grunn edruelighet
eller vandel.
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-

gjennomføre kontroller tilknyttet skoleveg, delta på holdningsskapende
aksjoner og skolebesøk.

Statens vegvesen anmodes om å:
- fokusere på kontroll langs veg, dokumentasjon, vekt og lastsikring.
- prioriterer oppfølging av tungbiltrafikken i vinterperiodene for å sikre
framkommelighet og trafikksikkerhet
- prioritere oppfølging av kjøre- og hviletidsbestemmelser etter fastsatte mål.
- ha fokus på riktig bruk av verneutstyr ved kontroll av teknisk tilstand på
kjøretøy.
- ha fokus på kontroll av verksted som utfører EU-godkjenning av kjøretøy.
- gjennomføre tiltak rettet mot russ, kontroll av russebiler, samt
holdningsskapende arbeid.
- arbeide med opplæring og holdningsskapende arbeid rettet mot særlige
risikogrupper i trafikken.

Foto: Kristine Steen-Tveit, Aust-Agder fylkeskommune
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3. ULYKKESSITUASJONEN I AGDER
Ulykkesstatistikken viser at det er betydelig forskjeller mellom fylkeskommunene når
det gjelder trafikantens risiko for å blir drept eller hardt skadd per kjørte kilometer.
Beregningene er gjort av Statens vegvesen og viser risiko basert på trafikkarbeid og
ulykker for perioden 2013-2016.
Alle veger
Drepte/hardt
skadde per
mrd. kjørte
km

Riksveger
Drepte/hardt
skadde per
mrd. kjørte
km

Fylkesveger
Drepte/hardt
skadde per
mrd. kjørte
km

Kommunale
veger
Drepte/hardt
skadde per
mrd. kjørte
km

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

16,0
11,9
27,1
16,4
22,9
21,3
13,0
16,6
19,0
19,6
16,0
18,8
22,6
16,1
14,2
17,6
19,7
11,7
15,8

9,1
6,0
8,4
16,5
25,1
21,4
7,2
17,9
17,4
16,4
13,7
17,7
30,0
18,6
9,6
18,0
22,0
17,5
18,5

22,3
27,3
21,6
31,2
24,1
18,8
19,2
28,1
28,0
20,6
23,1
18,9
20,1
22,0
21,2
20,8
9,9
16,4

18,3
6,5
75,2
4,0
5,7
14,5
7,6
8,1
6,5
13,2
11,3
10,0
10,3
4,6
9,9
7,6
11,7
3,7
6,3

Norge samlet

17,4

14,0

22,1

16,8

Statens vegvesen: Trafikantens risiko i trafikken fordelt på fylker.

Gul fargekode er innenfor +/- 10 prosent i forhold til landsgjennomsnittet, grønt betyr
at risikoen er mer enn 10 prosent lavere enn gjennomsnittet. Rødt betyr mer enn 10
prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Tabellen viser at det er lavest risiko for å
blir drept eller hardt skadd per kjørte kilometer i Akershus, Vestfold, Sør-Trøndelag
og Troms, og høyest i Oslo, Oppland, Sogn og Fjordane. Dersom man ser kun ser
isolert sett på fylkesvegnettet er det kun Oppland som kommer dårligere ut enn
Agder.
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Foto: Lasse Moen Sørensen, Nyttårsaksjonen 2017
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Statistikken viser at andelen trafikkulykker med drepte har blitt halvert siden 2006,
men det er fortsatt mange ulykker med hardt skadde. Etter 2011 har det faktisk vært
en økning i antall hardt skadde.
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Statistisk sentralbyrå, drepte og hardt skadde i Agder

Tall fra TØI viser at personer som kjører motoriserte tohjulinger er langt mer
risikoutsatte enn andre trafikanter. Her er tall som viser risiko for dødsulykker per
kjørte milliard kilometer etter trafikantgruppe:
-

