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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har vi kommet lenger i dagens TS - arbeid, eller er det fortsatt de samme problemstillinger og virkemidler som preger trafikksikkerhetsarbeidet og debatten? Og hva er føreropplæringens rolle og status i dagens TS - arbeid?"



Nullvisjonen

En visjon om null 
drepte og null hardt 
skadde i trafikken

Visjonen er basert på 
tre grunnpilarer
– Etikk
– Vitenskap
– Ansvar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ja – helt klart. Vi har fått en nullvisjon som styrer trafikksikkerhetsarbeidet. Nå legger vi hovedvekten på å redusere møte -, utforkjørings – og fotgjengerulykker fordi vi vet at dette gir størst reduksjon av antall drepte og hardt skadde. Vi prioriterer høyrisikogruppene (unge, eldre, MC og nye landsmenn) fordi de er ekstra ulykkesutsatt. Mange av tiltakene vi har brukt fra 1970 og frem til i dag er for en stor del utbrukt. Vi må tenke nytt og bli bedre. ……Men det er fortsatt debatt om vegbevilgninger og vegutforming, sterke meninger både blant menigmann og politikere om vegvedlikeholdet ikke minst. Fortsatt debatt om bl.a. fartsgrenser, og folk våkner når enkelte tar til orde for tiltak som vil kunne begrense folks mulighet til å ta seg friheter utenfor lovlige rammer, for eksempel innretninger som hindrer fartsgrensebrudd.Summa summarum – vi er inne i en god og spennende tidsalder i trafikksikkerhetsarbeidet og her må vi alle bruke våre kunnskaper. 



Ulykkesutviklingen
antall drepte i vegtrafikken

Antall drepte i trafikken 1939-2009
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ulykkesutviklingen fra 1939 fram til i dag, viser at mye må ha vært gjort riktig siden 1970. Dødsulykkene er mer enn halvert samtidig som trafikkarbeidet  er tredoblet. Med risikoen fra 1970 og dagens trafikkarbeid ville vi hatt 1916 drepte i 2009. Norge er i dag blant landene i verden med størst trafikksikkerhet. For tiden kniver med Sverige, Nederland, UK, Sveits, Island, Australia og Japan om å være aller best i klassen. Statens vegvesen har vært en viktig aktør, men kan ikke alene ta æren for at det går i riktig retning. Andre viktige bidragsytere har vært kommuner, fylkeskommuner, Trygg trafikk og andre interesseorganisasjoner, SHT, Politiet, Helsevesenet og Bilindustrien.Vi kan likevel ikke slå oss til ro med dagens situasjon. Det er uakseptabelt at over 200 mennesker mister livet og ca 1000 blir hardt skadet i vegtrafikken hvert eneste år, dvs 1 Åsta-ulykke hver mnd! 



Utvikling drepte og hardt skadde

Utvikling i antall drepte og hardt skadde
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Til sammen gir dette litt over 900 drepte og hardt skadde i 2009. Selv om antallet drepte ligger 11 over i de 10 første månedene i 2009, er antall hardt skadde noen lavere enn i 2009.I NTP er målet å komme under 775 ved utgangen av 2019. Det kan for mange kanskje ikke se ut som noen stor utfordring, men jeg kan love dere at det vul kreve stor innsats fra oss alle.



Hvem er aktørene i 
trafikksikkerhetsarbeidet?

Den enkelte trafikant
SVV, Politi, Helsedirektoratet
Samferdsels-, Justis-, Sosial- og 
helse-, Forsvarsdepartementet
Fylkeskommuner og kommuner
Utdanningsinstitusjoner
Forskningsmiljøer
Internasjonale 
kontakter/organisasjoner
Frivillige organisasjoner 
Trygg Trafikk 
Interesseorganisasjoner
Næringsorganisasjoner
Den norske kirke og 
trossamfunn for øvrig
Og mange, mange andre



NTP 2010 – 2019

Antall drepte og hardt skadde skal 
reduseres med minst 1/3

Satsing på arbeid mot ulykkestyper 
med høy alvorlighetsgrad

Fokus på høyrisikogruppene

Kontrollinnsats må styrkes

Ny teknologi (ITS) må tas i bruk

Fylkeskommunene må bidra aktivt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Satsing på uhellstyper med høy alvorlighetsgrad. Møte-, utforkjøring-, og fotgjengerulykker utgjør 86 % av de omkomneFokus på høyrisikogruppene (unge og eldre trafikanter, trafikanter med annen kulturell bakgrunn, MC førere). Et viktig etatsprosjekt nærmer seg sluttføring og jeg forventer som resultat en rekke interessante og effektive tiltak.



Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet

– Hovedtrekk i ulykkesbildet

– Organsiering av TS-arbeidet

– Aktører

– Tiltak i alt 152 som vi skal 
følge opp

– Tiltak mot ungdomsulykker

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NTP-samlet framstilling av hele transportsektoren– viktig at vi nå har fått et ulykkesreduksjonsmål som skal bringe oss mot nullvisjonenNasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhetHovedtrekk i ulykkesbildetOrganisering av TS-arbeidetAktørerTiltak i alt 152 som vi skal følge oppPlan for tiltak mot ungdomsulykker er bygd inn i Tiltaksplanen



2004 8

46 vegtiltak
Store vegprosjekter

Investeringstiltak på 
eksisterende veg

Drift og vedlikehold

Fartsgrenser

Areal og transportplanlegging

Arrangementer på offentlig veg

ITS tiltak på veg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Planforslaget lister opp 46 vegtiltak i disse hovedgruppene.



25 kjøretøytiltak

Kjøretøykontroll

ITS rettede 
kjøretøytiltak

Tiltak for 
snøscooter og ATV

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Planforslaget lister opp 25 kjøretøytiltak innenfor disse hovedgruppene. 



79 trafikanttiltak
Trafikkopplæring

Føreropplæring

Spesielle ungdomstiltak
Kampanjer og 
informasjon
– Fart
– Bilbelte

Kontroll og overvåking

Straff og sanksjoner

ITS rettede trafikanttiltak

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Planforslaget lister opp 79 tiltak rettet mot trafikantadferd innenfor disse hovedgruppene.



Kampanjer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innføringen av opplæring i kjøring i mørket for de som skulle ta førerkort ble fulgt av en større annonsekampanje om mørkekjøring og lysbruk som trolig var med på å påvirke folk flest til mer fornuftig lysbrukInformasjon om refleksbruk 



Føreropplæring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Føreropplæring:(Antakelig) vekt på god føreropplæring også den gangen, jf følgende:Regulering av trafikkskolebransjen på 60-tallet og 70-tallet med nemndsprøver for autorisering av kjørelærere som allerede hadde etablert segVD fastsatte læreplanen for kjøreskolene for første gang i 19691970: Stortingsvedtak om opprettelse av Statens trafikklærerskole, midlertidig start i Jernbaneskolen i Oslo i 1971Opplæring i to faser etablert i 1979 (ny opplæring 12 – 24 mnd etter førerprøven for å motvirke stigende ulykkesrisiko med erfaring), få land hadde det den gangenGjennomføringen av opplæringstiltakene kom ikke alltid godt ut av senere evaluering, med andre ord undervisningsmetodene gav til dels økt risiko i stedet for reduksjon (glattkjøring og unge menn)



Føreropplæringens rolle i TS - arbeidet

Trafikantene har ansvar for sin egen atferd

Lærer seg å innrette seg på en ansvarlig måte

Større krav til de som skal være førere av motorkjøretøy enn andre trafikanter

Ansvarlig atferd/å påvirke/endre atferd 

Involvering av foresatte

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd Det må legges til rette for at trafikantene/førerne lærer seg å innrette seg på en ansvarlig måte i tråd med detteStørre krav til de som skal være førere av motorkjøretøy en andre trafikanterÅ legge til rette for ansvarlig atferd/å påvirke/endre atferd er utfordrende og viktig oppgave/rolleInvolvering av foresatte for å gi de unge muligheter til å høste erfaring



Føreropplæringeni TS-arbeidet

Større status enn tidligere

Heving av trafikklærerutdanningen 
til 2-årig høgskole i 2003

Føreropplæringen som ble innført i 2005 
varet stort løft

Internasjonal interesse for valg vi har hatt 
mot til å gjøre

Bedre forankring av føreropplæringen 
gjennom forskriftsfesting av mål, innhold 
og gjennomføring, sikrer rettigheter og 
plikter bedre enn før 



