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En visjon om nullvisjonen
ullvisjonen har siden 2001 vært styrende for norsk trafikksikkerhetsarbeid, men fortsatt har de færreste fullt ut forstått hva den innebærer.
Det dokumenterer en rapport som TØI og SINTEF har utarbeidet sammen,
finansiert av Norges forskningsråd.
Visjonen går ut på at ingen skal dø eller bli alvorlig skadd i ulykker på norske veger. Men hvem har ansvaret for å sørge for at dette skjer? Åpenbart
ikke våre sentrale samferdselspolitikere, ifølge hva de oppfatter visjonen
som. De anser visjonen som en etisk rettesnor, men ikke noe som forplikter
i praktisk politikk. Visjonen er aldri blitt vedtatt av Stortinget som egen sak,
men ble på en måte innført bakvegen gjennom Nasjonal Transportplan
2002-2011. Da er det kanskje ikke så rart at oppfatningene om hva den
innebærer er ganske diffuse og høyst varierende.
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ullvisjonens tre bærebjelker er etikk, vitenskap og ansvar. Det etiske
går på at det skal være uakseptabelt at mennesker dør eller blir
alvorlig skadd i trafikken. Det vitenskapelige gjelder de tiltakene som bør
brukes for å redusere mulighetene for at alvorlige ulykker inntreffer – de
må ha dokumenterbar effekt – og ansvarsbiten gjelder alle som ferdes på
vegene – men også de som har ansvaret for at vegene er så sikre som de
bør være. For trafikantene gjelder grunntesen om at dersom alle oppfører
seg innenfor lovens rammer i trafikken, skal ingen risikere å bli drept eller
alvorlig skadd. For de som har ansvaret for vegene, gjelder det å utforme
dem, omgivelser og reguleringene på en slik måte at vanlige, menneskelige feil ikke er ensbetydende med en dødsdom eller livsvarig invaliditet.
Men hvordan skal man få alle de ulike aktørene i trafikken til å skjønne
hvordan de selv kan bidra?
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en kanskje er det ikke så viktig om folk flest fullt ut forstår tankegodset bak visjonen. Hvis hensikten er å få fokus på det som kan gjøre
trafikken tryggere, er det etter vår mening ikke så nøye hvordan vi oppfatter
visjonen, bokstavelig – at målet er ”null” – eller mer som en etisk rettesnor.
Poenget må være at alle som på hver sin måte er aktører i trafikkspillet, har samme mål i tankene: at ingen skal dø eller bli alvorlig skadd på
grunn av meg, noe jeg gjør eller har ansvar for. Det gjelder alle, fra politikerne til den vanlige trafikant.
Vi har vår egen visjon: at nullvisjonen – uansett fortolkning – en dag vil
gjennomsyre alt og alle som har med veger og trafikk å gjøre. Vi har den
naive tro at de aller fleste i bunn og grunn vil seg selv og alle andre vel,
også i trafikken. Det er ikke vond vilje som gjør at det iblant går galt. Men
siden altfor mange av oss overvurderer våre prestasjonsevner, trenger vi
noe som kan hjelpe oss når vi ikke strekker til. Slike hjelpemidler finnes, og
de bør bli tatt i bruk etter hvert som det blir bevist at de virker. For eksempel er det veldokumentert at elektronisk skrensekontroll ofte kan forhindre
fatale konsekvenser når føreren feilvurderer situasjonen. Derfor burde det
være et krav om at alle nye biler skal ha et slikt hjelpesystem.
Vårt enkle håp er at vi alle en dag kan kjøre trygt, enten fordi vi selv vil
det eller fordi vi blir hjulpet til det – ikke tvunget til det. Men dit er det langt
frem.
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Raske skip

Prøvekjører fremtiden

Det kan være klokt å frakte mer gods med skip langs kysten hvis vi vil redusere
utslippene av klimagasser. Mennesker bør da fortrinnsvis reise på andre måter.
Men det er et ubehagelig faktum at skipets miljøfortreffelighet forsvinner når
farten økes. Skip gjør det best i miljøsammenheng når de kan frakte mye sakte.

Simulatorer brukes til så mangt, i trafikksammenheng mest til trening. Men
forskningssimulatoren til SINTEF i Trondheim brukes til å prøvekjøre fremtiden
– veger og tunneler som ennå ikke er bygget, planlagte trafikkreguleringer som
kanskje ikke er så smarte likevel. Simuleringene kan spare både penger og liv.
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		 Almenningens hittil største tragedie.
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		 Belønningsordningen i de største byene:
Behov for mer forutsigbarhet.
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Sydhavna formes for fremtiden.
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		 Hovedtrekk i transportutviklingen 2006:
- Flere reiser kollektivt. - Rekordmye gods
på veg og bane.
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		 Økt sikkerhetsmargin med bredt midtfelt.
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Særavgiftsutvalget: Avgifter fra oven er
best.

		

		

Nullvisjonens faktiske innhold er ikke godt kjent. Hverken politikerne,
politiet eller Trygg Trafikk har ”riktig” forståelse av hva den innebærer, viser
TØI/SINTEF-rapporten. Det har nok sammenheng med at det er Vegdirektoratet som sitter med fasiten. Men de har ikke klart å kommunisere den
til ”alle oss andre”. Rapporten viser at nullvisjonen langt på veg kan sies å
være en bedriftsintern visjon for Statens vegvesen.
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Er Samferdsel jernbanefiendtlig?
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