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Forord
MA – rusfri trafikk arbeider for økt trafikksikkerhet og spesielt for rusfri trafikk. For å
kunne gjøre en god innsats innenfor samfunnsoppdraget vårt, trenger vi oppdatert
kunnskap.
I Norge forskes det relativt mye på trafikkulykker og tilstandene i trafikken, men rus i
trafikken er et komplekst tema. Vi ønsket derfor å sammenstille relevant forskning om
temaet for å få en samlet, lett tilgjengelig oversikt på hva man vet om rus i trafikken i Norge
pr. dags dato.
Vi håper at rapporten vil bidra til å øke kunnskapen om forekomster og konsekvenser av
rus i trafikken. Dette er nødvendig basiskunnskap for våre medlemmer og tillitsvalgte, og
vil dessuten kunne være interessant for alle organisasjoner som jobber med
rusforebygging og behandling, samt for allmennheten, politikere, offentlige
beslutningstagere og forskningsmiljøene.
Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Ansvar för Framtiden.
I tillegg til faktatall og statistikker på rusforekomst og alvorlige trafikkulykker, omhandler
rapporten norsk lovgivning når det gjelder rus og trafikk, hvordan ulike rusmidler virker
på mennesket, ulykkesrisiko ved kjøring under påvirkning av ulike typer rusmidler,
karakteristika for en ruskjører, samt holdninger og tiltak for å redusere kjøring i påvirket
tilstand. Der det er relevant, sammenligner vi med andre land.
Det er sosiolog Thyri Dale som har sammenstilt data og skrevet rapporten, med uvurderlig
hjelp av en arbeidsgruppe bestående av seniorforsker Hallvard Gjerde, Oslo
universitetssykehus, mag. art. Terje Assum, Transportøkonomisk institutt, og
trafikksikkerhetsrådgiver Anne Beate Budalen, MA – rusfri trafikk.
Tusen takk til alle som har bidratt!
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1. Norsk lovgivning om rus og trafikk
Norge var et av de første landene i verden som innførte en lov mot å kjøre i beruset
tilstand. Loven ble innført i 1912. Straffen kunne være bøter eller fengsel i opptil tre
måneder. I 1926 fikk politiet myndighet til å inndra førerkortet dersom en fører ble dømt
for overtredelse av denne loven. I 1936 innførte Norge, som det første landet i verden, en
grense for alkoholkonsentrasjon i blodet til bilførere på 0,5 promille. Denne gjaldt
uavhengig av om føreren selv mente han var beruset eller ei. I tilfeller der promillen var
lavere, men føreren var påvirket, kunne retten også dømme føreren. I 2001 ble
promillegrensen i Norge satt til 0,2 promille.
Vegtrafikkloven (Vtrl.) § 21 «Alminnelige plikter» lyder:
«Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses
skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol
eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett,
eller skyldes andre omstendigheter.»
I Vtrl. § 22 «Ruspåvirkning av motorvognfører» står det:
”Ingen må føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller
bedøvende middel.
Har han større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille eller en alkoholmengde i
kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller større
alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften enn 0,1 milligram per liter luft, regnes han i alle
tilfeller for påvirket av alkohol i henhold til bestemmelsene i loven.”
I Norge er det forbudt å kjøre med alkoholkonsentrasjon høyere enn 0,2 promille i blodet,
tilsvarende 0,1 milligram pr. liter utåndingsluft. Dette gjelder uansett om fører er klar over
sin påvirkning eller ikke, eller om han/hun har misforstått mengden. Alkohol eller annet
rusmiddel skal heller ikke inntas de første seks timene etter at fører forstår, eller burde ha
forstått, at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen, eller utviser grov
uaktsomhet i så måte. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller
utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas. Til
sammenligning ser vi promillegrensene i noen andre land i tabell 1.
Tabell 1 Promillegrenser i utvalgte land

Brasil, Indonesia, Slovakia, Ungarn
0,0 promille
Sverige, Colombia, Polen
0,2 promille
Danmark, Finland, Frankrike*, Tyskland*, 0,5 promille
Nederland*, Italia, Skottland, Utah (fra
2019)
USA*, England, Wales, Malta
0,8 promille
*Lavere for uerfarne eller unge bilførere eller yrkessjåfører
I 1981 fikk vi lovbestemmelsen i Vtrl. § 22a som gav politimesteren mulighet til å beslutte
at det ved en bestemt kontroll kunne tas rutinemessig alkotest ved en utåndingsprøve, som
erstatning for blodprøve. I tillegg kunne det tas test uten mistanke ved trafikkuhell og ved
visse trafikkforseelser. Utvidelsen til at rutinemessig testing av promille kunne
gjennomføres ved alle trafikkontroller uten spesielt vedtak fra politimesteren, kom inn i §
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22a i 1988 og trådte i kraft samme år. For mer informasjon om promillelovgivningen, se
Lovdata [web] og Kjelsberg, 2001 [web].
I 1959 ble det i Norge også ulovlig å kjøre under påvirkning av andre berusende eller
bedøvende midler enn alkohol. Dette på grunn av den økende bruken av slike stoffer. På
denne tiden ble det ikke fastsatt noen grense slik som for alkohol, men retten måtte selv
bedømme om personen var påvirket under kjøringen.
Fra slutten av 1990-tallet ble det innført en nulltoleransegrense for illegale stoffer i enkelte
land, og nå finner vi slik lovgivning i mange europeiske land, noen delstater i USA og i
Australia. Disse grensene gjorde det straffbart å kjøre med påvisbare mengder av illegale
stoffer i blodet, vanligvis cannabis, amfetamin, metamfetamin, kokain, og i noen land også
MDMA (ecstasy). Straffen er vanligvis et gebyr.
Danmark var først ute med faste grenser for konsentrasjon i blodprøver for mange
legemidler og illegale stoffer i 2007. Men Norge var det første landet som innførte faste
konsentrasjonsgrenser for 20 stoffer i 2012 som er ekvivalente med promillegrensen for
alkohol på 0,2. I 2016 ble det lagt til konsentrasjonsgrenser for ytterlige 8 stoffer. For 22 av
stoffene er det i tillegg fastsatt straffeutmålingsgrenser tilsvarende 0,5 og 1,2 promille
alkohol (Vindenes, Christophersen & Gjerde, 2016; Oslo universitetssykehus, 2016 [web]).

1.1 Hva og hvem omfattes av vegtrafikkloven?
En vei er i Vegtrafikkloven definert som «…også som gate og plass, herunder opplagsplass,
parkeringsplass, holdeplass, bru, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse
med veg» (Vtrl. § 2).
Promillegrensen som vi finner i Vtrl. § 22 gjelder for alle typer motorvogn. «Med motorvogn
forstås kjøretøy som blir drevet fram med motor» (Vtrl. § 2). Derfor omfatter den også for
eksempel snøscootere, gressklippere og ATV. «Med kjøretøy forstås innretning som er
bestemt til å kjøre på bakken uten skinne. (Vtrl. § 2)».
Det finnes ingen promillegrense for syklister eller fotgjengere. Likevel er loven klar på at
det er du selv som har ansvar for å ferdes hensynsfullt i trafikken.
For kjøretøy som for eksempel segway og elsykler, gjelder Vtrl. § 21, alminnelige plikter.
Du kan altså bli straffet om du sykler i fylla, men straffeutmålingen for disse vil likevel være
noe annerledes enn for motorvogner, da de ikke nødvendigvis utgjør samme fare. Sykkel
defineres ikke som motorvogn, men som kjøretøy. Det er en forskjell i ordlyden for disse.
Derfor gjelder regler for kjøretøy for sykler, elsykler og segwayer, mv. Det finnes tilfeller
der syklister med veldig høy promille har mistet førerkortet til bil. I så tilfelle har det vært
resultat av veldig skjødesløs sykling.
Du kan bli dømt for «forsøk på å føre» et kjøretøy, dersom for eksempel bilen triller mer
enn noen få meter, og farten er høyere enn gangfart. Dersom føreren har hatt til hensikt å
føre motorvognen vil et slikt forsøk på å føre et kjøretøy i påvirket tilstand være straffbart,
Dette kan også innebære å vri om tenningsnøkkelen eller løsne håndbrekket (Kjeldsberg,
2001).
Ved øvelseskjøring anses både ledsager og elev som førere av bilen og begge kan straffes
for promillekjøring i henhold til Vtrl. § 22. Passasjerer kan derimot ikke straffes for kjøring
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i påvirket tilstand. Dette gjelder også om bileier er passasjer. Den som sitter på med en
beruset fører kan få redusert erstatning (avkortning) om han kommer til skade som følge
av at fører var påvirket. Bileier kan imidlertid straffes etter Vtrl. § 17, 2. ledd, som sier at
eier må forvisse seg om at andre som skal bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre
den (Kjeldsberg, 2001).
Alkolås
Det har ført til bekymring hos flere når det gjelder spørsmålet om en bilfører som blir
«stoppet» av alkolåsen, kan bli dømt for forsøk på promillekjøring. Jurist og tidligere sjef i
Utrykningspolitiet, Leif N. Olsen, har kommet med en betenkning omkring temaet (Olsen,
2015). Spørsmålet blir hva som må kreves for å si at det er forsøk på promillekjøring etter
loven. Ikke enhver forberedelse til kjøring kan kalles forsøk, det må være en nærhet i
forsøket og faktisk kjøring. Det finnes en del rettspraksis omkring dette. Litt forenklet kan
en si at en må ha tatt i bruk bilens betjeningsorganer, f.eks. vridd på tenningsnøkkelen eller
løsnet bremsen, før det er snakk om straffbart forsøk. Slik sett kan en kanskje si at det å
blåse i alkolås ville være forsøk etter loven, men det er tvilsomt om alkolåsen kan sies å
være et av bilens betjeningsorgan. Det er heller en form for sikkerhetskontroll for å klarere
om en aktivt kan forberede kjøring. Mer på linje med det å låse opp bilen, som normalt ikke
regnes som forsøk på promillekjøring. En som frivillig har montert og bruker alkolås, vil
ikke kunne sies å ha til hensikt å kjøre når han blåser. Han har tvert om til hensikt ikke å
kjøre om han skulle få utslag eller ikke kunne starte bilen. Dessuten vil en kunne si at
hensikten bare er å kjøre om en ikke blir stoppet av alkolåsen. Reagerer alkolåsen på
luftprøven er hensikten nettopp å ikke kjøre. Altså foreligger det ikke noe straffbart forsøk
på promillekjøring etter Vegtrafikkloven § 22.

