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- Nådde vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 
på veg 2018-2021? (30 min)

v/Sigurd Løtveit, Statens vegvesen



Utvikling i antall drepte – Registrert utvikling 1942-2021 og ambisjon for 
utviklingen fram til 2050



Antall drepte per måned de 10 første månedene i 2022 + gjennomsnittlig antall 
drepte måned for måned i perioden 2018-2021



Utvikling i antall drepte – Registrert utvikling 1942-2021, foreløpig anslag 
for 2022 og ambisjon for utviklingen fram til 2050





Utvikling i antall drepte og hardt skadde – registrert situasjon og 
ambisjon for utviklingen fram til 2030



Utvikling i antall drepte og hardt skadde – registrert situasjon 2004-2021, 
anslag for 2022 og ambisjon for utviklingen fram til 2030



Fylke Alle veger

Drepte/hardt sk

per mrd kjtkm A

Riksveger

Drepte/hardt sk

per mrd kjtkm

Fylkesveger

Drepte/hardt sk

per mrd kjtkm

Kommunale veger

Drepte/hardt sk

per mrd kjtkm

Viken 12,0 8,4 19,0 8,9
Oslo 13,5 4,1 37,4
Innlandet 18,2 14,6 29,3 7,7
Vestfold og Telemark 14,5 10,0 19,7 10,0
Agder 14,4 13,0 19,5 8,3
Rogaland 12,5 6,1 18,2 11,5
Vestland 17,3 16,3 21,5 9,6
Møre og Romsdal 15,0 9,5 24,0 5,9
Trøndelag 11,3 10,8 14,8 6,3
Nordland 20,6 22,6 21,2 14,4
Troms og Finnmark 13,4 16,4 12,3 8,3
Norge samlet 14,2 10,6 20,0 11,9

Risiko for å bli drept eller hardt skadd per mrd. kjøretøykm fordelt på fylker og 
vegkategori (basert på statistikk for årene 2018-2021)



Utviklingen i drepte og hardt skadde i Vestfold og Telemark – Samlet og 
fordelt på vegkategori



Nådde vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 
på veg 2018-2021?



I fjor: Om arbeidet medI år: Nådde vi målene i



1. Nullvisjonen

2. Ambisjon for utviklingen 
i drepte og hardt skadde

3. Tilstandsmål

4. Tiltak

Målhierarki for 
trafikksikkerhet



1. Nullvisjonen

2. Ambisjon for utviklingen 
i drepte og hardt skadde

3. Tilstandsmål

4. Tiltak

Målhierarki for 
trafikksikkerhet

Forankring

NTP

Tiltaksplan 
for TS



Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Nasjonal tiltaksplan 
for trafikksikkerhet 
på veg

Årlig oppfølging av 
etappemål og tilstands-
mål

Oppfølging av tiltak
annet hvert år



1. Nullvisjonen

2. Ambisjon for utviklingen 
i drepte og hardt skadde

3. Tilstandsmål

4. Tiltak

Målhierarki for 
trafikksikkerhet

Forankring Oppfølging

NTP

Tiltaksplan 
for TS



1. Innen 2022 skal 70 prosent av kjøretøyene overholde 
fartsgrensene.

2. Innen 2026 skal maksimalt 0,1 prosent av trafikkarbeidet 
utføres under påvirkning av alkohol over 0,2 promille. 

3. Innen 2026 skal maksimalt 0,4 prosent av trafikkarbeidet 
utføres under påvirkning av narkotika over straffbarhets-
grensen.

4. Innen 2022 skal 98 prosent av alle førere og forsetepassasjerer   
i lette biler bruke bilbelte.

5. Innen 2022 skal 95 prosent av alle førere av tunge godsbiler 
bruke bilbelte.

6. Innen 2022 skal 75 prosent av alle barn i alderen 1-3 år være 
sikret bakovervendt når de sitter i bil.

7. I planperioden 2018-2021 skal det være minst ett år med null 
drepte barn (0-14 år).

8. I planperioden 2018-2021 skal gjennomsnittlig risiko for å bli 
drept eller hardt skadd for bilførere i alderen 18-19 år være 30 
prosent lavere enn i perioden 2013-2016 (per kjøretøykm).

