
Filmen «Bråstopp i 70»
ble filmet i 2009, og
viste hva som skjer når
en bil krasjer i 70 kilo-
meter i timen. I disse
dager filmes oppfølg-
erne til sikkerhets-
filmen.

Av Lars Erik Larsen

Filmene som blir filmet inn på
Lista denne uken er et samar-
beid mellom Statens vegvesen
og Nullvisjonen. Bilen som
blir brukt under testingen er
den samme som ble brukt i
2009, en Volkswagen Golf.

DA LISTER var innom teststa-
sjonen på flyplassen på Lista
tirsdag var forberedelsene
godt i gang til den første av i
alt tre forskjellige tester. Tes-
ten som ble unnagjort tirsdag
gikk ut på å finne ut hva som
skjer når en person blir på-
kjørt av en bil som holder en
hastighet på 30 kilometer i ti-
men. En slik test krever mye
arbeid, og det fikk regionavi-
sen virkelig erfare, for i nær-
mere to timer holdt Nordic
Testsenter på med å klargjøre
bilen til testing, slik at hastig-
heten på bilen ble nøyaktig 30
kilometer i timen. Da alt forar-
beidet var unnagjort, var det
mange spente ansikter som
ventet på å se påkjørselen av
dukken i 30 km/t. Testen viste
at dukken, som veier nøyaktig
75 kilo, ble kastet flere meter
bortover, og hadde enkelte
skader fra asfalten på klærne.
Det var imidlertid lite skader
på bilen.

I GÅR VAR DET duket for
samme test igjen, men med en
liten endring. Denne gangen
ble dukken nemlig kjørt på i 50
km/t. Mange tenker kanskje at
20 km/t forskjell er lite, men
testen viste at denne fartsøk-
ningen har stor betydning for
både fotgjenger og bil.
Nullvisjonsleder Torstein

Salvesen mener slike tester er
viktige for å bevisstgjøre ung-
dommer og voksne.
– Poenget er å vise den dra-

matiske forskjellen mellom 50
og 30 km/t, og for at vi skal
kunne gjøre dette er det viktig
å ha noe konkret å vise til.
– Hvordan reagerer ungdom-

men på tiltak som dette?
– «Oi, er det faktisk sånn» er

det mange som reagerer med,
svarer Salvesen.

I MORGEN skal bilen som
brukes under filminnspilling-
en vrakes. Ikke på vanlig
måte, men gjennom å kjøre 70
km/t mot en svær stein. Dette
er nøyaktig samme test som
ble foretatt i 2009, og resultatet
den gang kan man se på
YouTube hvis man søker på
«Bråstopp i 70». Bilen skal et-
ter dagens test stilles ut på di-
verse arrangementer arran-
gert av Nullvisjonen, for å vise
ungdommen farene ved høy
fart.

Slik gikk det med «fotgjengeren» etter et ublidt møte med testbilen.

Nullvisjonsleder Salvesen (t.h.) inspiserer bilen etter «påkjørselen». Tidligere leder i Nullvisjonen, Ivar Damman (t.v.) og nåværende le-
der, Torstein Salvesen fulgte nøye med under hele seansen onsdag. 

Slik så det ut i 2009 da bilen bråbremset i 70 km/t inn i en stor stein. 
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Helt siden 1970 har det vært drevet et langsiktig
og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Norge, og
dette har gitt resultater. Antall drepte per år er re-
dusert fra 560 i 1970 til under 250 de seneste
årene. 

Lokalt startet nullvisjonsprosjektet som et pilot-
prosjekt i Farsund og Lyngdal kommuner i 2003.
Flere av Lister-kommunene sluttet seg etter hvert
til prosjektet, og nå er hele Lister med på prosjek-
tet. 

FAKTA