1.2 Førerkortbestemmelser
Alle som kjører bil må ha gyldig førerkort med seg. Kravene for å kunne få førerkort finner
vi i Vtrl. § 24, 4. ledd:
”Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel
ellers. Han må ha tilstrekkelig syn og førlighet, nødvendig fysisk og psykisk helse og ha bestått
førerprøve. Ved kjøring til førerprøve anses kandidat som fører av motorvognen.”
Dersom innehaver av førerkort ikke lenger fyller førerkortkravene er han/hun pliktig til å
melde fra om det til fylkesmannen. Det går da melding om det til politiet. Det er politiet
som har ansvaret for å inndra førerkort i Norge, jfr. Vtrl. § 34. Hvis noen kjører uten gyldig
førerkort, får du normalt en sperrefrist før du kan kjøre opp til nytt. Ved større skader som
følge av kjøringen skal sperrefristen være ett år.
Det er retten som bestemmer hva som vurderes som «ikke edruelig». For eksempel har
rettspraksis vist at personer som røyker cannabis regelmessig kan bli vurdert til å være
«ikke edruelige». Helsekravene til førerkort ble innskjerpet 1. oktober 2016
(Helsedirektoratet, 2016 [web]). Da ble det blant annet innført strengere regler for
utskriving av resept på trafikkfarlige legemidler. Det ble fastsatt grenser for døgndoser på
enkelte trafikkfarlige legemidler. Dersom legen skriver ut en dose som er høyere enn disse
grensene, får ikke brukeren beholde førerkortet. Da skal legen sende melding til
fylkesmannen som vurderer å be politiet inndra førerkortet.
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1.3 Pliktmessig avhold
I Vtrl. § 22 b finner vi krav om pliktmessig avhold for yrkessjåfører, også kjent som
avholdspliktloven (tilføyd ved lov i 2006, endret i 2012). Disse skal i tjenestetiden ikke nyte
alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel. Dette forbudet gjelder også i et
tidsrom på 8 timer før tjenestetiden begynner.

1.4 Testing av ruspåvirkning
Politiet kan ta en alkotest (foreløpig blåseprøve for alkohol) og en foreløpig test av om
motorvognfører er påvirket av annet berusende eller bedøvende middel når de har
mistanke om ruspåvirket kjøring, dersom føreren med eller uten skyld er innblandet i et
trafikkuhell eller føreren blir stoppet i en trafikkontroll.
Det blir vanligvis først tatt en alkotest med et håndholdt alkometer. Dersom denne slår ut
positivt, tas enten en blodprøve, eller så tas det en ny blåseprøve for alkohol med et sikrere
analyseinstrument. Resultatene herfra kan brukes som bevis i retten. Dersom det er
mistanke om noe annet enn alkohol utfører politiet testen «tegn og symptomer». Fra våren
2015 tok Utrykningspolitiet i bruk apparater som kan påvise narkotika og enkelte
trafikkfarlige legemidler i spyttprøver, av typen Dräger DrugTest 5000 (Tv2.no, 2016
[web]). Om politiet får mistanke om påvirkning av narkotika kan politiet kreve en
blodprøve og legeundersøkelse for å fastslå graden av beruselse. Dersom en fører nekter å
avgi pusteprøve eller blodprøve, kan blodprøve tas med makt.
Norsk lovgivning om ruspåvirket kjøring er basert på en grenseverdi for mengder av
rusmidler i blodprøver. I Australia, Belgia, Frankrike og Spania kan påvisning, uansett
mengde, av rusmidler i spyttprøver fra motorvognførere være grunnlag for å gi bot for
bruk av rusmiddel før kjøring (Christophersen, Mørland, Stewart & Gjerde, 2016).

1.5 Straffesanksjoner
De vanlige konsekvensene for kjøring i ruspåvirket tilstand i Norge er vist i tabell 2.
Tabell 2 Straffesanksjoner i Norge ved promille- og ruspåvirket kjøring

Alkoholkonsentrasjon i blodet
eller tilsvarende for annet
rusmiddel
0,21 promille - 0,50 promille
0,51 promille - 0,80 promille
0,81 promille - 1,20 promille
Over 1,20 promille

Straffesanksjoner
Bot og mulig tap av førerrett under skjerpende
omstendigheter.
Bot og betinget eller ubetinget fengsel og tap av
førerrett i 12 – 18 måneder. Tap av førerrett kan
forlenges under skjerpende omstendigheter.
Bot og betinget eller ubetinget fengsel og tap av
førerrett i 18 – 24 måneder. Tap av førerrett kan
forlenges under skjerpende omstendigheter.
Bot og ubetinget fengsel og tap av førerrett i minst 2
år.

Skjerpende omstendigheter er omtalt som betydelige trafikkuhell, særlig høye
konsentrasjoner av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, kjøring over
meget lange strekninger, bilbrukstyveri i tilknytning til lovbruddet mv. I disse tilfellene
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skal tap av førerrett fastsettes fra 2 til 5 år. Ved alvorlig skadefølge er det vanlig at tap av
førerrett fastsettes fra 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å
gjelde for alltid, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.
Dersom kjøringen har ført til alvorlig personskade eller noen andres død, vil ansvarlig fører
ikke straffes etter Vegtrafikkloven, men etter Straffeloven § 280 eller § 281. Dette er
strengere straffer enn de som er nevnt over (Vtrl. § 31).
Dersom man blir straffet for kjøring i påvirket tilstand, og det er mindre enn 5 år siden man
tidligere har blitt dømt for brudd på Vtrl. § 22 (ruspåvirket kjøring) jfr. § 31, skal tap av
førerretten fastsettes for alltid. Dette gjelder likevel ikke dersom man har fått bot for å ha
kjørt med promille under 0,5 (Vtrl. § 33 nr. 1, 3.ledd). I spesielle tilfeller har politiet lov til å
beslaglegge kjøretøyet. Dette gjelder særlig ved gjentatte lovbrudd som ikke hadde vært
mulig å gjennomføre uten kjøretøyet.
Legemidler
For førere som blir stoppet med for høye konsentrasjoner i blodet av et legemiddel de har
fått på resept, og inntatt i henhold til anvisningene fra lege, vurderes sakene individuelt av
en rettsmedisinsk sakkyndig (lege). Ved utmåling av straffen for alle saker tas det hensyn
til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført (Vtrl. § 31).
Program mot ruspåvirket kjøring
Retten har også anledning til å sette som vilkår for betinget dom at domfelte gjennomfører
program mot ruspåvirket kjøring (jfr. Strl. § 53). Program mot ruspåvirket kjøring er en
alternativ straffereaksjon overfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget
fengselsstraff for kjøring under påvirkning av legale og illegale rusmidler. Programmet
startet opp på 1990-tallet, og var forbeholdt de som hadde kjørt med promille. I 2008 ble
promilleprogrammet utvidet til «Program mot ruspåvirket kjøring». Dette er et tilbud til de
som defineres å ha et rusproblem, og er et tiltak for å minske antall trafikkulykker ved å
motvirke ny ruspåvirket kjøring. Siktede må samtykke til deltakelse og oppfylle krav til
egnethet. Gjennomføringstiden er normalt på 10 måneder og består av individuelle
samtaler, gruppesamlinger, kartlegging av behandlingsbehov og kontroll med
gjennomføringen. Det er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS, som har
ansvaret for gjennomføringen av programmet.
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2 Rusmidlers effekt på mennesker

Figur 1 Forskjellige rusmidlers virkemåter (Vindenes, Christophersen & Gjerde, 2016)

2.1 Alkohol
Alkohol er det mest brukte rusmidlet både i Norge og i verden. Bruken av dette rusmidlet
har lange tradisjoner i vestlig kultur. Alkohol virker på sentralnervesystemet. De vanligste
virkningene er hevet stemningsleie, redusert konsentrasjon og korttidshukommelse,
nedsatt læringsevne, redusert kritisk sans, økt impulsivitet og aggressivitet. Det kan
påvirke balansen, diksjonen og motorikk i negativ retning. Det er også veldig vanlig å bli
trøtt som en følge av alkoholinntak. Som vi ser av figuren over, er alkohol både dempende
og stimulerende. Måten det påvirker adferden på avhenger både av mengden man drikker
og individuelle forskjeller. Alle disse effektene er potensielt trafikkfarlige (Høye, Elvik,
Sørensen & Vaa, 2013 kap. 8.6; Vindenes, Christophersen & Gjerde, 2016).
Alkohol øker dopaminnivået, som virker på belønningssystemet i hjernen. Alkohol kan ved
gjentagende og langvarig bruk ha en slik effekt at dopaminutskillelsen, og derfor
stemningsleiet, generelt blir lavere. Derfor søker mange til alkohol på nytt for å føle seg
bedre igjen, noe man antar er en av faktorene som fører til avhengighet. I tillegg skjer det
en tilvenning til alkoholen, noe som gjør at man vil få enda høyere dopaminutskillelse ved
gjentakende bruk. Det er derfor avhengige kan få en nærmest uimotståelig trang til å
drikke alkohol (Mørland, 2003).
Konsentrasjonen av alkohol (promillen) man får i blodet er avhengig av kroppsvekt og
kjønn. Kvinner har generelt mindre kroppsvæske, høyere fettprosent og færre enzymer
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som bryter ned alkohol i magesekken enn menn, så de får raskere høyere promille. Om
man har spist eller ikke, har også betydning. De fleste vil kjenne en påvirkning ved 0,5
promille i blodet. En festpromille vil for mange personer ligge på mellom 0,5 og 1 promille
alkohol i blodet, mens en promille på 3 eller høyere kan være dødelig. Varigheten av rusen
varierer og henger sammen med mengden alkohol som drikkes. Alkohol forbrennes
hovedsakelig i leveren, men noe forbrennes i magesekken allerede før det kommer over i
blodet. Vanligvis faller alkoholkonsentrasjonen i blodet med 0,12 - 0,18 promille pr. time.
Hos personer med et jevnlig, hyppig og stort alkoholforbruk kan forbrenningen gå raskere,
opp mot 0,30 promille per time. Alkohol kan påvises i urin lenge etter at det ikke lenger
kan påvises i blodet. Se også Folkehelseinstituttets temaside (Folkehelseinstituttet, 2017
[web]).