Buss 0,3
Bil 2,5
Moped 4,2
Tung MC 33,9
Lett MC 76,5

12

4. BARNAS TRAFIKKSIKKERHETSSTRATEGI
Grafen under viser at det er en nedgang i antall alvorlige trafikkulykker med barn
under 16 år på Agder. Denne statistikken samsvarer godt med det nasjonale
tallgrunnlag vi har. Et hovedtrekk i Norge viser en særlig stor nedgang i trafikkdrepte
barn under 16 år, både i antall og i andel av totalt antall drepte. I 1970 omkom 101
barn i aldersgruppen 0 til og med 15 år i vegtrafikkulykker, i 2016 var det to barn som
ble drept i vegtrafikkulykker i Norge. TØI har forsøkt å identifisere mulige forklaringer
på nedgangen. Det vises særlig til betydningen av sikrere kjøretøy, lavere fart, økt
bruk av bilbelte, automatisk trafikkontroll og utbygging av møtefri veg/forsterket
midtoppmerking. I tillegg har trafikksikkerhetskampanjer og annet holdningsskapende
arbeid bidratt til denne nedgangen av alvorlige ulykker.

Drepte og hardt skadde i Agder under 16 år
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Statens vegvesen: Drepte og hardt skadde barn og ungdom i Agder

Folkehelseinstituttet gjorde et forskningsprosjekt som het "Barn i bil" (2007 – 2013),
dette viste at 93 prosent av barn under 16 år som døde eller ble hardt skadet i
bilulykker var feil sikret.
4.1 Barnas transportplan
Trafikksikkerhet er en viktig del av et trygt og godt oppvekst- og nærmiljø for barn og
unge. Kommunene skal legge til rette for trygge skoleveier for å få en økt andel av
barn og unge som velger å gå eller å sykle. Målsetningene i Barnas transportplan, jf.
NTP 2018-2029, er et viktig mål i strategien:
-

Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til
skolen.
Styrke trafikksikkerhet for barn og unge.
Legge vekt på barn og unges behov i planlegging og utvikling av
transportsystemet.
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-

At det skal legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional
planlegging.
Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i barnehage og skole.

4.2 Involverer barn og ungdom
Strategien har et mål om å involvere barn og ungdom i vegplanlegging og andre
relevante trafikksikkerhetsområder. Det kan skje på ulike måter, enten ved at det er
en voksen representant eller at barnet involveres direkte. Uttalelser fra mindreårige
skal tillegges behørig vekt i samsvar med modenhet og alder.
4.3 Barn i trafikken
Det er viktig at trafikksikkerhetsarbeid som er rettet mot barn gjøres på bakgrunn av
kunnskap. Barns atferd begrenses av syn- og høreselsutvikling. Barn sprer ikke sin
oppmerksomhet, men tar en hendelse om gangen. For eksempel når et barn sykler
klarer de fleste ikke å konsentrere seg om å sykle, styre og ha oppmerksomhet til
trafikken samtidig. Det offentlige vegnettet og omgivelsene må derfor utformes slik at
det hjelper barn og andre trafikanter til riktig atferd og beskytter mot menneskelige
feilhandlinger.

Foto: Kristine Steen-Tveit, Aust-Agder fylkeskommune
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5. RISIKOGRUPPER
En betydelig andel av trafikkulykkene skyldes førerfeil, ulykkene er blitt mer spesielle,
og det er vanskeligere å gjøre tiltak. Risikogruppene kan defineres ut fra
trafikkantkategorier, sosiale og demografiske bakgrunnsvariabler og/eller ut fra
risikorelatert adferd. Forebyggende arbeid og tidlig innsats har dokumentert positiv
effekt, det er derfor viktig å identifisere grupper med forhøyet risiko i trafikken. I det
holdningsskapende arbeidet er det derfor viktig å rette et særlig fokus på disse
gruppene:
-

Ulykkesutsatte ungdom
Voksne 45 +
Eldre
Innvandrere
Ruspåvirkede sjåfører
Førere av moped, MC og ATV