9. I planperioden 2018-2021 skal gjennomsnittlig risiko for 
bilførere i aldersgruppen 75+ å bli drept eller hardt skadd være 
30 prosent lavere enn i perioden 2013-2016 (per kjøretøykm).

10. I planperioden 2018-2021 skal gjennomsnittlig risiko for 
fotgjengere i aldersgruppen 75+ å bli drept eller hardt skadd 
være 30 prosent lavere enn i planperioden 2013-2016 (per 
gåkm).

11. I planperioden 2018-2021 skal det tilrettelegges for gående og 
syklende på om lag 165 km i tilknytning til riksvegnettet.

12. I planperioden 2018-2021 skal det tilrettelegges for gående og 
syklende på om lag 230 km i tilknytning til fylkesvegnettet.

13. Innen 2022 skal 70 prosent av syklistene bruke sykkelhjelm.
14. Innen 2022 skal 50 prosent av fotgjengerne bruke refleks på 

belyst veg i mørke.
15. I planperioden 2018-2021 skal gjennomsnittlig risiko for MC- og 

mopedførere å bli drept eller hardt skadd være 30 prosent 
lavere enn i perioden 2013-2016.

16. Innen 2022 skal 30 prosent av alle tunge kjøretøy med tillatt 
totalvekt over 7500 kg som er inne til periodisk kjøretøykontroll 
ha hverken 2er eller 3er feil.

17. Innen 1/1-2022 skal 54,1 prosent av trafikkarbeidet på riksveger 
med fartsgrense 70 km/t eller høyere foregå på møtefrie veger.

18. I perioden 2018-2023 vil det bli gjennomført tiltak på 1500 km 
riksveg med fartsgrense 70 km/t eller høyere for å tilfredsstille 
minstestandarden i NTP med tanke på å forhindre alvorlige 
utforkjøringsulykker.

19. Innen 1/1-2022 skal 125 kommuner være godkjent som 
Trafikksikker kommune.

19 tilstandsmål i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021



1. Fart
Innen 2022 skal 70 prosent av trafikantene overholde fartsgrensene.



1. Fart
Innen 2022 skal 70 prosent av trafikantene overholde fartsgrensene.



Beregnet andel av trafikkarbeidet som utføres med rus tilsvarende 0,2 promille 
alkohol eller tilsvarende

2. og 3. Rus
Innen 2026 skal maksimalt:
- 0,1 prosent av trafikkarbeidet utføres under påvirkning av alkohol over 0,2 promille.
- 0,4 prosent av trafikkarbeidet utføres under påvirkning av narkotika over straffbarhets-

grensen.



Beregnet andel av trafikkarbeidet som utføres med rus tilsvarende 0,2 promille 
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4. Bilbeltebruk i lette biler
Innen 2022 skal 98 prosent av alle førere og forsetepassasjerer i 
lette biler bruke bilbelte

Foreløpig 
resultat for 
2022 
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5. Bilbeltebruk blant førere av tunge godsbiler
Innen 2022 skal 95 prosent av alle førere av tunge godsbiler bruke bilbelte

Foreløpig resultat for 2022



5. Bilbeltebruk blant førere av tunge godsbiler
Innen 2022 skal 95 prosent av alle førere av tunge godsbiler bruke bilbelte

Foreløpig resultat for 2022



6. Bakovervendt sikring av barn i bil (1-3 år)
Innen 2022 skal 75 prosent av alle barn i alderen 1-3 år være sikret 
bakovervendt når de sitter i bil



6. Bakovervendt sikring av barn i bil (1-3 år)
Innen 2022 skal 75 prosent av alle barn i alderen 1-3 år være sikret 
bakovervendt når de sitter i bil ?



7. Barn
I planperioden 2018-2021 skal det være minst ett år med null drepte barn (0-14 år)



7. Barn
I planperioden 2018-2021 skal det være minst ett år med null drepte barn (0-14 år)



Utvikling i risiko for bilførere i alderen 18-19 år.

8. Unge bilførere
I planperioden 2018-2021 skal gjennomsnittlig risiko for å bli drept eller hardt 
skadd for bilførere i alderen 18-19 år være 30 prosent lavere enn i perioden 
2013-2016 (per kjøretøykm).