2.2 Narkotika og trafikkfarlige legemidler
2.2.1 Cannabis/ THC
Fra cannabisplanten utvinnes rusgivende produkter som marihuana, hasjisj og
cannabisolje. Disse stoffene kan inntas i forskjellige former som kaker, te, brus eller
inhaleres som damp. Det vanligste er å røyke cannabis i pipe eller sigaretter.
Det er funnet tegn på at cannabis har vært i bruk som et rusmiddel i den sør-østlige delen
av verden så tidlig som i det 3. årtusen f.Kr. Det var først på 1960-tallet utbredelsen økte i
vestlig kultur (Warf, 2014). Det er nå det nest mest brukte rusmidlet i verden og det er
anslått at så mange som mellom 3 og 4 % av verdens befolkning bruker cannabis til
rusformål (FN, 2014). Cannabis er det nest mest brukte rusmidlet i Norge, og det mest
brukte illegale rusmidlet. Man anslår likevel at så mange som 20 % av alle mellom 16 og 64
år har prøvd det i Norge, ut i fra spørreundersøkelser gjennomført i 2013 og 2014. 34,5 % i
alderen 25 - 34 år har prøvd cannabis, mens 11,8 % i alderen 16-24 har brukt det i løpet av
de siste 12 månedene (Sandøy, 2015).

Figur 2 Andel i alderen 16-24 år som oppgav å ha brukt cannabis noen gang, siste 12 mnd. og
siste 4 uker (Kilde: Sandøy, 2015)
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Virkemåte
Cannabis virker både dempende og hallusinogent. Det viktigste psykoaktive virkestoffet i
cannabis er tetrahydrocannabiol (THC). Bruk av cannabis kan virke avslappende og gi en
følelse av eufori, ved at det øker utslippet av serotonin i hjernen. Rent kroppslig gir
cannabis økt hjertefrekvens. Det påvirker immunforsvaret, hormonbalansen og
reproduksjonssystemet. Andre vanlige virkninger er røde øyne, tørr munn, økt appetitt og
redusert pustefrekvens. Ved inntak av større mengder, er også panikkanfall og paranoia
vanlige effekter. Det er også funnet en sammenheng mellom cannabis og psykose.
Oppmerksomhet, konsentrasjon, innlæring, hukommelse, reaksjonstid, det å ta avgjørelser
og arbeidsminne påvirkes i negativ retning av cannabis. Det kan også gi endret
tidsopplevelse og sanseinntrykkene kan endres. Dette gjør det vanskeligere å reagere på
andre trafikanters adferd, noe som gjør at en kan komme opp i meget risikofylte
trafikksituasjoner. For eksempel kan en overse rødt lys, stoppskilt eller situasjoner som
oppstår i trafikken. Noen studier har funnet at folk blir mer risikovillige ved inntak av høye
doser cannabis (Lane, Cherek, Tcheremissine m.fl., 2005), mens andre finner det ikke.
Cannabis øker impulsiviteten og fører i mindre grad til hemming av uønsket adferd
(Ramaekers, Kauert, van Ruitenbeek m.fl., 2006; McDonald, Schleifer, Richards m.fl., 2003).
Varigheten av den opplevde rusen er for de fleste på 3-4 timer. Cannabis kan hos de fleste
brukere påvises i blodet 6-12 timer etter røyking, men mye lengre blant kroniske brukere.
Om THC er påvist i blodprøven, betyr som regel det at cannabis er inntatt kort tid i
forveien. En urinprøve er positiv på cannabis-stoffer i flere dager, og i flere uker hos
personer som røyker cannabis ofte. Se også Folkehelseinstituttets faktaark
(Folkehelseinstituttet, 2015a [web]).
Syntetisk cannabis (”Spice”)
Det rapporteres om økende bruk av syntetisk cannabis, og Kripos beslaglegger stadig nye
versjoner av disse stoffene. Disse nye, syntetiske stoffene er stadig i endring. De kan ha
lignende ruseffekter som cannabis, men er ofte mer potente, dvs. at de har en sterkere og
mer uforutsigbar virkning. Se også Folkehelseinstituttets faktaark (Folkehelseinstituttet,
2015b [web]).
2.2.2 Sentralstimulerende midler
Sentralstimulerende midler virker oppkvikkende. De vanligste er amfetamin,
metamfetamin, kokain, khat, efedrin og MDMA. Amfetamin, metamfetamin og kokain er
blant de mest brukte illegale stoffene i verden. I norske spørreundersøkelser fra 2013 og 2014
oppga 4,6 % at de (noen gang i livet) hadde brukt kokain, 3,9 % amfetaminer, 2,2 %
ecstasy/MDMA, mens rundt 1 % rapporterte at de noen gang hadde brukt GHB/GBL, LSD og
heroin (Sandøy, 2015).
I Norge er de sentralstimulerende midlene amfetamin og metylfenidat registrert som
legemidler. Disse brukes blant annet mot konsentrasjonsvansker/ hyperaktivitet og
narkolepsi. Det er strenge retningslinjer for utskriving av resept på disse midlene på grunn
av fare for misbruk.
Som rusmiddel finner vi flere grupper av sentralstimulerende midler:
Amfetamin og metamfetamin har lenge vært brukt som rusmidler (Skretting, Vedøy,
Lund, & Bye, 2016). Stoffene importeres illegalt med varierende kvalitet. Brukerne tar ofte
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en del større doser enn det som er vanlig ved medisinsk bruk. Som rusmiddel er
virkningene ofte nedsatt appetitt, økt stemningsleie, økt selvfølelse og kritikkløshet. I små
mengder kan de være funksjons-/ prestasjonsfremmende, særlig ved trøtthet og
utmattelse. I større doser er disse stoffene svært trafikkfarlige. På fallende
(met)amfetaminrus etter perioder med mye rusinntak er ofte de sløvende virkningene av
rusen mest fremtredende. Se også Folkehelseinstituttets faktaark (Folkehelseinstituttet,
2015c [web]).
Bivirkninger av amfetamin, i større doser, kan gi feber, svette, svimmelhet, rask og
uregelmessig puls, kramper, koordinasjonstap, kollaps, rastløshet, pratsomhet og
aggressivitet. Ved bruk i flere dager i strekk kan det gi vrangforestillinger som paranoia og
symptomer på sinnssykdom. Død som følge av bruk av slike stoffer kan inntreffe på grunn
av virkninger på hjerte- og karsystemet og på grunn av voldsom adferd. Bivirkninger etter
langtidsbruk kan være vondt i muskler og ledd, angst og dårlig søvn. Derfor finner man ofte
blandingsmisbruk for eksempel hos amfetaminbrukere, da de gjerne tar beroligende
preparater for å dempe bivirkningene.
Kokain utvinnes fra kokaplanten og dens virkninger har vært kjent i årtusener. Det inntas
via røyking, injisering eller sniffing. Kokain har mange av de samme virkningene som
amfetaminer. Små doser gir en følelse av velbehag, energi og en følelse av å være ovenpå,
samtidig som sult og søvnbehov undertrykkes. Ved større doser kan man få angstanfall, bli
irritabel og i verste fall få vrangforestillinger. Man får også større tilbøyelighet til å ta
sjanser, noe som er svært uheldig ved bilkjøring. Kokain er sterkt avhengighetsskapende.
Kokain skilles raskt ut i kroppen og har kortere halveringstid enn amfetamin, det vil si at
virkningen og konsentrasjonen i blodet avtar raskere og kan derfor påvises i kortere tid i
blodet. En brukerdose kan ikke påvises i blodet etter 5-12 timer (Oslo universitetssykehus,
2017 [web]). Flere personer rapporterer nå større bruk av kokain enn amfetamin i
spørreundersøkelser, noe som er relativt nytt i Norge (Sandøy, 2015). Se også
Folkehelseinstituttets faktaark (Folkehelseinstituttet, 2015d [web]).
MDMA (ecstasy) er i tillegg til å være sentralstimulerende, også et hallusinogen. Rusen kan
ha likhetstrekk med både amfetamin- og LSD-rus, som begge gir hallusinogene effekter
(Folkehelseinstituttet, 2015e [web]). Opprinnelig inneholdt ecstasy-tabletter kun MDMA,
men i perioder når dette stoffet var vanskelig tilgjengelig, ble tablettene laget av andre
syntetiske rusmidler i stedet. Bruken gikk ned etter en rekke overdoser og dødsfall etter
inntak av tabletter solgt som Ecstasy etter tidlig 2000-tallet. Etter 2011 har bruken fått et
oppsving igjen, under betegnelsen MDMA (Edland-Gryt, Sandberg & Pedersen, 2017);
Tv2.no, 2017 [web]).
Selv om sentralstimulerende stoffer kan virke oppkvikkende, har de også innvirkning på
kritisk sans, vurderingsevne, dømmekraft og gi vrangforestillinger. På nedadgående rus vil
brukeren kunne bli svært utmattet og sløv, noe som igjen øker risikoen for trafikkulykker.
Se også Folkehelseinstituttets faktaark (Folkehelseinstituttet, 2015e).
2.2.3 Opioider
Vanlige opioider er heroin, morfin, kodein, metadon, buprenorfin, oksykodon og tramadol.
Opioider kan komme fra opiumsvalmuen eller de kan være kjemisk fremstilt. Opioider er
en gruppe stoffer som binder seg til opioid-reseptorer i hjernen. De brukes både som
rusmidler og som smertestillende legemidler. Som rusmidler vil de gi en følelse av rus og
velvære. Rusen gir ofte nedsatt evne til selvkritikk, likegyldighet og følelse av
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virkelighetsflukt. De fleste opioidene reduserer den kritiske sansen og øker
risikovilligheten. Noen blir mer rastløse, mens andre blir trøtte. Vanlige bivirkninger er
kvalme, problemer med vannlating, forstoppelse, kløe og munntørrhet. I tillegg påvirkes
ferdighetene og reaksjonsevnen ved bilkjøring og bruk av redskaper og maskiner. Ved
gjentatt bruk er de avhengighetsskapende. Etter langvarig og høyt forbruk vil misbrukere
oftest bli preget fysisk og psykisk. Overdosedødsfall kan inntre ved bruk av de fleste
opioider, også metadon. Faren øker ytterligere ved blandingsmisbruk.
Etter en vanlig terapeutisk enkeltdose vil morfin vanligvis kunne påvises i blodet i
konsentrasjoner over straffbarhetsgrensen for bilførere, i flere timer eller mer. Ved bruk av
langtidsvirkende tabletter vil påvisningstiden være lengre (Folkehelseinstituttet, 2015f
[web]).
2.2.4 Benzodiazepiner
Benzodiazepiner er sentraldempende midler, og omfatter beroligende legemidler og
enkelte sovemidler. Vanlig brukte (og misbrukte) benzodiazepiner er Valium (diazepam),
Sobril (oksazepam), Mogadon (nitrazepam), Rivotril (klonazepam) og Xanor (alprazolam).
Om lag en halv million nordmenn får resept for benzodiazepiner hvert år.
Det er forbudt å bruke og oppbevare benzodiazepiner dersom man ikke har fått det på
resept fra lege. Det har de seneste årene blitt et ganske utbredt rusmiddel som også
importeres og selges illegalt. Ved misbruk som rusmiddel inntas det vanligvis i større doser
enn reseptdoser. Veldig ofte også i kombinasjon med andre stoffer. Vanlige ruseffekter er å
bli avslappet/ beroliget, trøtt og sløv. I tillegg svekkes hukommelse og reaksjonsevne. Disse
stoffene sløver også brukerens impulskontroll og evne til å regulere adferd
(Folkehelseinstituttet, 2015g [web]).
2.2.5 Blandingsrus
Blandingsrus er ganske vanlig i trafikkulykker. Se tabell 3. I noen tilfeller blir to rusmidler,
som for eksempel to narkotiske stoffer brukt sammen, eller at alkohol brukes sammen med
legemidler. I noen tilfeller kombineres ulike stoffer for å forsterke virkningen, mens i andre
tilfeller blir et stoff brukt for å dempe de negative virkningene av et annet. Blandingsrus
kan gi en mye sterkere rus enn folk forventer.

