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Dersom du øker farten fra 60 til 70 på en vei 
med fartsgrense 60 vil dette doble risikoen for 

at noen mister livet i en ulykke.

Dersom du øker farten fra 70 til 82 på en vei 
med fartsgrense 70 vil dette doble risikoen for 

at noen mister livet i en ulykke.

Dersom du øker farten fra 80 til 94 på en vei 
med fartsgrense 80 vil dette doble risikoen for 

at noen mister livet i en ulykke.

Dersom alle fulgte 
fartsgrensene, ville anslagsvis
 40 færre blitt drept og 100 

færre blitt hardt skadd i
 trafikken i året her i landet.

Hvor fort kjører du?

STATENS VEGVESEN SIER

Bil A under kjører i 80 km/t og klarer akkurat å stoppe 
før en hindring etter ca. 55 meter. Bil B kjører i 90 km/t 
og treffer hindringen med en fart på 47 km/t.
På vegvesen.no kan du selv beregne kollisjonsfarten.

Hva tåler kroppen?
Sannsynligheten for å overleve en 

frontkollisjon reduseres vesentlig når 
farten overskrider 70 km/t, uansett hvor 
kollisjonssikker og moderne bil du har.



Hjelm, bilbelte, airbag og en rekke andre ting 
hjelper godt til med å beskytte oss og

 begrense skader om en ulykke skulle skje. 
Likevel er det begrenset hva vi 

mennesker tåler. Det er viktig å kjenne til 
menneskekroppens tåleevne.

Hva tåler vi om ulykken 
skulle være ute?

Dersom en fotgjenger blir
påkjørt er sjansen for å
overleve meget god 
dersom bilens fart er 30 
km/t eller mindre. Dersom 
farten er 50 km/t eller 
mer er sjansen for å 
overleve meget liten.
Boligfelt har derfor 
30-grense!

En kollisjon er egentlig 3 
kollisjoner.
Først bråstopper bilen.
Deretter bråstopper man 
mot bilbelte og airbag. 
Til slutt bråstopper indre 
organer mot skjelettet. Ved 
en fart over 70 km/t blir 
kreftene så store
at organer kan rives løs.

Ved en sidekollisjon tåler 
sjåføren kun 50 km/t. 
Veier med mange kryss 
og avkjørsler har ofte 
50-grense – ikke uten 
grunn altså.

I en frontkollisjon er 
grensen for en rimelig god 
sjanse for å overleve ca. 70 
km/t.

Det kan være livsviktig å 
overholde fartsgrensen – særlig der det 

er 30-sone!

Høyeste risiko for 
fotgjengere: 

KRYSSING AV VEI!
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I boligområder er det ofte satt en fartsgrense på 30 
km/t.I tillegg er det ofte fartsdempende tiltak som eks. 

fartsdumper eller innsnevringer av kjørebanen for å 
tvinge farten ned.

Kurven viser dødsrisikoen dersom en fotgjenger blir 
påkjørtav en bil. Ved en fart på 20-30 km/t er dødsri-

sikoen 5-10%. Ved en fart på 50 km/t øker 
dødsrisikoen til 80-90%.

Hvor fort kjører du i boligområder?

Forskjellen mellom 
30 og 50:

På våre websider kan 
man se filmer fra 
Nordic Testsenter på 
Lista der vi var med på 
tre kollisjonstester, i 
30, 50 og 70 km/t.
 

Framstillingen under viser ulykkestypene 
som rammer fotgjengere. De 3 desidert 

lengste søylene viser ulik kryssing
av vei. Legg merke til at det er høyest 

risiko i GANGFELT der
fartsgrensen er 50 km/t.

Forskjellen mellom en fart på 30 
og 50 kan være forskjellen 
mellom liv og død - om du treffer 
en fotgjenger!

50km vs 30km
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NULLVISJONEN
www.nullvisjonen-agder.no

Nullvisjonen er et bilde av en ønsket fremtid 
hvor ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken.

Vår viktigste oppgave er å drive informasjons- og 
holdningsarbeid for å opplyse om hvor viktig 

trafikanters atferd er for å hindre ulykker.

DE FLESTE ULYKKER 
I TRAFIKKEN SKYLDES 

VÅR EGEN ATFERD!


