
Fart og rus dreper  

Lyse herlige kvelder med lange netter, og snart er det ferietid. Men, det er i juni og juli at fart og rus i 

trafikken tar flest liv. Det viser statistikken til Statens Vegvesen over rusrelaterte trafikkulykker de 

siste fem år. 

Med andre ord er det når kjøreforholdene er best at flest forulykker, og det skjer i helgene. Tallene 

viser at 60 prosent av alle ulykker skjer lørdag og søndag, og at de fleste ulykkene skjer i tettbygde 

strøk. Tallene viser også at det nesten utelukkende er unge menn som skader seg og blir drept i 

rusrelaterte ulykker.   

Av alle skadde og drepte er 80 prosent i aldersgruppen 15-34 år, og ulykkene fordeler seg jevnt 

mellom gruppen 15-24 år og gruppen 25-34 år. Ulykkene består hovedsakelig av utforkjøringer og 

møteulykker.  

Som offentlige etater har Statens Vegvesen, Politimesteren i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag et felles ansvar for trafikksikkerheten. Alle skal vi forebygge og kontrollere. 

Ulykkesstatistikken viser oss med tydelighet at vi må gjøre noe! Av den grunn har vi planlagt at vi i 

fellesskap skal jobbe sammen om trafikksikkerhetsarbeidet denne sommeren. 

Økt kontrollfokus  

Politiet vet at kontroller på veiene og synlighet i trafikkbildet er viktig for å forebygge og forhindre 

ulykker, og ledelsen i politiet er tydelig på at dette har høy prioritet. I sommer vil politiet ha økt fokus 

på rusrelatert kjøring, noe som innebærer at politiet til enhver tid vil bruke alle tilgjengelige 

mannskaper på veiene i sommermånedene. Mannskapene skal være ute blant folk, i situasjoner og 

på tidspunkt der det er statistisk sett er større fare for at rusrelaterte ulykker skjer.  

Samtidig vet vi at kontroller alene ikke nok, og vi i politiet må derfor være bevisst på det 

holdningsskapende arbeidet. Det er nulltoleranse for ruspåvirket kjøring. Gjentatte 

ordensforstyrrelser i ruspåvirket tilstand kan dessuten medføre sperrefrist for oppkjøring første gang, 

eller en vurdering av om det er grunnlag for å tilbakekalle føreretten på grunn av rusproblemer. 

Ansvarlig alkoholhånderting  

Basert på «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol – narkotika – doping», Stortingsmelding nr. 

30 (2011 – 2012) er både Fylkesmannen og politiet involvert i det rusforebyggende arbeidet i Nord-

Trøndelag. Vårt fylke er pilotfylke for ansvarlig alkoholhåndtering. Dette er en oppgave vi har fått av 

Helsedirektoratet. Ansvarlig alkoholhåndtering er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen, 

Politimesteren i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, KoRus Midt-Norge, KS i Nord-

Trøndelag og NHO i Trøndelag. Formålet med ansvarlig alkoholhåndtering er å forhindre 

overskjenking av alkohol og å heve debutalderen. Vi ser at kommunens forvaltning av alkoholloven er 

et viktig virkemiddel for å begrense alkoholrelaterte skader og ulykker, herunder rusrelatert kjøring.  

Politiet er derfor i tett dialog med skjenkesteder, festivaler og ulike arrangementer for å bevisstgjøre 

disse om sitt ansvar for ansvarlig alkoholhåndtering.  Dette har også stor betydning for 

trafikksikkerhetsarbeidet. Ruspåvirkning gir sterkt nedsatt vurderingsevne, og dermed senket terskel 

for å kjøre ruset, eller å bli med som passasjer. 

 



Rusproblematikk og førerkort 

Personer med et rusproblem skal ikke kjøre bil, enten rusen skyldes alkohol, medikamenter, eller 

andre rusmidler. Vi har alle et felles ansvar for å forebygge at dette skjer. For noen yrkesgruppe 

gjelder det et særskilt ansvar, og leger har meldeplikt til Fylkesmannen om pasienter som har et 

rusproblem.  Et rusproblem er nemlig et helseproblem. Fylkeslegen har medisinskfaglig kompetanse 

til å vurdere legenes meldinger. Politiet tilbakekaller førerkortet etter anbefaling fra Fylkesmannen, 

der man ser at det foreligger rusmiddelmisbruk eller annen skadelig bruk av rusmidler. Bare i Nord-

Trøndelag gjelder dette over 200 saker hvert år. 

Fylkesmannen kan gi dispensasjon til å kjøre når man har fått hjelp for sitt rusproblem. Det er 

gledelig å kunne gi tilbake føreretten til mennesker som har tatt tak i sine utfordringer. Så lenge man 

er rusfri utgjør man ikke lenger en umiddelbar trussel for trafikksikkerheten. I Nord-Trøndelag fikk 

165 personer dispensasjon for å kjøre bil etter behandling for sitt rusproblem i 2012.  

Fylkesmannens arbeid i førerkortsaker, samt politiets førerkortfokus der de får kjennskap til 

rusmisbruk, bidrar i betydelig grad til å holde ruspåvirkede førere av veiene. Dette arbeidet er likevel 

ikke nok, og våre etater legger ressurser i å videreutvikle samarbeidet med Statens Vegvesen. 

Tekniske kontroller og føreropplæring 

De tekniske kontrollene og kontroll om bruk av bilbelte har tidligere vært Statens Vegvesen sitt 

hovedfokus i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er fortsatt svært viktig, men Statens Vegvesen tar i 

tillegg en mer aktiv rolle i trafikksikkerhetsarbeidet også i førerkortsammenheng. Statens Vegvesen 

informerer nå politiet og Fylkesmannen der de i forbindelse med utstedelse av førerkort mistenker at 

en person ikke har god nok helse til å kjøre. Det har også vært saker der sensor har kontaktet politiet 

før oppkjøring fordi det var mistanke om ruspåvirkning. 

Statens Vegvesen er bekymret for ulykkesstatistikken, og er initiativtaker til at de tre etatene har lagt 

planer for trafikksikkerhetsarbeidet sammen i sommer. Statens Vegvesen vil, som følge av det fokus 

vi nå har i fellesskap, øke oppmerksomheten enda mer i tiden som kommer på temaet førerkort og 

rus. 

Vis ansvar – ikke kjør! 

Vi tar altså et strammere grep om trafikksikkerhetsarbeidet, og vi har særlig fokus på forebygging og 

kontroll med ruspåvirket kjøring. Men, vi er avhengige av at skjenkesteder, festivaler og ulike 

arrangementer praktiserer ansvarlig alkoholhåndtering.  

Det aller viktigste er likevel du og jeg.  

Ansvaret hviler til sjuende og sist på hver enkelt av oss, både for oss selv, og for våre medmennesker. 

Vi mener Politiets kampanje «Kjernekar» har stor overføringsverdi til vårt tema. Vår oppfordring er 

derfor som følger: Vær en kjernekar, ta vare på deg selv og dine venner – la bilen stå på fest! 
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