2.3 Toleranse
Langtidsbrukere av rusmidler har en tendens til å utvikle toleranse for stoffene de bruker,
og kan derfor få mindre rus eller påvirkning ved samme dose som tidligere. Derfor kan et
rusmiddel ha sterkere effekt hos personer som ikke bruker det så ofte. Det er en av
grunnene til at like mengder av narkotika i blodet, kan gi forskjellig utslag i adferd hos
forskjellige personer.
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3 Måter å teste rusmiddelbruk på
3.1 Påvise rus
Det er flere måter å teste om noen er ruset. Som nevnt i kapittel 1, bruker politiet en
håndholdt alkotester. Om denne gir utslag for alkohol i pusten, blir personen enten tatt inn
til en blodprøve eller så blir vedkommende testet på politiets bevisapparat: Evidenzer.
Alkohol kan også påvises i urin, svette, og spytt, men disse prøvetypene brukes sjelden.
For å undersøke nærmere om en fører kan være påvirket av andre stoffer enn alkohol,
benytter politiet i Norge seg av en systematisk undersøkelse av tegn og symptomer på
rusmiddelbruk eller -påvirkning. Metoden består av en rekke enkelttester, som for
eksempel balansetest, finger-nese-test, og utseende av øyne og pupiller. For å kunne
dømme noen for kjøring under påvirkning av legemidler eller narkotika, må politiet
rekvirere en blodprøveanalyse. Men også analyse av urin, svette, spytt, hår og negler kan
brukes for å avdekke bruk av slike stoffer, men ikke for å vurdere den aktuelle
ruspåvirkning. Det har blitt utviklet instrumenter som analyserer en del rusmidler i små
spyttprøver. Som nevnt i kap 1.4 tok Utrykningspolitiet våren 2015 i bruk rustesteren
Dräger DrugTest 5000 som kan påvise narkotika og enkelte trafikkfarlige legemidler i
spyttprøver, (Tv2.no, 2016 [web]). Resultatene fra slike analyser kan ikke brukes i retten
for å si om en person er påvirket eller ikke, da må det i tillegg rekvireres en blodprøve.
Dette er på grunn av flere faktorer. Det er ikke noe fast forhold mellom konsentrasjonen av
stoffer i spytt og blod, og det kan være rester etter stoffet i munnhulen, som vil påvirke
resultatet. Det er enda større usikkerhet når det gjelder urintester. Rusmidler kan påvises i
en urinprøve i mye lengre tid etter siste inntak, enn i blod og spytt.
I omtrent en femtedel av alle saker med mistanke om beruset kjøring bruker politiet
utåndingsprøver for å påvise promille. I de andre sakene blir det tatt blodprøve som blir
sendt inn til analyse hos Folkehelseinstituttet (Vindenes, Christophersen, & Gjerde, 2016).

