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Sammendrag: 

Fartsvalg i trafikken 

Som en del av bakgrunn for, og evaluering av, en fartskampanje med 
planlagt start våren 2009, er det gjennomført  en spørreundersøkelse om 
bilføreres fartsatferd i trafikken. Hensikten med undersøkelsen var å gi 
informasjon om hvem som kjører for fort, hvorfor folk kjører for fort, og å 
kartlegge folks kunnskap om fart. Resultatene viser at unge voksne menn er 
de som oppgir at de oftest kjører over fartsgrensen på veier med fartsgrense 
80, mens det på veier med fartsgrense 30 er de helt unge mannlige førerne 
som oftest kjører for fort. De viktigste faktorene som forklarer fartsatferd er 
intensjon, vaner, opplevd atferdskontroll, deskriptive normer og en følelse av 
at det er behagelig å kjøre over fartsgrensen.  
 

Bakgrunn 
Sammenhengen mellom kjørefart og ulykker, og kjørefart og ulykkers 
alvorlighetsgrad, er vitenskapelig velkjent. Én måte å få ned ulykkesantallet på 
kan, ut fra sammenhengen mellom fart og ulykker, være å redusere bilisters 
kjørefart. Det finnes ulike tiltak som kan benyttes for å nå dette målet – for 
eksempel fysiske fartsreguleringer, politikontroll og fartsgrenser er effektive og 
utbredte tiltak. Det antas imidlertid at om lag halvparten av bilistene i Norge 
kjører fortere enn det fartsgrensen tilsier, og fartsgrenser bør derfor suppleres med 
andre tiltak. Én annen form for tiltak som er mye brukt, er informasjons- og 
holdningskampanjer. Effekten av slike kampanjer er omdiskutert, og en har i liten 
grad sett på effekten på faktisk atferd. Når det gjelder selvrapportert fartsatferd 
viser en ny meta-analyse som oppsummerer 28 evalueringer av utenlandske 
fartskampanjer, en gjennomsnittlig reduksjon på 16 prosent i andelen som kjører 
over fartsgrensen. Det er dog verdt å merke seg at denne meta-analysen inkluderer 
kampanjer kombinert med kontroll, så vel som rene holdnings- og 
informasjonskampanjer. En kan dermed ikke vite hvilke elementer som har bidratt 
mest til reduksjonen i fartsoverskridelser. 

I forbindelse med planleggingen av en fartskampanje med start våren 2009 ønsker 
veimyndighetene informasjon om bilisters fartsvalg i trafikken i Norge. Den 
foreliggende rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse med 
følgende problemstillinger: 

1) Hvem kjører for fort?  2) Hvorfor kjører folk for fort? 3) Hvilken kunnskap har 
folk om fart og trafikk?  
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I tillegg til å svare på disse problemstillingene skal dataene fra undersøkelsen 
fungere som sammenligningsgrunnlag i en planlagt evaluering av kampanjen. Det 
skal i den forbindelse gjøres en eller flere oppfølgingsundersøkelser i årene fram 
til 2012.  

 
Hvem kjører for fort? 
Det er menn i alderen 21-40 år som rapporterer at de oftest kjører over 
fartsgrensen, og særlig gjelder dette de unge voksne mennene mellom 25-34 år. 
Dette gjelder spesielt på veier med fartsgrense 80 – både det å kjøre 15 km/t og 25 
km/t eller mer over fartsgrensen. På veier med fartsgrense 30 er det de helt unge 
mennene, de mellom 18 og 24 år, som rapporterer at de oftest kjører over 
fartsgrensen. Samme tendens finner vi blant kvinnene, men det er en 
gjennomgående kjønnsforskjell i oppgitt fartsatferd, og menn sier at de oftere 
kjører over fartsgrensen enn kvinner. Kjønnsforskjellen kan delvis forklares med 
at menn har lengre årlig kjørelengde enn kvinner, og at de som kjører langt, 
rapporterer at de oftere kjører over fartsgrensen enn de som kjører kort. En 
alternativ måte å definere målgruppen på er dermed ”de som kjører mye/langt” .  

 
Hvorfor kjøres det for fort?  
Det er flere forhold som forklarer fartsatferd. Resultatene i denne undersøkelsen 
viser at hvor ofte man kjører over fartsgrensen skyldes både bevisste intensjoner 
om å kjøre for fort og vaner – altså at man kjører for fort uten å tenke bevisst over 
at man gjør det. I tillegg oppgir de som opplever det som vanskelig å overholde 
fartsgrensen, at de oftere kjører for fort enn de som føler de har kontroll over det å 
holde fartsgrensen. Hva man opplever at andre bilister gjør, er også viktig; de som 
tror at de fleste andre bilister ofte kjører over fartsgrensen, oppgir at de oftere 
kjører over fartsgrensen selv enn de som tror at det ikke er så mange andre som 
kjører for fort. Endelig er det slik at de som føler at det er behagelig å kjøre for 
fort, sier at de oftere kjører over fartsgrensen enn de som ikke er enig i at det er 
behagelig. Analysene viser også at det spesielt er de unge voksne mennene som 
synes det er behagelig å kjøre for fort, mens kvinnene gjennomgående er uenig i 
at det er behagelig.  

Når respondentene blir spurt hva de selv mener er de viktigste årsakene til at de 
kjører over fartsgrensen, er  ”andre kjører like fort” og ”veien innbyr til det” noen 
av de hyppigst nevnte årsakene, i tillegg til at ”føret tillater det”. Når det gjelder 
årsaker til at man velger å overholde fartsgrensene, trekkes sikkerhetsmessige 
faktorer og at det er påbudt fram.  

Det tiltaket som nevnes av flest når respondenten blir spurt om hva som kan få 
dem til å overholde fartsgrensene, er ”mer kontroll”, mens ”høyere bøter” er det 
tiltaket færrest mener kan påvirke dem.  
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Hva vet folk om fart i trafikken? 
Resultatene fra denne delen av undersøkelsen gir ikke et entydig bilde – det er 
stor variasjon i kunnskap om fart, trafikksikkerhet og straffereaksjoner, og det er 
kun i liten grad en sammenheng mellom kunnskap og selvrapportert fartsatferd.  

For eksempel undervurderer respondentene i gjennomsnitt bremselengden ved 
ulike føreforhold, spesielt når det gjelder bremselengde på tynn is. Videre er det 
en tendens til at respondentene i gjennomsnitt tror de taper mer tid på å kjøre i 80 
km/t framfor 90 eller 100 km/t enn det man faktisk gjør. Ingen av disse to 
kunnskapsspørsmålene har noen sammenheng med fartsatferd. Det har imidlertid 
svarene på spørsmålene om i hvor mange av 100 dødsulykker i Norge fart er en 
vesentlig medvirkende årsak – her er det en svak tendens til at de som tror at 
ganske få ulykker skyldes fart, sier at de oftere kjører over fartsgrensen enn de 
som tror at veldig mange ulykker skyldes fart. Kunnskapsspørsmålene er viktige i 
forbindelse med evaluering av kampanjen, der en av hensiktene er å undersøke 
hvorvidt kampanjen har hatt en effekt på folks kunnskap om fart i forbindelse med 
trafikksikkerhet og straffereaksjoner. 