Tiltaksmodellen
I strategien skilles det mellom tre kategorier som kan være grunnleggende for tiltak
for de ulike risikogruppene:
1. Allmennforebyggende tiltak som har betydning for og omfatter deler av
satsingsområdet.
2. Forebyggende tiltak spesielt rettet mot risikogrupper.
3. Spesifikke støtte- og hjelpetiltak for grupper med et klart definert hjelpebehov.
I tråd med denne tiltaksmodellen skiller denne strategien mellom tiltak i "grønn
sone", "gul sone" og "rød sone" i trafikksikkerhetsarbeidet ovenfor risikogruppene i
fylket.

Spesielle
hjelpetiltak
Forebyggende
tiltak mot risikogrupper
Allmennforebyggende
tiltak
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5.1 Ungdommer

I denne aldersgruppen blir ungdommene selvstendige trafikanter. Aldersgruppen har
også høyest risiko i trafikken, der beregninger viser at de yngste førerne har omtrent
fire ganger så høy risiko for personskade som gjennomsnittet av bilførere. Det er
derfor viktig at det stimuleres til satsing på holdningsskapende tiltak og
trafikkopplæring i alle videregående skoler i Agder.

Foto: Kristine Steen-Tveit, Aust-Agder fylkeskommune

Ulykkesutsatte ungdom har spesifikke kombinasjoner av personlighetstrekk. Disse
personlighetstrekkene har sammenheng med trafikksikkerhetsorientering, kjøreatferd
og ulykkesinvolvering. I henhold til tiltaksmodellen kan personlige trekk være
utgangspunkt for tiltak på følgende måte:
Grønne tiltak
Gule tiltak
Røde tiltak

Hensynsfulle ungdommer
Spenningssøkende ungdommer
Utagerende adferd

5.2 Voksne 45+
For de fleste aldersgrupper er det en nedgang i antall trafikkdrepte, men i gruppen 45
– 64 år har det de siste årene ligget stabilt. Det er flest menn, og det er møte- og
utforkjøringsulykker som dominerer.
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Drepte i alderen 45-64 år
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Statistisk sentralbyrå
Mens antall drepte i alle andre aldersgrupper har blitt redusert, viser denne
statistikken at det er like mange drepte i aldersgruppen 45+ nå som for 16 år siden.
Det er behov for mer kunnskap om denne gruppen i trafikken for å kunne sette inn
tiltak.
5.3 Eldre
Eldre bilførere blir betegnet som en høyrisikogruppe i trafikken, og de har flere
skadde og drepte enn hva deres deltakelse i trafikken skulle tilsi. Det er særlig i
kryssulykker de er overrepresentert.
Årsaken til denne aldersgruppens overrepresentasjon skyldes delvis svekket fysikk,
slik at ulykker gir større skadeomfang. Høye tall i ulykkesstatistikken handler i tillegg
om at man ikke mestrer trafikksituasjonen på grunn av aldersbetinget endring i
motoriske, sensoriske og kognitive funksjoner. Dette forklarer delvis hvorfor
aldersgruppen er overrepresentert i ulykker i kryss og krysningspunkter. En stor del
av henvendelsene til Fylkesmannen om ikke oppfylte helsekrav til førerkort, gjelder
kognitiv svikt og demens.
Eldre kjører sjeldnere, og derfor vedlikeholder de i mindre grad sine kjøreferdigheter.
Det er behov for mer kunnskap om eksponering blant eldre trafikanter, både samlet
omfang og hvor mye de ferdes på ulike tidspunkt og steder.
5.4 Innvandrere
Risikoberegninger gjort av Statens Vegvesen viser at bilførere med norsk bakgrunn
har lavere risiko per kjørt kilometer enn bilførere med innvandrerbakgrunn. Det er
relevant å fokusere på personer som har hatt sin oppvekst og sosial tilknytning til
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land der trafikkulturen og de øvrige rammebetingelser i trafikken er svært ulikt det vi
har i Norge.
I svenske undersøkelser kan det tyde på at innvandrere i mindre grad bruker
sikkerhetsutstyr som barnesikring og bilbelter. Det er behov for å finne effektive tiltak
for å påvirke trafikantadferden blant innvandrere.
5.5 Ruspåvirkede sjåfører
Befolkningen i Agderfylkene ligger høyt ved bruk av vanedannende medikamenter
sammenlignet med andre fylker. Ruspåvirkede sjåfører utgjør en stor fare i trafikken.
Om lag hver fjerde person som omkommer i trafikken, dør i en ulykke der en
ruspåvirket fører er innblandet.
Påvirkning av andre rusmidler enn alkohol har økt vesentlig. Promillekjøring er mest
utbredt blant menn mellom 25-60 år, mens andre illegale stoffer er mer utbredt blant
ungdom. Eldre har oftere enn andre aldersgrupper benyttet forskjellige legemidler.
5.6 Førere av moped, MC og ATV
MC, mopeder og ATV er kjøretøy med egenskaper som kan øke ulykkes- eller
skaderisikoen for fører og passasjer. Spesielle brukergrupper, bruksmønstre og
kjørestiler er også med på å øke risikoen. Under følger en beskrivelse av de mest
utsatte kjøretøygruppene:
-