Indikator Tilstand i 
2013-2016 

Tilstand i 
2018-2021 

Mål for tilstand i 
2018-2021 

Risiko for bilførere i alderen 18-19 
år for å bli drept eller hardt skadd 
per million kjørte km 

 

0,029  

 

0,018  

 

0,020 A 

A Tilsvarer 30 prosent reduksjon sammenliknet med risikoen i perioden 2013-2016. 



Utvikling i risiko for bilførere i alderen 18-19 år.

8. Unge bilførere
I planperioden 2018-2021 skal gjennomsnittlig risiko for å bli drept eller hardt 
skadd for bilførere i alderen 18-19 år være 30 prosent lavere enn i perioden 
2013-2016 (per kjøretøykm).

Indikator Tilstand i 
2013-2016 

Tilstand i 
2018-2021 

Mål for tilstand i 
2018-2021 

Risiko for bilførere i alderen 18-19 
år for å bli drept eller hardt skadd 
per million kjørte km 

 

0,029  

 

0,018  

 

0,020 A 

A Tilsvarer 30 prosent reduksjon sammenliknet med risikoen i perioden 2013-2016. 



Utvikling i risiko for bilførere og fotgjengere i aldersgruppen 75+ 

9. og 10. Eldre trafikanter
I planperioden 2018-2021 skal gjennomsnittlig risiko for
- Bilførere i aldersgruppen 75+ å bli drept eller hardt skadd være 30 prosent lavere 

enn i perioden 2013-2016 (per kjøretøykm).
- Fotgjengere i aldersgruppen 75+ å bli drept eller hardt skadd være 30 prosent 

lavere enn i planperioden 2013-2016 (per gåkm).

Indikator Tilstand i 
2013-2016 

Tilstand i 
2018 - 2021 

Mål for tilstand 
i 2018-2021 

Risiko for bilførere i aldersgruppen 
75+ for å bli drept eller hardt skadd 
per millioner kjørte km 

 

0,016 

 

0,017  

 

0,011 A 

Risiko for fotgjengere i aldersgruppen 
75+ for å bli drept eller hardt skadd i 
trafikkulykker per millioner gåkm 

 

0,149 

 

0,134  

 

0,104 A 

A Tilsvarer 30 prosent reduksjon sammenliknet med risikoen i perioden 2013-2016. 



Utvikling i risiko for bilførere og fotgjengere i aldersgruppen 75+ 
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A Tilsvarer 30 prosent reduksjon sammenliknet med risikoen i perioden 2013-2016. 



Omfanget av tilrettelegging for gående og syklende

11. og  12. Tilrettelegging for gående og syklende
I planperioden 2018-2021 skal det tilrettelegges for gående og syklende på:
- Om lag 165 km i tilknytning til riksvegnettet.
- Om lag 230 km i tilknytning til fylkesvegnettet.

Indikator Etablert  
i 2018 

Etabelert 
i 2019 

Etablert 
i 2020 

Etablert 
i 2021 

 

Sum   
2018-2021 

Mål for 
2018-2021 

Antall km tilrettelagt 
spesielt for gående og 
syklende i tilknytning 
til riksvegnettet 

 

24,6 km 

 

59,7 km 

 

58,3 km 

 

6,7 kmA 

 

149,3 km 

 

165 km 

Antall km tilrettelagt 
spesielt for gående og 
syklende i tilknytning 
til fylkesvegnettet 

 

61,7 km 

 

55,3 km 

 

53,8 km 

 

34,1 km 

 

204,9 km 

 

230 km 

A Hvorav 5,2 km inngår i Statens vegvesen sine prosjekter og 1,5 km er innenfor prosjektporteføljen til 
Nye Veier. 



Omfanget av tilrettelegging for gående og syklende
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13. Sykkelhjelm
Innen 2022 skal 70 prosent av syklistene bruke sykkelhjelm



13. Sykkelhjelm
Innen 2022 skal 70 prosent av syklistene bruke sykkelhjelm



14. Fotgjengerrefleks
Innen 2022 skal 50 prosent av fotgjengerne bruke refleks.



14. Fotgjengerrefleks
Innen 2022 skal 50 prosent av fotgjengerne bruke refleks.



Risiko for å bli drept eller hardt skadd per million kjøretøykm på MC og moped –
Registrert utvikling og mål for perioden 2018-2021. 

