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I forkant av kriminaliteten 
Forebygging som politiets hovedstrategi (2021-2025)
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3.9 TRAFIKKSIKKERHET
Politiet har oppgaver knyttet til trafikksikkerhet på veg, på sjøen og i luftfarten. Politiets trafikksikkerhetsarbeid på veg har 
som hovedmål å forebygge ulykker med drepte og hardt skadde.
Jf. ambisjoner og etappemål i Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029) og forpliktelser i Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 2018-2021.
Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde ligger til grunn for det tverrsektorielle samarbeidet om trafikksikkerhet i 
Norge. 
Gjennom kontroller og håndhevelse bidrar politiet til økt bevissthet om og gode holdninger til trafikksikkerhet og til å 
forebygge ulykker og lov-brudd i trafikken. Kontrollvirksomheten bidrar også til kunnskap om og avdekking av annen type 
kriminalitet. Politiets trafikksikkerhetsarbeid er en viktig arena for å bygge tillit blant innbyggerne. Politiet skal i sin 
kontrollvirksomhet behandle alle på en imøtekommende og likeverdig måte.

AMBISJONER FOR Å STYRKE FOREBYGGING:
• Samarbeidet mellom politiet og øvrige aktører i trafikk-sikkerhetsarbeidet videreutvikles.
• Politiets kontrollvirksomhet er kunnskapsbasert og målrettet mot trafikkatferd som ofte er foranledning til trafikkulykker 

med drepte og hardt skadde.
• Det er klare rutiner for melding av bekymring i forvaltningssporet på bakgrunn av hendelser i trafikken.
• Kunnskap fra etterforskning av alvorlige trafikkulykker benyttes til å forebygge fremtidige hendelser.



Politiets tilstandsanalyse for 2022

Trafikksikkerhetsarbeid
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Trafikkulykker er et av våre store 
folkehelseproblemer. 
Det er også det lovbruddsområdet i Norge som 
resulterer i tap av flest liv. 
Politiets trafikksikkerhetsarbeid følger opp 
politiets kriminalitetsforebyggende 
primærstrategi gjennom å avskrekke og 
avdekke alvorlige trafikklovbrudd med stort 
skadepotensiale.
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Hvordan jobber politiet forebyggende 

Arbeidsmetoder:
• Jobbe kunnskapsbasert og målrettet (tid og sted, hva er målet osv)
• Nye arbeidsmetoder
• Utvikle nytt utstyr (Wipe-alayzer)
• O-visjonsveier (Sør-Øst politidistrikt, Utrykningspolitiet, VTFK og SVV)
• Politikontroll-Trafikkontroll

Ha kontakt med:
• Trygg Trafikk
• VTFK
• SVV
• MA
• Samarbeidsforumer som trafikksikkerhetsforum
• Media
• Utrykningspolitiet
• Ambulanse
• Brannvesen



Hvordan jobbe forebyggende i fremtiden

• Vi må i større grad peke på det som er utfordringen.

• Vi må i større grad peke på og ansvarlig gjøre den enkelte som ferdes i trafikken.

• Kan ikke peke på politi, vegdirektorat, regjering osv

• Fortsette å jobbe sammen både frivillige, ideelle organisasjoner og profesjonelle aktører 

• Kunne komme med den samme fakta kunnskapen, holdningen og informasjonen

RISIKO: 
• Jeg blir utsatt for en risiko som jeg ikke er klar over og ikke kan verge meg mot.
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