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Nullvisjonen 

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 

"en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade" – 

Nullvisjonen. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i Nasjonal transportplan for 2010–

2019 og 2018–2029, samt i de årlige statsbudsjetter. 

 

Helt siden 1970 har det vært drevet et langsiktig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i 

Norge, og dette har gitt resultater. Antall drepte per år er redusert fra 560 i 1970 til 108 i 

2018. I tillegg til at bilene er blitt mye sikrere, er dette også et resultat av det arbeidet som 

har vært initiert av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Politiet, kommunale og 

fylkeskommunale myndigheter, samt Trygg Trafikk og andre organisasjoner. 

 

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept 

eller hardt skadd i trafikkulykker. I tillegg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet 

som vi ikke kan godta, på tross av de fordelene vegtrafikken gir. Nullvisjonen er altså både 

en etisk vegviser og en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette 

innebærer blant annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket for atferd skal 

utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig 

grad medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død. 

 

Som et skritt i retning av nullvisjonen har regjeringen i Nasjonal transportplan 2018-2029 

skrevet at regjeringen vil redusere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 

350 innen 2030. 
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Illustrasjonen viser at nullvisjonen bygger på etikk, vitenskap og ansvar. Det betyr at 

vegtrafikksystemet må utformes på menneskets premisser; ta hensyn til at mennesker gjør 

feil i trafikken og at vi har begrenset mestringsevne i trafikken og tåleevne overfor fysiske 

krefter i en kollisjon.  
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Nasjonal gåstrategi 

I forbindelse med Nasjonal Transportplan har det blitt utarbeidet en Nasjonal gåstrategi. 

Denne omhandler gåing i hverdagen og har to hovedmål: 1) flere skal gå mer og 2) det skal 

være attraktivt å gå for alle.  

 

Tilrettelegging for økt gåing er viktig både for trafikksikkerheten, miljøet og folkehelsa. 

Trafikksikkerhet og universell utforming er prinsipper for arbeidet.  Strategien har seks 

innsatsområder: 1) ansvar og samarbeid, 2) utforming av fysiske omgivelser, 3) drift og 

vedlikehold, 4) samspill i trafikken, 5) aktiv gåkultur og 6) kunnskap og formidling.  

Det er et mål at den nasjonale strategien skal følges opp blant annet gjennom at det 

utarbeides lokale gåstrategier for kommuner, byer eller bydeler/geografiske områder. 
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Hvorfor tiltak for gående over 70? 

 
 

Figuren viser fotgjengeres risiko for å bli drept eller hardt skadd (pr mill. gåkilometer), 

fordelt på alder. Tallene er basert på ulykkesdata for 2005-2013 og tall fra en 

reisevaneundersøkelse foretatt i av Transportøkonomisk institutt i 2009, som angir antall km 

som gås. 

Fotgjengerulykker blir gjennomgående mer alvorlige med økende alder. Mens andelen 

drepte utgjør ca. 1 prosent av de drepte og skadde blant de yngste, er andelen helt oppe i 

16 prosent blant de i aldersgruppa 85+. 

Fotgjengere i aldersgruppa 75+ har 5 – 6 ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt 

skadd pr gåkilometer, sammenliknet med øvrige aldersgrupper.  

I perioden 2005-2013 var 40 prosent av alle drepte fotgjengere og 18 prosent av alle hardt 

skadde fotgjengere 75 år eller eldre.  
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Figuren viser prosentvis fordeling av fotgjengerulykker med drepte eller hardt skadde på 

uhellstyper. Ulykkesdata for 2005-2013. 

Seniorer er særlig overrepresentert i kryssulykker og i noen grad i ulykker med påkjørsel av 

fotgjengere. 

En stor andel av dødsulykkene med eldre fotgjengere skjer ved kryssing av veg; omtrent  

70 %. 

Andelen ulykker ved gjelder kryssing av veg øker med alderen. Viktige årsaker til dette kan 

blant annet være svekket syn og hørsel, og at den eldre bruker lengre tid på å krysse veien 

på grunn av nedsatt bevegelighet. 

Relativt mange av dødsulykkene med eldre personer skjer i tilknytning til bussholdeplasser; 

omtrent 20 %, som regel i forbindelse med at personen skal til eller fra en buss og må krysse 

vegen. 

Omtrent halvparten av dødsulykkene med eldre personer skjer i nærhet til butikk, enten i 

bysenter eller ved kryssing av veg ved kolonialbutikk eller lignende. 

(Kilde: Temaanalyse av eldreulykker, Statens vegvesen 2013) 
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Figuren viser drepte og hardt skadde i fotgjengerulykker i perioden 2005-2013, 

prosentfordelt etter lysforhold. Eldre fotgjengere sammenliknes her med øvrige 

aldersgrupper.  

 

Andelen fotgjengere som blir drept eller hardt skadd i dagslys er betydelig høyere i 

aldersgruppa 75+ enn blant yngre aldersgrupper. En sannsynlig årsak er at eldre går oftere i 

dagslys sammenlignet med andre aldersgrupper.  
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Figuren viser at nordmenns forventede levealder øker med 2-3 måneder hvert år. Dette vil 

ifølge SSB sin befolkningsfremskriving (middel nasjonal vekst) føre til at antall personer over 

80 år vil øke fra om lag 220 000 i dag til om lag 455 000 i 2040. I tillegg vil eldre i 

fremtiden med stor sannsynlighet være mer aktive og dermed også mer ute i trafikken i 

forskjellige former (som gående, syklist, bilist …). - (Kilde: Folkehelserapporten 2014, SSB 

befolkningsframskrivninger 2014-2100) (©NTB)) 

Det vil være mer enn dobbelt så mange i aldersgruppen 75+ i 2040 sammenliknet med i 

2014. 
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Faglig grunnlag 

 

Her finner du et eget dokument (Faglig grunnlag), som forklarer hvorfor det er viktig å 

fokusere på eldre fotgjengere sin situasjon. 

 

 

Ressurser 

Trafikkregler 

Kampanjefilmer 

 

Søknad om støtte 

Støtte til gjennomføring av tiltaket kan søkes hos Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Følg i 

tillegg med på tilskuddsordninger hos ulike myndigheter, som Helsedirektoratet. 

 

  

http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/treff
http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Lover+og+regler/Trafikkregler
http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Trafikksikkerhet/Kampanjer
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