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Målformuleringer i Nasjonal transportplan 2022-2033



Utvikling i antall drepte og hardt skadde                                             
– Registrert situasjon 2004-2021 og ambisjon fram til 2030



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



Forankring av arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på vei 2022-2025 i stortingsmeldingen 
om Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033

Formålet med planen er å: 

• Utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig 
forankrede tiltak

• Styrke samarbeidet mellom de sentrale 
trafikksikkerhetsaktørene

• Framstille hvordan aktørene skal bidra til reduksjon i 
antall drepte og hardt skadde

• Sette mål for tilstandsutviklingen innenfor områder av 
stor betydning for trafikksikkerheten



Framdrift for arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025

● Fase 1: 1/1-1/6  2021: Innhente forslag til tiltak

● Fase 2: 1/6-1/10  2021: Utarbeide høringsutkast

● Fase 3: 1/10-31/12  2021: Utkast på høring

● Fase 4: 1/1-1/3  2022: Utarbeide sluttdokument 
11/3 - 2022: Lansering og overlevering av 

sluttdokumentet til Statsråden  





Aktører som har medvirket
Interesseorganisasjonene
● ATV-importørenes Forening
● Av-og-til
● Drive for life/Kjør for livet
● Fellesforbundet
● Finans Norge
● Foreldreutvalget for grunnskolen
● Forhandlerforeningen NMCF
● Importørforeningen MCF
● MA – Rusfri trafikk
● NAF
● Nasjonalfor. for folkehelsen
● NHO Logistikk og transport
● NHO Transport
● NLF
● NMCU
● Norges blindeforbund
● Norges cykleforbund
● Norges trafikkskoleforbund
● Norske kvinners sanitetsforening
● Nullvisjonen Agder
● Pensjonistforbundet
● Personskadeforbundet LTN
● Skadeforebyggende forum
● Syklistenes landsforening
● Trafikkforum
● Trafikksikkerhetsforeningen
● Ung i Trafikken – ingen venner å miste

● Yrkestrafikkforbundet
● Trygg Trafikk

Statlige aktører
● Statens vegvesen
● Politiet
● Helsedirektoratet
● Utdanningsdirektoratet
● Arbeidstilsynet
● FHI
● Kriminalomsorgen
● Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

(NAFO)
● Nord universitet
● Nye veier
● Oslo universitetsykehus
● SHK
● STAMI
● Vegtilsynet

Fylkeskommunene
● Viken 
● Innlandet 
● Vestfold og Telemark 
● Agder 
● Rogaland 
● Vestland
● Møre og Romsdal 
● Trøndelag 
● Nordland 
● Troms og Finnmark 

Storbykommunene
● Oslo 
● Bærum 
● Drammen 
● Kristiansand 
● Stavanger 
● Bergen 
● Trondheim 
● Tromsø 

Departementene
● Samferdselsdep.
● Helse- og omsorgsdep.
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Rød tekst = Inngår med oppfølgingstiltak
Blå tekst = Ikke oppfølgingstiltak men har gitt uttalelse/innspill



1) Tiltaket må gi en forventet reduksjon i drepte og hardt skadde sammenliknet med om 
tiltaket ikke ble gjennomført. 

2) Tiltaket må være i samsvar med føringer gitt i Nasjonal transportplan (NTP), og må heller 
ikke være i strid med øvrige politiske signaler gitt av regjeringen.

3) Tiltaket må være forankret i ledelsen hos den aktøren som står som ansvarlig for 
gjennomføring. 

4) Tiltaket må være gjennomførbart innenfor forventede økonomiske rammer (det følger ikke  
ekstra midler med tiltaksplanen).

5) Tiltaket må være gjennomførbart med forventet bemanning.

6) Tiltaket må ha et visst omfang. 

Kriterier for oppfølgingstiltakene i tiltaksplanen



Valgte innsatsområder

1. Fart (7)

2. Rus (14)

3. Belte i bil og buss og sikring av barn (7)

4. Uoppmerksomhet (8)

5. Barn (0-14 år) (17)

6. Ungdom og unge førere (14)

7. Eldre trafikanter (5)

8. Gående og syklende (14)

9. MC og moped (15)

10. Godstransport på veg (8)

11. Møteulykker og utforkjøringsulykker (7)

12. Drift og vedlikehold (11)

13. Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet (12)

14. Trafikksikkerhet i private og offentl. virksomheter (15)

15. Arbeid for å styrke kunnskapsgrunnlaget (10)

Øvrige områder som omtales

● Straff og førerett (1)

● Bedre skadebehandling (1)

● Traf. med innvandrerbakgrunn (4)

● Arbeid på og ved vei (3)

● Påkjørsel av vilt (1)

● ATV (3)

● Tunnelsikkerhet (2)



Innsatsområde Fart – Tilstandsmål for overholdelse av fartsgrensene



7 oppfølgingstiltak innenfor innsatsområdet Fart som skal bidra til å nå tilstandsmålet.



Innsatsområde Motorsykkel og moped – Mål for risikoutvikling



15 oppfølgingstiltak innenfor 
innsatsområdet Motorsykkel 
og moped som skal bidra til å 
nå tilstandsmålet.



Gjennomføring av tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025

RegionaltNasjonalt Lokalt

§ Fylkeskommunenes 18 tiltak 
detaljeres på fylkesnivå i 
fylkeskommunenes regionale 
planer. 

§ Fylkenes trafikksikkerhetsutvalg 
(FTU) bør ha en aktiv rolle i 
oppfølgingen av fylkeskom-
munenes tiltak.

§ Regional gjennomføring av 
interesseorganisasjonenes tiltak.

§ Storbykommunenes 7 tiltak tas 
tak i og spesifiseres i de 8 
storbykommunenes planverk.

§ Flere av tiltakene og tilstands-
målene i tiltaksplanen er også 
relevante for de øvrige 348 
kommunene, og anbefales vurdert 
i arbeidet med kommunale 
trafikksikkerhetsplaner.

§ Lokal gjennomføring av interesse-
organisasjonenes tiltak.

§ De ulike statlige aktørene har 
ulike strategier for å sikre 
gjennomføring av sine tiltak.

§ Nasjonal gjennomføring av 
interesseorganisasjonenes 
tiltak.



Takk for oppmerksomheten