Moped utgjør en økt risiko i trafikken, særlig i tett trafikkerte byområder. På
grunn av at det har blitt flere mopeder på vegene, øker også antall ulykker
med disse kjøretøyene. Det er ungdom som har den største risikoen for å bli
skadd i en trafikkulykke med moped, men skader blant voksne har også økt.
Endringer på mopeder for å øke den maksimale hastigheten er et kjent tema,
og om lag en av tre mopeder er trimmet for å kjøre fortere enn 45 km/t, som er
maksimal lovlig hastighet. Det påstås at trimming er gunstig for sikkerheten
fordi det gir mindre avvikende fart i forhold til annen trafikk, men studier har
vist at trimming øker risikoen for ulykker. Dette er forenelig med hva vi vet om
den generelle sammenhengen mellom fart og ulykker, og fart og
skadeomfang. Ofte ser man at trimmede mopeder også er i dårlig teknisk
stand. Ungdom har på grunn av begrenset opplæring og manglende kunnskap
om kjøreatferd, en større risiko i trafikken. Størst økning er eneulykker, og
personbiler er den vanligste motpart i kollisjoner. Det er i sommerhalvåret i
ukedager på ettermiddagen de fleste ulykkene skjer.
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Foto: Kristine Steen-Tveit, Aust-Agder fylkeskommune

-

MC singelulykker skyldes først og fremst mangel på erfaring, samt
overvurdering av egen kjøreferdighet, og i liten grad tekniske feil på kjøretøyet
eller dårlige vegforhold. Kompetansemangel i form av feilvurderinger er oftere
årsak enn mangel på kjøreteknisk kompetanse, selv om disse to faktorene
ofte henger sammen. Motorsyklister har begrensede sikkerhetsmarginer når
farlige situasjoner oppstår, ved at kjøretøyet er ustabilt, de kan være vanskelig
å se i trafikkbildet og de er ubeskyttet når ulykken skjer. Opplæringen på lett
og tung MC er god, men særlig yngre førere kan overvurdere egne
kjøreferdigheter og i tillegg ha manglende erfaring. Analyser har tidligere vist
at ekstrem adferd som ruskjøring og høy fart, mindre enn 2 års erfaring hos
fører og mangel på førerkort har skyld i en betydelig del av ulykkene.
Vegmiljøet har stor betydning på skadeomfanget dersom ulykken først er ute.
Installasjoner innenfor sikkerhetssonen er en faktor som kan forverre skaden
betraktelig.

