
                                                                     
 

  

 

 

PRESSEMELDING 
 

Stavanger 2. januar 2018 

 

Fra:  Trygg Trafikk i samarbeid med Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i 

Rogaland, FTU  

Angående:   TRAFIKKOFRENES DAG 

torsdag 4. januar, 2018 
 

Kontakt:   Trygg Trafikk, Francis Hess mob. 90 65 74 33 

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, leder, Gustav Løge Fosse, 

mob. 97 08 80 79 

 

Kontaktpersoner for gjennomføring av markering på vei 

 

• Stavanger området (Hillevåg): Kalle Raustein, tlf. 909 34 074 

• Bryne kontakt ( Arne Garborgs vei): Pål Undheim, tlf. 971 79 612 

• Egersund ( Sentrum): Oddvar Ollestad tlf. 974 94 043 

• Haugesund ( Karmsundsgata) : Ronny Kvalavåg, tlf. 97021738 

 
 

106 personer mistet livet på norske veier i 2017. 8 ble drept på veiene i Rogaland i 2017, om 
lag 427 ble skadet, blant disse viser foreløpige tall pr. 15. desember fra SSB at 24 er hardt 
skadde. Av de omkomne var tre bilførere, to passasjer, og tre var myke trafikanter. Fem døde i 
frontkollisjon. Seks var menn og to var kvinner. I aldersgruppen mellom 25-64 år omkom 4 
personer. I aldersgruppen over 64 år omkom 4 personer. 
 
Trafikkulykker er en «skjult» katastrofe som rammer landet hvert år, og dessverre  er106 
mennesker 106 for mange. Det er en tragedie for de involverte, for familie og venner. 
Tendensen de siste 10 årene er at trafikkulykkene går nedover, men vi ser svingninger fra år til 
år. Årsaken til svingningene er det vanskelig å si noe eksakt om. Generelt sett de siste år er fart, 
rus og uoppmerksomhet medvirkende årsaker i mange av ulykkene, men i 2017 ser vi også 
spesielle ulykker med tilfeldigheter som er vanskelige å forutse.  
 
Sammenlignet med andre katastrofer, får de som rammes av trafikkulykker liten 
oppmerksomhet fra det offentlige. Nettopp derfor er Trafikkofrenes dag viktig.   
 
Trafikkofrenes dag handler om å vise omtanke for de pårørende og de som ble skadd, og vi 
minnes de som døde etter en tragisk trafikkulykke. Dagen er også en  markering av viktigheten 
av stadig å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
  
 



                                                                     
 
Biskopen inviterer til minnegudstjeneste i Stavanger og Haugesund, i tråd med Kirkens tradisjon 
om å invitere pårørende inn etter store katastrofer. Kirken tilbyr også hjelp gjennom sitt 
diakonarbeid, med invitasjon til sorggrupper. Kontaktperson: Asbjørn Finbakk: Tlf: 404 
05 683 Ser mer på: 
 
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/tema/diakoni/nestekjarleik/sorggrupper/ 
 
Trygg Trafikk mener at arbeidet for tilrettelegging på vei, for myke trafikanter, må trappes 
betraktelig opp. Antall trafikkulykker med myke trafikanter – fortjgengere og syklister, øker i 
forhold til resten av trafikantgruppene. 
   
Forebyggende tiltak rettet mot trafikanter er også et arbeid som virker. Her kan kommuner, 
skoler, barnehager og arbeidsgivere ta et økt ansvar. Det å få økt kunnskap om risiko og det å 
ta gode valg i trafikken, oppfordrer vi også trafikantene selv til å ta ansvar for, slik at vi får et 
bedre trafikkår i 2018, på veien mot 0-visjonen.  
 
Vedlegg:  Program for Trafikkofrenes dag. 
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