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Trafikksikkerhet
Trygghet
Holdninger
- Kvinner

Sidsel Sandelien 
Sivilingeniør med 48 års erfaring fra 
Statens vegvesen 



UUlykker på E6 i 
Gudbrands-
dalen var tema 
for diplom-
oppgaven 

Studievalget viktig for jobbmulighet

1968

Fagvalg: 
Veg- og 
Jernbanebygging,
By-og Region-
planlegging,
Samferdselstekn. 





UUlykkes-situasjonen med topp i 1970

● Fikk jobb i Vegdirektoratet pga ulykkes-situasjonen

● «Trafikanten har skyld i de fleste ulykker»                           
- Påvirkning av trafikantene var «løsningen»

● Systematisk tilnærming til ulykkene                                       
– hva kunne forhindret ulykken?

● Stedfesting ved hjelp av flyfoto og koordinat-nett

● Konflikt med Trygg Trafikk…. 





Billedtekst::

Norge hadde sänt
en kvinna til 
konferensen
Sidsel Sandelien, 
Oslo som her 
samtalar med 
generaldirektør 
Lars Skiöld.
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* Foreløpig

Vi har hatt stor effekt av TS-arbeidet

Drepte i vegtrafikken 1946-2015

2017 –rekordlavt: 109

Ny kjøretøyteknologi har også vært viktig



- men subjektivt sett 
har kvinner en verdi
Net lost output for road accident fatalities in 
1963  (Value in GB pounds)

Urban areas Rural areas
Gender Per victim Total Per victim Total
Male 3 720 10 670 000 5 220 11 360 000
Female -1 530 -2 040 000 -110 - 60 000
Dawson (1967): “A negative loss implies that from a strictly 
material point of view the community gains from a person’s 
death: however, when the subjective factors are taken into 
account, the losses became positive in all cases.»



EEt felles 
utgangspunkt 
for innsats

trafikken
Trafikken tok like 
mange barneliv som 
alle andre ulykker med 
barn til sammen



BBarn var et ikke-tema 
Noen illustrerende utsagn fra 1970-tallet
NAFs direktør Egil Storrusten
angående ulykkessituasjonen:

«Hvis nå bare norske mødre 
kunne lære seg å passe på 
barna sine så ville det ikke bli 
flere ulykker»
Vegnormalenes betegnelse 
på syklister  : «bevegelige 
sidehindre» 
(dvs. et kapasitetsproblem for 
bilistene)

Innlegg i Norges handels- og 
sjøfartstidende 1972 vedr. 
gårdsroms-sanering: 

«Hvilken gruppe er det som i 
dag  har det største behov for 
miljøvern og beskyttelse? Jo 
det er ganske enkelt bileierne. 
Denne forfulgte rase trenger 
hjelp av trafikksjefen. Han får 
overlate til andre sosiale 
institusjoner å ta vare på 
ikke-bilister. »



E6 i Hommelvik 
nord for Trondheim 
Foto tatt 1968

Utgitt 1976

Figur 12: Plassbehov for person 
med barnevogn
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GGråt av sinne 2 ganger i jobbkarrieren….

● Da Teknisk direktør Grotterød mente at 
mange ulykker med bil mot barn skulle 
klassifiseres som «lekeulykker» , ikke 
trafikkulykker!

● Da jeg fikk møte Samferdselskomitéen for å 
argumentere for 30 km/t i boligområder, og 
de mente det var helt unødvendig med 
fartshumper!



1981
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Med kvinnene kom fokus på 
barn og nye planleggingsmodeller

● «Bilfrie veger» (gang/sykkelveger)

● Barns rett til trygg skoleveg (parallell til 
Arbeidsmiljøloven)

● Barneplaner/ Barneåret 1979

● Aksjon Skoleveg 1980

Teknisk direktør Arne Grotterød fikk tilbud om 
å låne barnevognen min



Trygghetsfølelse:

● PPsykolog Per Schioldborg undersøkte på 70-
tallet folks trygghetsopplevelse::

● De trafikantene som følte seg tryggest i 
trafikken var:

● Menn i 50-årene med stor bil



1977



1979





KKlare mål, engasjement og 
bredt samarbeid kan endre verden!!

I dag er Nullvisjonen en realitet
for barn (3 døde i 2015)

Trafikken  4-doblet men risikoen 
redusert med 95% (for alle)

Nye utfordringer
Aksjon AKTIV SKOLEVEG!

Medvirkende faktorer
• Faktabasert planlegging
• Sikringstiltak på veiene
• Sikringsutstyr for barn i bil
• Mindre eksponering 
• Barn blir kjørt
• Endrede leke- og fritidsvaner



Vi trengte 
også   
«Myke 
menn» -

og de ble 
det heldigvis 
flere av….
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SSystematisk TS-arbeid ga resultater

● Black-spot-arbeidet luket ut de verste stedene
● Bilbelter - Påbudt 1975 – Gebyr fra1979 
● Påbudt kjørelys 1978
● Vegrekkverk
● Først utgave Trafikksikkerhetshåndboken fra TØI
● Forskrift om sikkerhetsutstyr for barn 1983
● ATK innføres 1988   
● Rumlefelt også mellom kjørefeltene
● Rundkjøringer



LLandstads «reviderte» plass



Nullvisjonen
● En visjon om null drepte 

og hardt skadde i 
vegtrafikken

● Visjonen basert på:
– Etikk
– Vitenskapelighet
– Ansvar

FFra ulykkesRisiko til ulykkesTetthet
FØR:  Ulykker pr million vognkilometer 

NÅ: Ulykker pr kilometer og alvorlighetsgrad
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Oktober 1995



FFlere trafikksikkerhets-tiltak

● Midtrekkverk fra 2000
● Promillegrense ned til 0.2 i 2001
● Stopp og sov + Bilbelte-kampanjer fra 2006
● Streknings-ATK innføres fra 2009

Men noen krefter i motsatt retning:
● Høyeste fart økes til 90 km/t i 1990
● Høyeste fart økes til 100 km/t i 2001
● Høyeste fart økes til 110 km/t i 2014







Vi skal ha 
trafikksikkerhet i 
fokus ….

….og vi må
ta i bruk tiltak 
som virker ….

selv om de er 
upopulære !



TTrygghet kontra SSikkerhet

● Noen trafikksikkerhetstiltak får mindre 
virkning - vi tar ut trygghetsfølelsen i mer 
risikabel adferd:

● Økt Fart
● Teksting på mobiltelefon mens du kjører
● Hodetelefoner med musikk
● Ser på mobil/Kindle mens du går…

● Jeg gikk på trynet…..
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TTrygghetsfølelse - Kvinner

● Bruk av kollektivmidler
● «Kamerat»-kjøring

● Vegbelysning
● Strøing gangveger

● Praktiske løsninger for skifting av 
piggsko
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Takk for meg !