-

ATV utpeker seg i de alvorligste ulykkene. Det er flere av denne type kjøretøy
nå i forhold til tidligere og sjåføren har begrensede sikkerhetsmarginer når
ulykken skjer. ATVer kan typegodkjennes enten som moped, firehjuls
motorsykkel eller traktor. Hvordan og hvor ATVen kan brukes avhenger at
hvilken typegodkjenning den har. Det er 16 års aldersgrense på ATV, og man
må ha førerkort tilpasset typegodkjenningen. Det finnes ikke noen tilpasset
føreropplæring, selv om en firehjuls ATV har helt andre kjøreegenskaper og et
annet balansepunkt enn andre kjøretøyer. Flere ulykker i den senere tid tyder
på at barn får lov å kjøre ATV inne på privat eiendom, noe som er forbudt. Det
må oppfordres sterkt til at dette ikke skjer. Agderfylket har til sammen nesten
halvparten av alle dødsulykkene i Norge på ATV i perioden 2006 – 2013.
Nesten halvparten av dødsulykkene på veg med ATV skjer i helgene. 70-90%
av skadde og drepte er menn. Årsakene kan blant annet være at menn tar
høyere risiko i trafikken, samt mangelen på tilpasset kjøreopplæring for ATV.
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6. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
Holdningsskapende arbeid handler om kunnskap, erfaringer og følelser. Holdninger
dannes hovedsakelig gjennom gode rollemodeller, kontinuitet og rutiner som sikrer at
trafikksikkerhetsfokus blir en del av hverdagen.
Grunnlaget for bevisste og varige holdninger blir lagt i barneårene, men mennesker
lærer og påvirkes gjennom hele livet. Trafikkopplæring må derfor være en integrert
del av både oppdragelse og skolegang, slik at gode trafikkvaner innarbeides i
oppveksten. Informasjon og opplæring får best effekt når det knyttes til aktiviteter og
kontrolltiltak, som er tilpasset målgruppen og formålet
Kurven nedenfor viser risiko for å bli utsatt for en trafikkulykke i ulike aldersgrupper.
Risikoen stiger jevnt og når en topp rundt tyveårsalderen, for deretter å synke.
Risikoen stiger på ny etter fylte 65 år.

Forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og handler langsiktig. Det er viktig å
tenke helhetlig og samordne innsatsen på tvers av fagnivå og organisasjoner.
Agderfylket skal prioritere holdningsskapende arbeid rettet mot barn og ungdom. Det
er viktig at alle barn og unge får like basiskunnskaper om trafikksikkerhet. Vi må
også ha fokus på foreldre og deres ansvar som gode rollemodeller. Erfaring fra
alvorlige ulykker viser også at det er behov for opplæring om sikring av barn i bil.
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Foto: Kristine Steen-Tveit, Aust-Agder fylkeskommune

6.1 Trafikkopplæring i barnehagene
Barnehagepersonell må ha trafikkfaglig kunnskap for å kunne ivareta barnas
sikkerhet og foreldrenes behov for veiledning.
Barnehagene skal gi barn et oppvekstmiljø som er helsebringende og
skadeforebyggende. Derfor må trafikksikkerhet inngå som en viktig del av arbeidet i
barnehagen. Trafikkopplæring i barnehagene er også viktig for å få en trygg
overgang mellom barnehage og skole.
6.2 Trafikkopplæring i grunnskolen
Læreplanen har klare mål for trafikkopplæringen, som skal ha kontinuitet og
progresjon gjennom hele grunnskolen. Ansatte i skolen må derfor sikres tilstrekkelig
kompetanse innen trafikksikkerhet. Den systematiske trafikkopplæringen har
kompetansemål om trafikk i 4., 7. og 10. trinn. Opplæringen som fotgjenger og syklist
skal forankres i nærmiljøet og tilpasses elevenes alder og erfaring.
6.3 Holdningsskapende arbeid for risikogrupper
Agderfylket skal følge ulykkesutviklingen og rette særlige tiltak mot risikogrupper.
Norge er et av landene med lavest dødsrisiko i trafikken, og de fleste trafikanter
oppfører seg generelt bra og følger trafikkreglene. Når vi studerer alvorlige ulykker
viser det seg imidlertid at det er en overrepresentasjon av fører som kjører for fort,
som er ruspåvirket eller som ikke bruker sikkerhetsutstyr. Trafikksikkerhetsarbeidet i
Agder skal påvirke trafikantene til mer trafikksikker adferd, og den største
utfordringen er å nå risikogruppene.
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7. TILTAK PÅ VEG OG TRAFIKKMILJØ
Et vegsystem utformet på menneskets premisser tar hensyn til vår begrensede
mestrings- og tåleevne. I Agder skal det det være et fokus på trafikksikkerhet på
hvordan vegnettet utformes, forvaltes, driftes og vedlikeholdes.
7.1 Reduksjon av de alvorligste ulykkestypene
For de alvorligste ulykkene utgjør utforkjørings- og møteulykker om lag 2/3 av
ulykkene i Agder. Det er også en stor andel fotgjengere som er involvert i alvorlige
trafikkulykker. Det må derfor jobbes systematisk med en gjennomgang av vegnettet
og utføres utbedringstiltak som reduserer risikoen for ulykker.
Påkjøring bakfra
5%