3.2 Forskningsmetoder og pålitelig forskning
Epidemiologiske studier er en samlebetegnelse for studier av sykdom, ulykker og helse
generelt, i tillegg til faktorer som påvirker helsen i befolkninger. Slike studier brukes både
for å undersøke utbredelse av rusmiddelbruk blant tilfeldige førere og blant førere som er
involvert, skadet eller drept i trafikkulykker.
Det er mange mulige feilkilder i epidemiologiske studier av rus og trafikkulykker, så man
bør ikke legge for stor vekt på resultatene i enkeltstudier som ikke er bekreftet i flere andre
undersøkelser.
Et eksempel på en slik feilkilde er at det i Norge er vanskelig å si noe om totalforekomst av
rus blant alle dødsulykker, da man faktisk ikke tar blodprøve av alle drepte førere i
trafikkulykker. Totalt ber politiet om analyse av rusmidler i 65-70 % av førerne som
omkommer i trafikken, og det er disse prosentene man kan si noe sikkert om. Til
sammenligning blir det i Sverige og Finland tatt blodprøver av 87-98 % av omkomne
førere. Dataene fra disse landene vil derfor være mye mer pålitelige (Lunetta, Lounamaa &
Sihvonen 2007; Rammer, 2011). I tillegg har man ved blod- og spyttprøver som oftest ikke
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kapasitet til å undersøke for alle mulige stoffer. Derfor er det vanlig at man kun undersøker
for de vanligste stoffene.
Kasus-kontroll-studier brukes ofte for å anslå risiko for å bli involvert i trafikkulykke etter
bruk av rusmidler eller legemidler (Gjerde, Strand & Mørland, 2015). Det utføres store
studier der tilfeldig utvalgte førere i normal trafikk undersøkes ved hjelp av analyse av
narkotika og trafikkfarlige legemidler i blod- eller spyttprøver, og alkohol i utåndingsluft,
blod- eller spyttprøver. Resultatene sammenlignes med forekomsten av rus i
trafikkulykker, og man kan dermed beregne ulykkesrisiko knyttet til bruk av alkohol og
andre stoffer.
I reseptstudier undersøker man alle personer som har kjøpt et trafikkfarlig legemiddel på et
apotek. Dette blir samkjørt med tall fra trafikkulykkesregistre, som har registrert alle
personer involvert i innrapporterte ulykker med personskader, og det lages en
anonymisert forskningsdatabase. Man teller så antall trafikkulykker f.eks. første uken etter
kjøp av det aktuelle legemiddelet med antall trafikkulykker i andre tidsperioder for hundre
tusener av personer, og beregner om det er øket trafikkulykkesrisiko etter at legemiddelet
har blitt tatt i bruk. En svakhet med slike studier er at man kun vet at pasientene har fått
legemidlet på resept og har hentet det ut, men man vet ikke om pasienten har tatt
legemidlet i riktige doser. I tillegg har de fått medikamentet for å behandle en lidelse, og da
kan man ikke med sikkerhet vite om det er lidelsen eller medikamentet som er opphavet til
ulykkesrisikoen. Men vet heller ikke om pasienten har brukt alkohol eller andre stoffer før
trafikkulykken inntraff.
I Spørreundersøkelser/ selvrapporteringsstudier brukes oftest telefonintervju eller
spørreskjema på nett eller tilsendt på papir. Det trekkes da et tilfeldig utvalg, ofte også med
noen kriterier med krav til geografisk og demografisk variasjon eller likhet. Det er viktig å
merke seg at lav deltakerprosent i epidemiologiske studier eller i spørreundersøkelser kan
påvirke resultatet av studien. I studier som baserer seg på selvrapportering av
rusmiddelbruk og kjøring i påvirket tilstand, er det vanlig å regne med underrapportering
fordi det spørres om følsom informasjon, slik som bruk av narkotika eller kjøring under
påvirkning av alkohol eller andre stoffer.
Eksperimentelle studier brukes til å fastslå om et lege- eller rusmiddel kan påvirke kjøreegenskaper. Dosene som gis til forsøkspersoner er vanligvis mye lavere enn det
regelmessige brukere vanligvis tar (Strand, Gjerde & Mørland, 2016). I studiene gis lave
doser til friske, frivillige forsøkspersoner som ikke bruker det aktuelle stoffet som
undersøkes. Personene testes for evnen til å observere, reagere raskt, riktig og evnen til å
planlegge. Dette gjøres ved tester på datamaskin, i kjøresimulator, kjøring på lukket bane
eller i normal trafikk. Dersom man ønsker å studere ulovlige rusmidler eller rusmidler tatt i
høyere doser, må man vanligvis basere seg på å teste faktiske brukere. Disse studiene vil
også gi et mer realistisk bilde av virkningen, siden de faktiske brukerne også har en
variasjon av toleranse, noen er langtids-brukere og andre er det ikke.
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4 Rus i veitrafikken i Norge
4.1 Rus i veitrafikken i Norge i dag
Sammenlignet med andre land i verden, har Norge en ganske lav forekomst av rusmidler
blant førere i normaltrafikk. I en omfattende undersøkelse i 2008-09 ble det tatt
spyttprøver fra tilfeldig utvalgte førere i Norge og fra 12 andre land i Europa. Siden det ble
brukt samme studiedesign i alle landene, var det mulig å sammenligne tall på tvers av
landegrenser. Det ble brukt felles rapporteringsgrenser for landene som deltok. I Norge
samarbeidet forskere fra Folkehelseinstituttet og Transportøkonomisk institutt med
Utrykningspolitiet (UP) om gjennomføring av studien.
Tabell 3 viser andeler av førere i trafikk i Norge og i Europa med alkohol over 0,1 promille i
blodet og påviste trafikkfarlige legemidler og narkotiske stoffer (Houwing, Hagenzieker,
Mathijssen m.fl., 2011).
Tabell 3 Andel førere med alkohol over 0,1 promille og påvist narkotika og trafikkfarlige
legemidler i Norge og 12 andre land i Europa, i 2008-2009, DRUID-studien (Houwing,
Hagenzieker, Mathijssen m.fl., 2011.

Rusmidler i normaltrafikk
Alkohol
Trafikkfarlige legemidler
Narkotika
2 eller flere rusmidler/legemidler
Alkohol + rusmidler/legemidler

Norge
0,32 %
1,69 %
0,60 %
0,28 %
0,07 %

Gjennomsnitt EU
3,48 %
1,40 %
1,90 %
0,39 %
0,37 %

Av tabellen ser vi at forekomsten av både alkohol og narkotika er en del lavere i Norge enn
gjennomsnittet for Europa. Men andelen førere med legemidler i spyttet var i denne
studien litt høyere i Norge.
I den norske delen av DRUID-prosjektet ble det tatt spyttprøver av tilfeldige førere på
Østlandet, Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge. Det ble tatt prøver til alle tider på
døgnet og alle ukedager. Førerne ble stoppet av UP og ble etter en rutinekontroll spurt om
de ville delta i studien. Om de ønsket å delta, fikk de gi spyttprøve til medarbeidere fra
Folkehelseinstituttet, som også noterte alder, kjønn, type kjøretøy, og litt andre data.
Studien var frivillig og anonym. Totalt 10 004 førere ble spurt om å delta, totalt ble 9 236
førere med i den norske undersøkelsen.
Alkohol og/eller andre trafikkfarlige stoffer ble påvist hos totalt 3,0 % av alle førerne som
deltok i Norge. Fordelingen av ulike stoffer er vist i figur 3.
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Figur 3 Prosentvis forekomst av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver
fra tilfeldige førere i Norge i 2008-2009 (N=9236). Kilde: Houwing, Hagenzieker, Mathijssen
m.fl., 2011

Det vanligste illegale stoffet som ble påvist var virkestoffet i cannabis, THC, med en
forekomst på 0,61 % av prøvene. Illegale stoff ble oftere påvist på kvelder og netter,
spesielt i helgene og hos unge menn. For menn under 25 år var 1,5 % positive på THC. For
kvinner under 25 var denne andelen kun 0,3 % (Gjerde, Christophersen, Normann, m.fl.,
2011). Det ble ikke funnet noen illegale opiater i spyttprøvene.
De vanligste legemidlene som ble funnet i studien var sovemiddelet zopiklon (0,76 %) og
kodein (0,22 %). Trafikkfarlige legemidler var oftest å finne blant eldre førere, særlig
kvinner. For kvinner over 50 år var andelen med benzodiazepiner i spyttet 2,4 % og
andelen med Z-sovemiddel var 2,6 %. For menn i samme aldersgruppe var denne andelen
under halvparten. Legemidler ble oftere påvist på dagtid.
Straffbarhetsgrensen i Norge er på 0,2 promille alkohol i blodet, og tilsvarende for andre
stoffer. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at om lag 2 % av den daglige kjøringen i Norge er
promillekjøring og kjøring med andre rusmidler (Gjerde, Christophersen, Normann m.fl.,
2013). Basert på en antagelse om ca. 7 millioner kjøreturer pr dag tilsvarer dette cirka
140.000 kjøreturer med alkohol, narkotika eller trafikkfarlige legemidler i blodet som i
mengde er høyere enn de norske forbudsgrensene. Det er viktig å presisere at alle disse
ikke er påvirket, fordi det i de fleste tilfellene gjelder lave doser av legemidler eller
narkotika, inkludert bruk av legemidler de har fått på resept i normale doser.
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Andel førere med alkohol, trafikkfarlige legemidler og narkotika over
straffbarhetsgrensene i normaltrafikk i Norge estimeres da til å være:




0,2 % eller ca. 14 000 kjøreturer med alkohol
1,3 % eller ca. 86 000 kjøreturer med trafikkfarlige legemidler
0,6 % eller ca. 40 000 kjøreturer med narkotika

De fleste av disse vil ikke bli straffet fordi de har resept og bruker lave doser. At disse
kjører med alkohol eller narkotika over straffbarhetsgrensene betyr heller ikke
nødvendigvis det samme som at alle er under akutt påvirkning.

4.1.1 Selvrapportert kjøring med promille
I en større spørreundersøkelse fra 2016 med 1500 respondenter, svarte kun 3 % at de selv
hadde kjørt med promille, eller hadde sittet på med noen de visste om eller hadde mistanke
om hadde promille, i løpet av de siste 12 månedene. Sammenligner en dette med en
lignende spørreundersøkelse fra 2004 og 2008, er disse andelene ganske like (Fyhri &
Phillips, 2009; Hesjevoll & Fyhri, 2017).
I en telefonundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI i 2015 svarte 83 % av 4247
respondenter at de kjørte bil selv. Av disse rapporterte 11 % at det forekom at de drakk
alkohol noen timer før de skulle kjøre og beregnet når de var under promillegrensen.
Spørsmålet i denne undersøkelsen er formulert med begrepet ”noen timer”. Det er derfor
usikkert hva respondenten tolker dette som. 33 % var usikre om de noen gang hadde kjørt
med promille. I denne gruppen var menn og risikovillige personer overrepresentert.
Naturlig nok var det flere av de eldre som oppga at de hadde drukket alkohol før de skulle
kjøre. De har levd lengre og har derfor hatt større sjanse for å komme i en slik situasjon
(Pran & Bakke, 2015).
I en studie gjennomført ved tre videregående skoler i Trøndelag ble spørreskjema sendt ut
til 757 elever med en svarprosent i underkant av 60 %. 22 % av guttene rapporterte at de
hadde kjørt bil eller moped i alkoholpåvirket tilstand. 13 % av jentene rapporterte det
samme. Én av fem oppga å ha vært passasjer i en bil der føreren hadde drukket alkohol. 13
% oppga også å ha stoppet en fører fra å kjøre i ruspåvirket tilstand (Sivertsen, 2010).
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4.1.2 Mistenkte førere

Figur 4 Antallet anmeldte for rus (alkohol og narkotika) i veitrafikken i Norge, perioden
2005 - 2015. Kilde: Utrykningspolitiet (2016)

