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Innspill til budsjettforhandlinger for 2010 
 

Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) er medlem av Funksjonshemmede fellesorganisasjon (FFO) 

og vi stiller oss bak de krav som er sendt inn.  

På bakgrunn av prinsipprogrammet vårt har LTN forpliktet seg til å jobbe for å redusere antallet skadde 

og drepte i veitrafikken. Vi har hatt store forventninger til denne regjeringens arbeid med å videreføre 

Nullvisjonen da regjeringens tiltredelseserklæring bar bud om en styrking av trafikksikkerheten.  

 

”Regjeringen vil øke satsningen på trafikksikkerhet” (Soria Moria erklæringen side 24).  

 

I NTP og i statsbudsjettet er den en klar forutsetning at trafikksikkerhet er et av de fremste målene for 

samferdselspolitikken. Men ordene må følges av handling.   

 

LTN ønsker å være en aktiv bidragsyter i trafikksikkerhetsdebatten.  

Våre viktigste saker er sykkelhjelmpåbud, midtdeler, veiutbygging som trafikksikkerhetstiltak, 

sjåførrettede tiltak og vedlikehold av veinettet.  

 

Sykkelhjelmpåbud 
LTN mener å ha god støtte i nasjonal og internasjonal forskning når det gjelder vårt krav om påbud om 

bruk av sykkelhjelm. I 2007 delte vi derfor ut 8.500 sykkelhjelmer for å rette fokuset mot dette. 

Aksjonen ble godt mottatt blant syklister, og våre medlemmer opplevde stor forståelse for hvorfor en 

bør bruke hjelm. I nyere undersøkelser støtter så mange som 70 % et påbud for alle. LTN arbeider for 

et lovpåbud som omfatter alle sykelister.  

 

Midtdeler 
Det hersker liten tvil om at midtdeler er et av de mest effektive tiltakene for å få ned antallet drepte og 

hardt skadde i trafikken. I følge Statistisk Sentralbyrås tall for januar 09 var 10 av de 19 som omkom i 

januartrafikken innblandet i møteulykker. Disse tallene er alt for høye, og LTN ønsker at det settes av 

mer penger til dette enkle og effektive virkemiddelet.  Statens vegvesen mener det er behov for 530 km 

med midtdelere på norske veier. Siden 2000 er det bare blitt bygget 103 kilometer midtdelere.  

 

LTN mener at Statsbudsjettet må ha en klarere satsningen på midtdeler som ulykkesforebyggende 

tiltak. Midtdeler er udiskutabelt samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

 

Sjåførrettede trafikksikkerhetstiltak  
Eldre sjåfører 

Andelen eldre sjåfører i samfunnet er raskt voksende, og det er dessverre også andelen ulykker denne 

gruppen er innblandet i. Mange innser ikke selv at de burde levere fra seg førerkortet før det er for sent.  



 

 

Landsforeningen for trafikkskadde synes det er positivt at Statens vegvesen har satset på 

oppfriskningskurs for sjåfører ”65+”. Vi mener at kursene må nå ut til enda flere, og at det bør vurderes 

om det skal bli obligatorisk med oppfriskningskurs. Et annet viktig tiltak er at det bør ikke være 

fastlegen som vurderer folks kjøreevne. Det bør gjøres av en lege som ikke har en relasjon til pasienten, 

og som har spesialkompetanse på området. 

 
Alkolås 

Mange som blir arrestert for kjøring i rus er gjengangere. LTN mener at et godt virkemiddel vil være å 

pålegge disse sjåførene å installere alkolås i bilen sin før de får tilbake sertifikatet. Deretter får de kun 

lov til å kjøre biler som har installert alkolås i en periode på for eksempel ti år. 

 

Veiutbygging 
LTN håper at Regjeringen også i år jobber for å oppfylle målene i NTP for investeringer på 

riksveinettet. Vi ber om at resultatene ikke måles i antall bevilgede kroner, men i antall kilometer trygg 

vei som bygges. Dette er i tråd med de overordnete transportpolitiske målene om økt trafikksikkerhet, 

bedre fremkommelighet og bedre miljø.  

 

Vedlikehold 
LTN konstaterer at NTP har undervurdert behovet for vedlikehold av veinettet. Dette har etter Statens 

vegvesen sin vurdering ført til et betydelig vedlikeholdsetterslep på veinettet. Dårlig vedlikehold fører 

til dårlig fremkommelighet og farlige situasjoner. Veiens tilstand må ikke glemmes som ulykkesfaktor. 

 

Vi håper våre innspill tas med i betraktningen, og ber dere gjerne kontakte oss om dere ønsker at noen 

av temaene skal utdypes. 

 

Med vennlig hilsen  

Landsforeningen for trafikkskadde 

 

Henning Bjurstrøm       Ingeborg Dahl-Hilstad 

Leder         Rådgiver  

 