Annet
8%

Fotgjengerulykke
8%

Kryssulykke
11 %

Utforkjøring
37 %

Møteulykke
31 %
Statens vegvesen: Uhellskategori. Drepte og hardt skadde fra 2006 til 2016 i Agder

7.2 Trafikksikkerhetsfokus for kollektiv, sykkel og gåing
Syklende og gående har betydelig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd i
trafikken enn bilførere, og ulykker med gående og syklende utgjør derfor den største
trafikksikkerhetsutfordringen på veger i tettbygd strøk. Det er påvist store mørketall
og underrapportering for personskadeulykker, særlig eneulykker med syklister.
Ulykker med fotgjengere og syklister skal forebygges gjennom fysisk tilrettelegging,
kampanjer og kunnskapsoppbygging.
7.3 Trafikksikkerhet i planlegging av veg- og byggeprosjekter
Det er ofte en utfordring mellom myke trafikanter og biltrafikken. Det kan skyldes stor
trafikk, kombinert med et uoversiktlig trafikkbilde. I slike områder er en av
hovedutfordringene å gjøre krysningspunktene sikrere. Bedre belysning, bedre sikt
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og redusert fartsnivå er de mest aktuelle tiltakene for å øke trafikksikkerheten og
redusere skadepotensialet i ulykker.
7.4 Trafikksikkerhet innenfor drift- og vedlikehold av veg
Trafikksikkerhet er sentralt innen drift og vedlikehold. Det er viktig å samordne ulike
prosesser for a sikre ønsket standard med hensyn til trafikksikkerhet. Dette kan
illustreres ved at utbedring eller oppsetting av rekkverk utføres samtidig med at det
legges ny asfalt på en strekning.

Foto: Katrine Fosse, Kongshavn barnehage
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8. PLANLEGGINGS- OG SAMORDNINGSTILTAK
Planlegging- og samordningstiltakene skal bidra til at trafikksikkerhet betraktes i et
mer helhetlig perspektiv og at ressurser og virkemidler i større grad kan vurderes på
tvers av både sektorer og de ulike forvaltningsnivåene. Gode planlegging- og
samordningstiltak vil gi en bedre utnyttelse av samlede ressurser og kompetanse i
regionen.
8.1 Samordnet trafikksikkerhetsarbeid
Agderfylkene har hvert sitt trafikksikkerhetsutvalg som består av en tverrfaglig
administrativ gruppe med politisk representasjon. Trafikksikkerhetsgruppen består av
følgende organisasjoner/etater:






Aust- og Vest-Agder fylkeskommune
Statens vegvesen
Politiet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Trygg trafikk

Strategiplan for trafikksikkerhet gir føringer for trafikksikkerhetsarbeidet i regionen og
behandles i begge Agderfylkene.
8.2 Oppfølging av det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet
Fylkeskommunene er en stor arbeidsgiver, vegeier og skoleeier, samtidig som vi har
det overordnede ansvaret for kollektivtransporten. Trafikksikkerhet må integreres i
alle deler av fylkeskommunens arbeidsområder.

