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Stadig flere 
myke trafikanter
dør i trafikken.
Det gjelder 
spesielt syklister
og gående.– Det
er jo en bombe
egentlig, poeng-
terer nullvisjons-
leder i Lister, 
Torstein 
Salvesen.
Av Bjørn Hoel

Selv om tallene totalt sett går
ned, økte antall drepte fot-
gjengere i trafikken fra 12 i
2011 til 16 i 2012, mens antall
omkomne syklister økte fra 13
til hele 21 i samme tidsperiode.
Tendensen viser seg også i vår
del av landet, region sør som
omfatter begge agderfylkene, i
tillegg til Telemark, Vestfold
og Buskerud. Disse opplys-
ningene er utarbeidet av TØI
(Transportøkonomisk insti-
tutt).

Tall fra Statens vegvesen vi-
ser at enkelte aldersgrupper
utmerker seg. Eldre er for ek-
sempel overrepresentert i for-
gjengerfelt, mens mange barn,
spesielt i alderen 10-14 år er ut-
satt blant syklistene.

NULLVISJONSLEDER Salve-
sen ser det paradoksale i at
økt utbygging av gang- og syk-
kelvei har bidratt til å øke
ulykkestallene blant myke tra-
fikanter. 

– Det er jo en bombe egent-
lig. Man løser «de langsgående
problemene», der minker tal-
lene, men vi skaper nye i
kryss. Der gående og syklende
skal krysse bilveier øker tal-
lene på ulykker, fremholder
Torstein Salvesen.

Han spør seg om medisinen
da er å slutte å bygge sykkelv-
eier: 

– Selvsagt ikke, men økt fo-
kus på faremomentene overfor
de myke trafikantene er vik-
tig. Dette er viktig nullvisjons-
arbeid.

– Å KJØRE på fotgjengere er
det vi nordmenn frykter aller
mest, ifølge en undersøkelse
utført for Tryg Forsikring.
Rundt halvparten av de spurte
i den samme undersøkelsen
svarer at de er engstelige for
fotgjengere som ikke er synli-
ge i fotgjengerfelt.

– Tallene viser at folk er be-
visste på faren, noe som er po-
sitivt i seg selv. Det betyr at vi
er påpasselig når vi nærmer
oss et fotgjengerfelt, sier per-
sonskadesjef  Anne Birte Sigt-
bakken i Tryg Forsikring.

Det er bare frykten for å

møte på elg eller andre store
dyr på veien som kan måle seg
med frykten for fotgjengere,
ifølge undersøkelsen som er
foretatt av Respons, på opp-
drag fra Tryg, like før jul.

– MENS ANTALL omkomne
bilister og bilpassasjerer er be-
traktelig redusert de siste
årene, ser vi dessverre ikke
samme nedgangen blant de sy-
klende og gående, slår også
Sigtbakken fast.

Forsikringsselskapets egne
skadetall forteller om samme
tendens. Personskade i forbin-
delse med trafikkulykker er en
av de skadetypene de får flest
meldinger om.

Det meldes inn rundt 1.000
påkjørsler av fotgjengere og

syklister i året til forsikrings-
selskapene, ifølge FNO (Fi-
nansnæringens fellesorganisa-
sjon).

– Den største årsaken til at
fotgjengere blir påkjørt er fort-
satt at de er lite synlige. Å gå
med svarte klær uten refleks,
spesielt nå på mørke vinteren,
og det i tillegg regner, er risi-
koen for å bli påkjørt kanskje
tidoblet, forklarer skadesjefen
i Tryg.

FORSIKRINGSSELSKAPET
minner derfor om at det er
livsviktig for fotgjengere å
bruke refleks, og bilførere må
hele tiden være årvåkne og
senke farten før fotgjengerfelt
og i tettbebygde strøk.

Det har vært en sterk økning av ulykker hvor myke trafikanter krysser vei.

Nullvisjonen

Grunnlaget for alt 
trafikksikkerhetsarbeid
i Norge er nullvisjonen
- en visjon om at det 
ikke skal forekomme
ulykker med drepte 
eller livsvarig skadde i
trafikken. Trafikantene
og myndighetene har
et delt ansvar for 
trafikksikkerheten.

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

Kilde: 
Nullvisjonen Lister
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