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Landsforeningen for trafikkskaddes (LTN) innspill til statsbudsjettet 2012 
 
LTN mener på lik linje med andre trafikksikkerhetsorganisasjoner at man, for å oppnå målet om 
reduksjon av antallet drepte og varig skadde i trafikken med en tredjedel frem til 2018, må rette 
søkelyset mot i hovedsak tre faktorer: Fører, bil og vei. 
Føreransvaret er generelt stort og for yrkessjåfører spesielt, og det må arbeides aktivt i alle 
miljøer og alle alderstrinn for å få bygget sunne holdninger blant alle som beveger seg i 
trafikken. LTN vil fortsette med dette arbeid i egen regi, som medlemmer av 
Skadeforebyggende Forum, Opplysningsrådet for Veitrafikk, Trygg Trafikk og Nasjonalt 
trafikksikkerhetsforum. 
 
I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2012 ønsker LTN å be departement og 
komité rette spesiell oppmerksomheten mot noen spesifikke områder. 
 
 
Trafikksikkerhetsprosjekter/Ringsakerprosjektet/Trafikk-lykke 
Etter hva LTN erfarer har Statens vegvesen og politiet rapportert svært positive erfaringer fra 
det såkalte Ringsakerprosjektet. 
For LTN er det svært viktig at lokale og regionale trafikksikkerhetstiltak som viser seg å redusere 
risikoatferd i trafikken videreføres på nasjonal basis. 
Det bes derfor at det avsettes midler slik at Statens vegvesen gis anledning til å videreføre 
Trafikklykke-prosjektet nasjonalt.  
 
Midtdelere/Wirerekkverk 
Det er satt som mål å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken med 1/3. LTN mener 
at dette er en målsetning som forplikter, og som forutsetter at man tar i bruk de 
trafikksikkerhetstiltak som virker. 



 
Når det gjelder trafikksikkerhetsarbeid er det naturlig å sammenligne oss med Sverige som i 
forhold til trafikkintensitet har et langt lavere antall dødsulykker enn hva som er tilfelle i Norge. 
Som LTN ved tidligere anledninger har gjort både departement og stortingskomiteen 
oppmerksom på er en viktig grunn til dette at man i Sverige siden lang tid har utstyrt lange 
veistrekninger med midtdelere/wirerekkverk som har gjort at veiene er tilgivende i forhold til 
førerfeil og beskyttende i forhold til medtrafikanter. 
 
Vi viser til VTI-rapport fra 2009, Vägverkets publikation 2005:82 ”Motorcykelolyckor med dödlig 
utgång”, Vägverkets publikation 2010:12 ”Motorcyklister karaktäristika – dödade MC-förare i 
Stockholms och Gotlands län 2002-2008”. 
VTI-rapporten konkluderer med at effekten ved bruk av wirerekkverk i stor grad tilsvarer bruken 
av andre typer midtrekkverk. Videre konkluderer rapporten med at det ikke finnes belegg for å 
påstå at MC førere eller passasjer får økt risiko for å bli hardt skadet eller drept ved bruk av 
wirerekkverk som midtdeler. Tvert om reduseres risikoen med 40% til 50%. 
I henhold til VTI er wirerekkverksforbud politiske vedtak som ikke er basert på vitenskaplige 
fakta. 
 
I Sverige utstyr man nå store veistrekninger (med 8-10 meter bredde) med wirerekkverk eller en 
ny rekkverkstype der seksjoner enkelt kan fjernes for å ved behov slippe gjennom f. eks 
utrykningskjøretøy. Man kaller disse veiene for ”2+1 med gles omköring”, men i praksis er det 
snakk om 1+1 vei med avkjøringslommer og stigningsfelt.  
 
LTN kan ikke forsvare at trafikksikkerhetstiltak som bevislig redder flerfoldige liv i Sverige, ikke 
tillates brukt i Norge. Vi ber derfor om at det aktuelle forbudet heves slik at Vegvesenet til 
enhver tid kan vurdere alle tilgjengelige midler for å skape sikrere veier. Vi ber også at det 
avsettes midler for raskt å vurdere montering av midtrekkverk/wirerekkverk på strekninger der 
det i dag kun er forsterket midtlinje.   
 
Ulykkesanalysegruppene og Statens Havarikommisjon 
LTN mener det er nødvendig å øke bevilgningene til Statens vegvesens ulykkeanalysegrupper og 
Statens Havarikommisjon betydelig, slik at det i forbindelse med utredningsarbeide utredes 
hvorvidt wirerekkverk hadde kunnet forhindre ulykken, eller begrense ulykkesomfanget. 
LTN ber også om at Statens Havarikommisjon gis økonomiske rammer slik at alle alvorlige, eller 
potensielt alvorlige veitrafikkulykker der tunge kjøretøy er involvert blir formål for utredning.  
Videre bør havarikommisjonen gis ansvar, og tilstrekkelige ressurser til å utrede de alvorlige, 
eller potensielt alvorlige veitrafikkulykker der det kan mistenkes at forhold knyttet til Statens 
vegvesen og fylkeskommunenes ansvarsområder kan ha hatt innvirkning på omfanget og 
alvorligheten av ulykken. 
 
 
 
 
 



Påbud om belte i alle skolebusser fra 2012 
Hver dag transporteres et ukjent, men sannsynligvis stort, antall skolelever til og fra skole med 
livet som innsats. Kun tilfeldigheter, hell, og gode sjåfører har medført at vi foreløpig ikke har 
opplevd katastrofer der skolebuss er involvert. Før eller senere vil dog dette skje.  
Samferdselsministeren har estimert kostnaden for å utstyre alle skolebusser med belte til kr. 
760 mill. I den anledning finner vi grunn å gjøre departementet oppmerksom på at dette beløp 
tilsvarer samfunnskostnadene for omtrent 20 drepte, og 8 hardt skadde, det vil si en alvorlig 
skolebussulykke.  
Vi ber at det i budsjettåret blir lagt til rette for et økonomisk spleiselag mellom stat, 
fylkeskommune og bransje slik at alle barn i skolebuss ved utgangen av 2012 har rett til sikret 
plass. 
 
Alkolås i buss og lastebil 
LTN mener også at det er hensiktsmessig å innføre et påbud om at alle tunge kjøretøy og busser 
som tilverkes for det norske markedet fra og med 2013 skal være utstyrt med alkolås. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Landsforeningen for trafikkskadde 
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