8.3 Oppfølgning av det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet
Kommunene er en stor arbeidsgiver og eier av veger, barnehager og skoler. De er en
stor transportkjøper og i tillegg ansvarlig for innbyggernes helse, miljø og sikkerhet.
Kommunene kan bidra til å redusere antall drepte og skadde i trafikken ved å sørge
for at trafikksikkerhet omfatter alle deler av kommunenes virksomhet.
Nærhet til publikum gir det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet et stort potensiale.
8.4 Samordnet areal- og transportplanlegging
Kommunenes arealpolitikk har stor innvirkning på transportbehov, transportvolum og
reisemiddelfordelingen mellom kollektive og private reisemidler. God
arealplanlegging bidrar til kortere transportavstander mellom daglige gjøremål, og
kan legge føringer for at utbygging og virksomheter som bidrar til økt transportarbeid,
legges nær hovedårer og knutepunkter i transportsystemet. En god arealpolitikk vil
kunne dempe trafikkveksten og gi positive bidrag til trafikksikkerhet lokalt.
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8.5 Trafikksikkerhet og folkehelse
Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for å ivareta folkehelse i egen tjenesteyting,
forvaltning og planlegging og i regional utvikling. Dette innebærer et lovpålagt ansvar
for en pådriver- og samfunnsordningsfunksjon i det brede folkehelsearbeidet med
vekt på å understøtte kommunene. Folkehelsearbeidet innebærer å utvikle et
samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil, og forebygging av
sykdommer og skader. Forebygging av trafikkulykker bør være et sentralt tema i
arbeidet, og vil inngå i fylkeskommunes folkehelseplaner.
8.6 Trafikksikkerhet i kollektivtransporten
Kollektivtransport er en transportform med lite ulykker. Det er likevel viktig å holde
fokus på hvordan sikkerheten kan økes. Når en vurderer trafikksikkerhet innen
kollektivtransporten må en se hele reisen under ett. Trafikksikkerhet i
kollektivtransport forutsetter et godt samarbeid mellom involverte aktører, blant annet
med fokus på krav til standard på busser og universell utforming av holdeplasser.
8.7 Samordning med andre aktører
Samarbeid med andre aktører, som MC-miljøet, tungbilbransjen, bilorganisasjoner,
lag og foreninger er nødvendig for å lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet.
Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk har et overordnet ansvar for å
legge til rette for slik samordning.
8.8 Trafikksikkerhet og HMS
Det er nødvendig med fokus på trafikksikkerhet innen helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet (HMS). Mange trafikkulykker involverer minst én bilfører som har
kjørt i, til eller fra arbeid. Trafikksikkerhet har derfor en naturlig plass innen HMS og
internkontroll i alle virksomheter.
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9. OPPFØLGING AV STRATEGIPLANEN
Strategiplanen må følges opp med en tiltaksplan. Planen inneholder mål og tiltak
som involverer aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet i Agder. Videre legges viktige
overordnede føringer for en felles politikk i det nye Agderfylket.
Tiltaksplanen skal omfatte følgende:
-

Mål for satsingsområdet
Barnas tiltaksplan
Mål for risikogrupper
Konkrete tiltak gruppert etter strategiens tre kategorier, jf.kap.5 –
tiltaksmodellen

Tiltaksplanen skal ha et fokus på de alvorligste ulykkene og risikogruppene i
trafikken. Tiltakene skal målrettes slik at de iverksettes der de antas å ha best effekt.
Det er viktig at aktørene kan dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer for
effektivt å utnytte tilgengelige ressurser. Prosessen for å bli et samlet Agderfylke gir
en mulighet til å være nytenkende og samordne gode tiltak på tvers av hele fylket.
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