Politiet har ansvaret for promille- og ruskontroller i veitrafikken i Norge. Politiet avdekker
flere førere som er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller trafikkfarlige legemidler nå
enn tidligere. Som vi kan se av figur 4 har antallet rusanmeldelser gått noe opp siden 2011,
mens antall ruskontroller har gått ned (figur 5). Politiet nå har mer målrettede kontroller,
og mange kontrolleres etter konkrete tips fra publikum om for eksempel vinglete og
unormal kjøreadferd.
Hvert år blir i underkant av 10 000 førere anmeldt for mistanke om kjøring i påvirket
tilstand (Statens vegvesen, 2016; Vindenes, Christophersen & Gjerde, 2016). Andelen som
mistenkes for alkoholpåvirkning synker, mens andelen som mistenkes for kjøring under
påvirkning av andre rusmidler øker. Dette kan både skyldes at stadig flere ruser seg i
trafikken, men det kan også være fordi politiet har fått bedre kunnskap og bedre teknologi
for å undersøke dette. Blant annet ved at det ble innført faste straffbarhetsgrenser for 28
rusmidler, i tillegg til alkohol. Det har også vært en utvidet opplæring av politiet i tegn- og
symptomtesting.
I 2015 sendte politiet inn 7 986 blodprøver til analyse hos Folkehelseinstituttet (2016). Av
disse prøvene fordelte de vanligste rusmidlene seg som vist i tabell 4. I saker hvor både
alkohol, rusgivende legemidler og narkotiske stoffer ble analysert, var 7 % negative. Det er
viktig å være oppmerksom på at mange av disse rusmidlene ofte er funnet sammen.
Metamfetamin finnes nesten alltid sammen med amfetamin, siden metamfetamin
omdannes til amfetamin i kroppen.
Antallet innsendte blodprøver til analyse for kun alkohol har gått ned etter 2013. Dette er
trolig fordi politiet i større grad analyserer alkohol i utåndingsluften ved hjelp av
bevisinstrumentet Evidenzer. Innsendte blodprøver for narkotika og legemidler har
derimot økt. Disse blir alltid analysert for alkohol i tillegg.
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Tabell 4 Forekomst av rusmidler blant mistenkte førere i Norge, 2015 (Folkehelseinstituttet,
2016).

Alkohol
THC
Klonazepam (Rivotril)
Amfetamin/Metamfetamin
Diazepam (Valium og lignende)
Antall prøver (N)

45 %
41 %
32 %
34 % / 19 % (39% totalt)
14 %
7986

Figur 5 Antallet ruskontroller i veitrafikken gjennomført av politiet i Norge, perioden 2005 –
2017. Kilde: Utrykningspolitiet (2016)

Antall førere mistenkt for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol har økt, se
fig. 6. I følge UP-sjef Runar Karlsen er hovedårsaken først og fremst politiets innsats,
hovedsakelig bedre metodebruk blant annet gjennom bruk av Dräger DrugTest5000 som
Utrykningspolitiet tok i bruk i 2015, samt bruk av ANPR – automatisk
nummergjenkjennings-system. I tillegg har nå politiet innført krav om at alle de
kontrollerer, rutinemessig skal blåse i en alkotest.
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Figur 6 Antall utåndingsprøver, blodprøver 2000-2015 fordelt på type rus (positive prøver
over lovens grense). Kilde: Utrykningspolitiet (2016)

Annen rus, pluss kombinasjon av alkohol og annen rus, utgjorde over halvparten av alle
rustilfeller i 2015 (52 %), mot 37 % i 2005. Alkohol, THC (cannabis), amfetamin,
klonazepam, metamfetamin og diazepam er fortsatt de hyppigst påviste rusmidlene. I saker
analysert for andre stoffer enn alkohol, ble det i snitt påvist ca. tre ulike stoffer i samme
blodprøve (Utrykningspolitiet, 2016).
Alkohol
Antallet blodprøver som testet positivt på alkohol har gått noe ned de siste to årene. Vi ser i
figur 6 at antallet utåndingsprøver med alkohol har gått opp, men totalt sett har
forekomsten i politiets prøver gått ned. Det var en topp i 2008 med om lag 6500 positive
blodprøver og utåndingsprøver, mens det i 2015 lå på ca. 5400 (Folkehelseinstituttet,
2016).
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THC/ cannabis

Figur 7 Antall saker der THC har blitt påvist i blodprøver fra bilførere mistenkt for påvirket
kjøring (Folkehelseinstituttet, 2016)

Antall blodprøver som var positive på THC er vist i figur 7. Antall førere som testet positivt
på THC er nesten fordoblet fra 2006 til 2015 (Folkehelseinstituttet 2016).
Benzodiazepiner og z-hypnotika
Funn av benzodiazepiner har ligget på rundt 4000 i året fra 2012, og ser ut til å ha gått litt
ned i 2015. Det sees et tydelig skifte i typen benzodiazepiner som ble brukt i trafikken fra
2000 til 2009. Mens det tidligere ble registrert en hyppigere forekomst i bruk av
flunitrazepam (Rohypnol eller Flunipam) er det de senere årene registrert en økning i
bruken av alprazolam (Xanor) og klonazepam (Rivotril). Årsaken er trolig at utskrivning av
resepter på flunitrazepam er kraftig redusert, og andre sovemidler brukes i stedet. Men
den viktigste årsaken er trolig at smuglingen av flunitrazepam til Norge ble kraftig redusert
etter 2002, men smuglingen av klonazepam økte. Dette kan man se ut i fra mengden beslag
politiet gjorde av de ulike stoffene (Høiseth, Middelkoop, Mørland & Gjerde. 2015).
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Amfetamin/ metamfetamin

Figur 8 Antall saker der amfetaminer har blitt påvist i blodprøver fra førere mistenkt for
påvirket kjøring (Folkehelseinstituttet, 2016)

Funn av amfetamin og metamfetamin er vist i figur 8. I perioden 2009 - 2013 var det mye
mer metamfetamin enn amfetamin på det illegale markedet, noe som reflekteres i
blodprøver fra mistenkte ruspåvirkede førere (Folkehelseinstituttet, 2016).
MDMA/ecstasy

Figur 9 Antall saker der MDMA har blitt påvist i blodprøver fra bilførere mistenkt for
påvirket kjøring (Folkehelseinstituttet, 2016)

Side 22
MA – rusfri trafikk rapport 2/2017

En oversikt over rus i trafikken i Norge og internasjonalt

Figur 9 viser at antallet saker med funn av MDMA er mye lavere enn med amfetaminer.
Mens amfetamin ble påvist i rundt 2000 saker i 2015 var det om lag 160 saker med MDMA
samme året. Det er likevel en interessant utvikling å følge, da det var veldig få tilfeller rundt
år 2010, mens det ser ut til å ha økt relativt mye igjen de seneste årene. I 2015 var antallet
funn nesten oppe på samme nivå som tidlig på 2000-tallet. Denne økningen samsvarer også
med Kripos´ beslag, som har vært økende siden 2011. Beslagene av MDMA i 2015 var på
det høyeste det noen gang har vært (Folkehelseinstituttet 2016b).
Kokain
Antallet som blir pågrepet med kokain i blodet er økende, men lavt i forhold til amfetamin.
I 2012 ble det funnet i underkant av 80 tilfeller av kokain i blodprøver fra mistenkte førere.
I 2015 var dette tallet over 120. Kripos har også opplevd en økning i beslag foretatt i 2015
(Folkehelseinstituttet, 2016).
Blandingsmisbruk
I innsendte prøver fra førere mistenkt for ruspåvirket kjøring er blandingsmisbruk veldig
vanlig. I snitt finner man 2,5 – 3 ulike stoffer i prøver fra de mistenkte førerne. I mange av
prøvene der det påvises medikamenter, finner man konsentrasjoner og/eller blandinger
som tyder på misbruk. En stor del av benzodiazepinene stammer trolig fra det illegale
markedet. I løpet av de siste årene har det vært en økt forekomst av benzodiazepiner som
ikke er registrert som legemidler i Norge (Vindenes, Christophersen & Gjerde, 2016).
4.1.3 Lastebilførere
I 2009 ble 2836 lastebilsjåfører stoppet i Norge og testet for alkohol av UP. Kun én
(0,035 %) av disse hadde alkohol over den lovlige grensen i utåndingen (Assum, T. og Erke,
A., 2009). I en annen studie fra 2008-09 ble 910 lastebilsjåfører spurt om å avgi en
spyttprøve for analyse av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler. 882 (97 %) av
disse ble med. Totalt ble det funnet alkohol og rusmidler hos 17 (1,9 %) av sjåførene
(Gjerde, Christophersen, Normann m.fl., 2012).
Dette fordelte seg slik:
- Alkohol (over 0,2 ‰) hos 1 sjåfør (0,1 %)
- Trafikkfarlige legemidler hos 7 sjåfører (0,8 %)
- Illegale rusmidler hos 10 sjåfører (1,1 %)
4.1.4 MC-førere, fotgjengere og syklister
Det foreligger for lite data fra Norge på hvor mange MC-førere som kjører i påvirket
tilstand i normaltrafikk til at man kan gjøre et fornuftig estimat av dette. Vi kan heller ikke
finne at det har vært gjennomført omfattende studier av rus blant fotgjengere og syklister.
Noe av informasjonen som foreligger om hvor mange som sykler i ruset tilstand har vi fra
spørreundersøkelser der folk selv oppgir om de har syklet i beruset tilstand eller ikke. I en
telefonundersøkelse fra 2013 (med 1000 respondenter) svarte 30 % at de har syklet med
promille en eller flere ganger ifølge en spørreundersøkelse som YouGov gjorde for Codan
forsikring høsten 2013. Dette sier ingenting om hvor mange som syklet med rus eller
promille, men det kan tyde på at det var flere som syklet med promille enn som kjørte bil
(12 % fra spørreundersøkelsen) med promille. Eller så kan det være at det ble ansett som
mer akseptabelt å svare slik i en telefonundersøkelse.
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4.2 Ungdata
Siden 2010 har 439 200 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt i
undersøkelsene Ungdata. Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til
alle landets kommuner og fylkeskommuner. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan
det er å være ung i Norge i dag (Bakken, 2017). Til tross for at det ser ut til at voksne
drikker mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk av alkohol flatet ut og fra
årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Ungdata rapporterer at svært få har drukket en
enhet alkohol før de har fylt 14 år.