15. Motorsykkel og moped
I planperioden 2018-2021 skal gjennomsnittlig risiko for MC- og mopedførere å 
bli drept eller hardt skadd være 30 prosent lavere enn i perioden 2013-2016.



Risiko for å bli drept eller hardt skadd per million kjøretøykm på MC og moped –
Registrert utvikling og mål for perioden 2018-2021. 

15. Motorsykkel og moped
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Andel tunge kjøretøy som blir godkjent i PKK uten hverken 2er feil eller 3er feil. 

16. Teknisk stand på tunge kjøretøy
Innen 2022 skal 30 prosent av alle tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 7500 kg 
som er inne til periodisk kjøretøykontroll ha hverken 2er eller 3er feil.

Indikator Registrert tilstand Mål for 
2022 

2017 2018 2019 2020 

 

2021 

Andel tunge kjøretøy med tillatt total-
vekt over 7500 kg som blir godkjent i 
periodisk kjøretøykontroll uten hverken 
2er eller 3er feil A 

 

23,2 % 

 

23,3 % 

 

24,3 % 

 

26,8 % 

 

28,1 % 

 

30 % 

A Resultat fra PKK-statistikken. 
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Utvikling i andel av trafikkarbeidet på riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere 
som er på møtefrie veger.

17. Andel av trafikkarbeidet på møtefrie veger
Innen 1/1-2022 skal 54,1 prosent av trafikkarbeidet på riksveger med 
fartsgrense 70 km/t eller høyere foregå på møtefrie veger.



Utvikling i andel av trafikkarbeidet på riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere 
som er på møtefrie veger.

17. Andel av trafikkarbeidet på møtefrie veger
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Utbedring til minstestandard for å forhindre alvorlige utforkjøringsulykker på riksvegnettet

18. Minstestandard for å forhindre alvorlige utforkjøringsulykker
I perioden 2018-2023 vil det bli gjennomført tiltak på 1500 km riksveg med 
fartsgrense 70 km/t eller høyere for å tilfredsstille minstestandarden i NTP med 
tanke på å forhindre alvorlige utforkjøringsulykker.

Indikator Utbedret i 
2018

Utbedret i 
2019

Utbedret i 
2020

Utbedret i 
2021

Mål

Antall km riksveg med fartsgrense 70 km/t 
eller høyere som er gjennomgått og som 
tilfredsstiller minstestandarden i NTP med 
tanke på å forhindre alvorlige 
utforkjøringsulykker

74 km 139 km 184 km Ikke opp-
gitt i SVVs
årsrapport

1500 km 
(utbedres i 
perioden 
2018-23)
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Utvikling i antall Trafikksikre kommuner/bydeler

19. Trafikksikre kommuner
Innen 1/1-2022 skal 125 kommuner være godkjent som 
Trafikksikker kommune.

Planperioden 2014-2017 Planperioden 2018-2021 

August 
2015 

13/5-
2016 

22/5-
2017 

1/1-
2018 

1/6-
2018 

1/4-
2019 

1/4-
2020 

1/5-
2021 

1/1-
2022 

Mål 1/1-
2022 

2 22 42 62 72 100 108 122 131 125 
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1. Fart – Overholdelse av fartsgrenser
2. Rus – Alkohol
3. Rus – Narkotika                            
4. Bilbeltebruk i lette biler
5. Bilbeltebruk i tunge godsbiler
6. Bakoverv. sikring av barn i bil (1-3 år)
7. Omkomne barn (0-14 år)
8. Risiko for unge bilførere (18-19 år)
9. Risiko for eldre bilførere (75+)
10.Risiko for eldre fotgjengere (75+)
11.Tilrettelegging for gående og syklende         

i tilknytning til riksveg

12.Tilrettelegging for gående og syklende i 
tilknytning til fylkesveg

13.Bruk av sykkelhjelm
14.Bruk av fotgjengerrefleks
15.Risiko for MC- og mopedførere
16.Teknisk standard på tunge godsbiler
17.Andel av trafikkarbeidet på riksvegnettet 

som utføres på møtefrie veger
18.«Minstestandard» med hensyn til 

utforkjøringsulykker
19.Antall Trafikksikre kommuner

Oppsummering – Nådde vi målene?

?
?

?

?

?

?



Takk for oppmerksomheten
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