Kombinasjon av virkemidler

Dersom man kombinerer informasjon 
og kontrollvirksomhet, vil virkningen 
forsterkes ytterligere

Kombinasjon av kompetanse

Samarbeid mellom vegvesenet og 
trafikkskolene for å få 
føreropplæringa til å virke etter 
intensjonen



Norsk føreropplæring 

- en balansegang mellom profesjonell og foreldrebasert

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ingen menneskerett å slippe ut på vegen i en potensiell drapsmaskin uten å forstå hvilke farer en utsetter seg selv og andre for uten opplæring. Hvordan opplæringen skal foregå vil alltid kunne diskuteres. Ettersom føreropplæring i hovedsak betales av den enkelte eller dennes foreldre, vil det alltid være en totalvurdering av innsats i forhold til utbytte. Ser en på læreplanene gjennom tidene, har det vært en balansegang mellom profesjonell opplæring og egeninnsats på hjemmeplanet. 



Læreplanene et verktøy i TS-arbeidet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trafikklærerne har fått et kjempegodt verktøy til å bidra til 0-visjonen gjennom læreplanverket fra 2005. Innen alle førerkortklasser er det spesiallaget læreplaner der det nettopp er tatt hensyn til de spesielle TS-utfordringene som er knyttet til den bestemte kjøretøytypen og den spesielle aldersgruppen. Læreplanene  er ansett å være blant de fremste i verden innen føreropplæring. De retter i stor grad fokuset mot det som ansees som et av de viktigste områdene i TS-arbeidet; den enkeltes selvinnsikt i forhold til risikabel atferd. 



Læreplanene krever samarbeid

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Læreplanene fordrer samhandling mellom elever, trafikklærere og der det er mulig: foreldrene. Skal en oppnå en trafikksikkerhetsmessig gevinst må ungdommen ha et større erfaringsgrunnlag før de kjører ut alene. Der kan trafikklærerne bidra i TS-arbeidet gjennom ytterligere å stimulere foreldrene til å være aktive. Gi elevene ”lekser” de kan øve på hjemme.



Er de profesjonelle nok?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den mest krevende delen av opplæringen har myndighetene overlatt til de profesjonelle trafikklærerne gjennom de obligatoriske timene. Det ble forventet at lærerne håndterte denne utfordringen ut fra erfarning fra tidligere læreplanrevisjoner, spesielt TS-pakka. Samtidig ble de utfordret på det pedagogiske området: Fokuset i læringssituasjonen skulle flyttes fra lærerens instruksjon til elevens oppdagelse. Så kan man diskutere; Har trafikklærerne virkelig tatt utfordringen denne gangen og underviser etter intensjonen, eller gjør man som før?



Evaluering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Om kort tid skal vi begynne å evaluere dagens føreropplæring. Vi ser ingen grunn til å umiddelbart endre hovedkonseptet, men noen justeringer må dere kunne regne med. Det vi først må vite, er om opplæringen virkelig skjer etter de gjeldene planene. Hvis ikke er det mindre sannsynlig at de har noen effekt. Da har man også lurt seg selv i forhold til sitt bidrag i 0-visjonen.



Debatt nå?

Fortsatt liten debatt om det 
atferd/opplæring sammenliknet med 
fysiske tiltak 
Tilløp til god debatt i mange 

lokalaviser
Noe i riksaviser
Lite i fjernsyn
Rikspolitikerne følger opp med 

spørsmål i Stortinget og opplæring og 
førerprøve, ventetider m.m.
Moderne media: 

Stor aktivitet på den nyopprettede 
facebooksiden til SVV om 
øvingskjøring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Debattantene våkner når noen tar til orde for reguleringer som begrenser førernes mulighet til å gå utenfor lovlige rammer, les innretninger som begrenser mulighetene til å kjøre ulovlig/farlig fortFartssperrer i tunge kjøretøy møtte motstand, men er akseptert nå, jf Vegen og vi nr. 8
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