Figur 10 Andel ungdom som har vært tydelig beruset siste år - etter kjønn og alder (Bakken,
2017)

Etter en økning blant tenåringer i bruken av hasj og marihuana på 1990-tallet, var det en
markert nedgang fram til midten av det første tiåret etter årtusenskiftet. Etter det har
utviklingen vært mer stabil. Sammenliknet med ungdommer i andre land, ligger norske
ungdommers bruk av cannabis nokså lavt. Bruken av stoffer som kokain, ecstasy og heroin
har ifølge selvrapporteringsundersøkelser nokså liten utbredelse blant norske
ungdommer.
På ungdomsskolen er det få som selv har prøvd hasj eller marihuana. 97 % sier at de ikke
har brukt slike stoffer, og mindre enn 2 % har prøvd to eller flere ganger. På videregående
har flere erfaring med stoffene, og spesielt guttene. På siste året på videregående har 23 %
av guttene og 13 % av jentene prøvd hasj eller marihuana i løpet av det siste året. Av disse
har 7 % av prøvd to eller flere ganger. (Bakken, 2017).

4.3 Rus i veitrafikken i Norge - før og nå
I 1970 ble det gjennomført en undersøkelse av tilfeldige førere i Oslo mellom kl. 22.00 og
kl. 02.00. 2,0 % av disse førerne hadde alkoholpromille over den da lovlige grensen på 0,5.
I 1977 ble det gjennomført en ny studie i Oslo nattestid, da hadde 1,0 % av førerne en
promille over 0,5. I en studie utført i 1981- 82 ble det funnet alkohol over 0,5 promille i
blodet hos 0,27 % av førerne, og i 2008-9 hadde 0,2 % over 0,2 promille (Christophersen,
Mørland, Stewart & Gjerde, 2016).
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Tabell 5 Oversikt over resultater i studier av rus blant tilfeldige førere i Norge, 1970-2009
Kilde: Christophersen , Mørland, Stewart & Gjerde, 2016).

Tidspunkt og område
1970-71 Oslo, natt, (n=1927, deltakelse ukjent)
1977 Oslo, natt, (n=1152, deltakelse 98 %)
1981-82 hele Norge,
(n=71 999, deltakelse 100 %)
2005-06 Østlandet, (n=10 816, deltakelse 88 %)
2008-09 4 regioner i Norge,
(n=9 410, deltakelse 94 %)

Grenseverdi Andel med promille
over lovlig grense
0,5 promille 2,00 %
0,5 promille 1,00 %
0,5 promille 0,27 %
0,2 promille
0,2 promille

0,3 %
0,2 %

Promillegrensen ble satt ned i 2001, og studiene etter 2001 viser prosentandelen førere
som hadde promille over 0,2, mens studiene før 2001 viser prosentandel førere som har
promille over 0,5. Som vi kan se av tabell 5 har andelen med promille i undersøkelsene
gradvis gått ned. Men tallene er ikke helt sammenlignbare, da de første undersøkelsene er
fra Oslo og gjennomført på nattestid. Dette er ikke representativt for hele landet, hele
døgnet. Det kan like gjerne skyldes at det var mer promillekjøring i Oslo. Den nyeste
DRUID-studien, ble ikke gjennomført i Oslo sentrum, men man kan se at det er mer
promillekjøring i Stor-Oslo (0,5 % med promille over 0,2 promille) og på helge-nettene.
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5 Rus i veitrafikken i andre land

Figur 11 Forekomst av alkohol, illegal rus og trafikkfarlige legemidler i noen europeiske
land (Houwing, Hagenzieker, Mathijssen m.fl., 2011)

Figur 11 viser den totale forekomsten av alkohol og rusmidler blant førere fra DRUIDstudien i et utvalg land: Norge, Spania, Nederland, Danmark, Italia og Finland (Houwing,
Hagenzieker, Mathijssen m.fl., 2011). Her er det ikke tatt høyde for om den samme
brukeren kan ha brukt flere stoffer samtidig.
I denne undersøkelsen var Italia det landet med høyest andel førere med promille.
Nærmere 10 % hadde alkohol i blodet og over 5 % hadde promille over 0,5. Andre land der
det var vanlig med alkoholpromille over 0,1 var Belgia (7 %), Portugal (5 %), Spania (5 %)
og Litauen (4 %). Landene med lavest forekomst av promille var Ungarn, Norge og Finland.
Spania var det landet hvor flest førere hadde inntatt andre rusmidler enn alkohol. Nesten
10 % hadde slike stoffer i spyttet. Sjeldnest bruk av andre rusmidler i trafikken ble funnet i
Polen, Litauen, Tsjekkia, Sverige og Danmark.
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Om man også tar hensyn til blandingsrus / gjensidig eksklusive stoffgrupper, fordeler det
seg som vist i figur 11:

Figur 12 Forekomst i prosent av blandingsrus og eksklusive stoffgrupper i noen europeiske
land (Houwing, Hagenzieker, Mathijssen m.fl., 2011)

Italia hadde høyest forekomst av kombinasjonen av to rusmidler, mens Spania hadde
høyest forekomst av alkohol kombinert med et annet stoff. Spania hadde også høyest
forekomst av både THC (7 %) og kokain (2,6 %). Norge hadde høy forekomst av legemidler
med 1,69 %, bare slått av Finland (1,7 %) og Belgia (2,99 %) blant disse landene.
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6 Trafikkulykker
Totalt ble 5 539 drept eller skadd i trafikken i 2016 (SSB), av disse omkom 135 personer (111
menn og 24 kvinner). Norge er et av landene i verden med laveste antall drepte i trafikken pr.
million innbyggere.

Figur 13 Drepte, hardt skadde og ulykker i Norge - 1946 – 2016, der år 1946=100. Kilde:
Utrykningspolitiet (2016)

I 2016 var det 791 drepte og hardt skadde i vegtrafikken (SSB). Figur 13 viser at dette er
nesten en halvering sammenliknet med antallet i år 2000. I samme periode har trafikken
økt med mer enn 30 prosent. Dette betyr at risikoen for å bli drept eller hardt skadd pr.
kjørte km er redusert med mer enn 60 prosent fra 2000 til 2015. Siden 1970 har til
sammen 15 500 personer omkommet i trafikken. Dette er et svært høyt tall, men dersom
risikoen for å bli drept i trafikken pr. kjørte km hadde vært konstant på samme nivå som i
1970, hadde det i perioden 1970–2015 vært ytterligere 40 700 omkomne (Statens
vegvesen, 2016).
Det er møteulykker og utforkjøringsulykker som utgjør størstedelen av dødsulykkene,
henholdsvis 36 % og 34 % (mellom 2005 og 2015). Manglende førerdyktighet (52 %) og
høy fart etter forholdene (40 %) er de største medvirkende faktorene. I årsrapporten for
dybdeanalyser i vegtrafikken (Ringen, 2017) kan det være oppgitt flere medvirkende
faktorer som fører til selve dødsulykken.
I en studie av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver fra tilfeldige
fører på Østlandet våren 2017 fant en at forekomsten av narkotika ble redusert fra 2,0 % til
1,6 % fra forrige studie o 2008-0, mens forekomst av trafikkfarlige legemidler ble redusert
fra 3,3 % til 2,2 %. (Gjerde, H., Furuhagen, H., 2017).
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6.1 Dødsulykker som følge av rus
Statens vegvesen anslår at ruspåvirkning har vært medvirkende faktor i gjennomsnittlig
21 % av dødsulykkene fra 2005-2015 (Ringen, 2017). Dette er basert på innsendte
blodprøver og obduksjoner av omkomne i trafikken. Kun ca. 70 % av omkomne førere og
overlevende involvert i dødsulykker blir undersøkt for bruk av alkohol, narkotika eller
trafikkfarlige legemidler. Derfor kan man anta at andelen ulykker som skyldes
ruspåvirkede førere er høyere, sannsynligvis rundt 25%.
I perioden 2001 til 2010 døde 1077 førere i trafikkulykker med bil eller varebil.
Folkehelseinstituttet analyserte blodprøver fra 63 % (676 stk.) av de omkomne
(Christophersen & Gjerde, 2014). Totalt ble det funnet alkohol, narkotika og legemidler
over straffbarhetsgrensene i 41,3 % av de innsendte prøvene. Alkohol alene ble funnet i
19,1 % av prøvene.
Tabell 6 Funn av alkohol, narkotika og sløvende legemidler i blodprøver fra omkomne
førere i Norge, 2001-2010, i prosent (Christophersen & Gjerde, 2014)

Alkohol
Legemidler
Narkotika

Alle ulykker
25,3 %
14,4 %
14, 1%

THC
7,2 %
Benzodiazepiner
12,9 %
Zopiklon
2,5 %
Amfetaminer*
9%
Ett eller flere rusmidler totalt
40,2
Antall førere
*Inkluderer amfetamin, metamfetamin og MDMA.

Eneulykker
49,1 %
17,7 %
19,2 %
10 %
15,9 %
1,5 %
11,1 %
63,8

676

271

I ulykker som involverer flere enn en part ble det funnet rus hos de drepte førerne i 40,2 %
av ulykkene. I eneulykker er bildet annerledes. I blodprøver fra førere drept i eneulykker
fant Folkehelseinstituttet alkohol, legemidler og/eller andre rusmidler i 63,8 % av prøvene,
som vist i tabell 6. Hovedgrunnen til at forskjellene her er så store, er at det i ulykker som
involverer en ruspåvirket og en edru fører, like gjerne kan være den edru føreren som
omkommer. Disse analysene inkluderte ikke blodprøver fra de overlevende førerne.
Vi vet ikke hvor mange av de 37 % drepte førerne som ikke ble undersøkt for
ruspåvirkning ved Folkehelseinstituttet, som hadde alkohol eller andre stoffer over
straffegrensene. Dersom man antar at absolutt alle førere som det ikke ble tatt blodprøve
av, var edru, vil det ha vært 25 % av de omkomne førerne som hadde trafikkfarlige stoffer i
blodet. Dette er et absolutt minimumstall, siden det er lite sannsynlig at alle som ikke har
blitt tatt blodprøve av, ikke hadde rusmidler i kroppen. Om man antar det samme med
førere i eneulykker er det 40 % av de omkomne med trafikkfarlige stoffer i blodet. Dette er
fortsatt et høyt antall. (Christophersen & Gjerde, 2014)
Fra 2005 -2013 fordelte type rusmiddel fra alle blodprøver som var positive på rus, seg
som vist i figur 14. Vi ser av figuren at det fortsatt er alkohol som utgjør størstedelen av
rusmidlene funnet blant omkomne førere i dødsulykker.
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Figur 14 Fordeling av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler i blodprøver fra
omkomne bilførere i Norge, 2005-13 med trafikkfarlige stoffer over straffegrensene (Gjerde,
2016)

Som vi kan se har Folkehelseinstituttet rapportert en ganske mye høyere andel
ruspåvirkede drepte i trafikken enn det Statens vegvesen har. Forskjellen er imidlertid at
Statens vegvesen har sett på absolutt alle dødsfall i trafikken, ikke bare dødsulykker der
førere omkom. SVV regner førere som ikke er testet for ruspåvirkning som edru, dersom
politiet ikke har andre data som angir påvirkning, mens Folkehelseinstituttet ikke har disse
med i beregningsgrunnlaget sitt. Statens vegvesen presiserer da også: ”Det er grunn til å
anta at det reelle omfanget av ruspåvirket kjøring er større, ettersom det ikke tas utvidet
blodprøve av alle innblandede førere eller utføres obduksjon på alle omkomne førere”
(Grimstad, V, Engebretsen, A, 2016 s. 17).
6.1.1 Ansvarlige i dødsulykker
Utrykningspolitiet (2009) har gått gjennom alle 425 dødsulykkene i trafikken i 2004 og
2005. Studien baserer seg på data fra straffesaksregisteret (STRASAK), trafikkulykkesregisteret til Statens vegvesen og politiregistrene. Det er tatt utgangspunkt i domfellelser,
utferdigede forelegg og påtaleunnlatelser for å skille mellom ”gjerningsmenn” og ”ofre”. Én
gjerningsmann ble utpekt for hver av de 425 ulykkene. Av disse var 250 omkommet i
ulykkene og 175 overlevde. Blant de 476 drepte var det altså 250 gjerningsmenn og 226
ofre. Dette inkluderer også eneulykker, der den drepte også nødvendigvis må være
”gjerningsmann”. Av de 425 gjerningsmennene, ble 52 % (219 førere) vurdert til å ha hatt
aggressiv adferd, rus og/eller for høy fart. Om man ser på ulykkene med de 219
gjerningsmennene med rus, for høy fart og/eller aggressiv adferd ble rus fra alkohol,
narkotika eller trafikkfarlige legemidler oppgitt som hovedårsak til 43 % (93 ulykker) av
ulykkene og medvirkende årsak i 5 % (11 ulykker).
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Om man ser på tilfeller av rus i alle ulykker, må man se på de ansvarlige som helhet (da
også inkludert dem som ikke hadde rus/høy fart/aggressiv adferd). Da var andelen av
gjerningsmenn med rus 26 % (111 gjerningsmenn). Alkohol ble påvist i 17 % av ulykkene,
alene eller i kombinasjon. Andre rusmidler enn alkohol ble påvist i 12 % av ulykkene, enten
alene eller i kombinasjon med alkohol. Andelen rusmidler som ble funnet er oppgitt i tab. 7.
Tabell 7 Andel rusmidler påvist blant ansvarlige førere i dødsulykker i Norge, 2004 og 2005
(Utrykningspolitiet, 2009)

Alkohol
Benzodiazepiner
Amfetamin
THC
Kodein
Morfin
Annet (Sovemidler, smertestillende,

16,9 %
6,8 %
4,0 %
3,3 %
1,6 %
0,9 %
4,9 %

Antall (N)

425

antidepressiva, Metadon/Subutex,
kokain, mfl.)

I noen av tilfellene ble ikke rus angitt som årsak til ulykken, eller det har vært knyttet
usikkerhet til graden av påvirkning. I tillegg er det i noen ulykker ikke foretatt
undersøkelser, særlig i de tilfellene der gjerningsmannen selv har omkommet, eller det kun
er testet for alkohol. Det kan derfor gås ut i fra at forekomsten av rusmidler blant
gjerningsmennene vil være enda høyere enn angitt i denne undersøkelsen.
Utrykningspolitiet (2017) har også gått gjennom dødsulykkene i 2012. I figur 15 ser vi hvor
stor andel av gjerningsmennene som hadde rus, høy fart og aggressiv adferd i henholdsvis
2004-05 og 2012.
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Figur 15 Andel av ulykker i prosent med og uten ruspåvirket fører og/ eller høy hastighet/
aggressiv adferd for dødsulykkene i 2004-2005 (N=425) og i 2012 (N=138). Kilde:
Utrykningspolitiet (2017)

Som vi kan se av figur 15 har ikke andelen ruspåvirket kjøring endret seg blant
gjerningsmenn i dødsulykker fra 2004-05 til 2012. Det var «ruspåvirket fører» i 22 % av
dødsulykkene i 2012, det er det samme som for dødsulykkene i 2004-2005
(Utrykningspolitiet, 2017). Reduksjonen vi ser i antall gjerningsmenn med
«ekstremadferd» skyldes nedgangen i ulykker med høy hastighet. Nedgangen i andel av
ulykkene der høy hastighet var medvirkende årsak, finner vi også igjen i Statens vegvesens
dybdeanalyser av dødsulykker (Grimstad & Engebretsen, 2016; Ringen, 2017).

6.2 Skadde i trafikkulykker som følge av rus
Traumeregisteret ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål (Hestnes, 2016) registrerer årlig
hvor mange skadde fra bil, MC og sykkelulykker, som kommer inn til behandling ved
traumesenteret ved Ullevål universitetssykehus. Fra 2005 til 2014 ble det registrert 3687
førere som hadde blitt skadet i trafikkulykker. 37,1 % av disse er alvorlig skadet. Ved
traumesenteret registrerer de rusede førere ved hjelp av analyse av alkohol i blodprøver,
om pasienten åpenbart er påvirket eller om pasienten selv oppgir å ha inntatt et rusmiddel.
I figur 16 finnes andelen rusede førere registrert ved traumesenteret siden 2005:
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Figur 16 Prosentvis fordeling av rusmidler i funn blant fører i skadde bil-, MC- og
sykkelulykker registrert hos Traumeregisteret, 2005-2014 (Hestnes, 2016)

Blant de rusede førerne var andelen alvorlig skadde 40,8 %. Disse tallene inkluderer også
syklister og MC-førere.

6.3 Motorsykkelulykker
MC-kjøring har høyere risiko for trafikkdødsfall enn bilkjøring. Grunnen til dette er en
kombinasjon av at man er mindre beskyttet på en MC enn i en bil, og motorsyklistene synes
også dårligere i trafikken og tar i større grad høyere risiko. Dette kan man se ut i fra
statistikk fra Statens vegvesen, der de har analysert motorsykkelulykker. De har funnet at i
hele 66 % av ulykkene der føreren av en motorsykkel er drept, var føreren selv ansvarlig
for ulykken (Statens vegvesen, 2011). Det er også knyttet større «ekstremadferd», det vil si
alt for høy fart, rusbruk og aggressiv kjøring til en enkelt motorsykkeltype, såkalte racing
motorsykler.
Temaanalysen fra 2016 om MC viser at det har vært en markant nedgang i antall førere
som har kjørt med promille da ulykken skjedde, fra 14 % (19 førere) i 2005-2009 til 7 % (7
førere) i 2010-2014. Siden promillekjøring medfører en dramatisk økning av
ulykkesrisikoen, kan man anta at andelen MC-førere som kjører med promille har gått ned
(Høye, Vaa & Hesjevoll, 2016).
Sammenlignet med bilførere var andelene som var ruspåvirket, betydelig lavere i perioden.
Dette gjelder især påvirkningen av alkohol. I hele perioden (2005-2014) var andelen
drepte bilførere som var påvirket av alkohol, 19 % (15 % var kun påvirket av alkohol, 4 %
av blandingsrus; i tillegg var 5 % påvirket av kun annen rus). Disse dataene har den samme
svakheten ved at det ikke er innsendt blodprøver av alle drepte førere, dataene for rus er
derfor underestimert.
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Figur 17 Prosentvis, funn av rusmidler i dødsulykker hos MC-førere i Norge, 2005-2009 og
2010-2014. Kilde: Høye, Vaa & Hesjevoll (2016)

Andelen som var påvirket av alkohol eller blandingsrus ble omtrent halvert fra 2005-2009
til 2010-2014 (fra til sammen 14 % til 7 %), mens andelen som var påvirket av annet enn
alkohol omtrent er doblet (fra 3 % til 6 %).
Den samlede andelen MC-førere som var påvirket av alkohol og/eller annet, har gått ned
fra 17 % til 13 %. Andelene er praktisk talt de samme når man kun ser på drepte førere.
Fra 2001 til 2010 døde 328 motorsykkelførere i trafikkulykker. Folkehelseinstituttet
analyserte blodprøver fra 207 (63 %) av disse. 27,1 % av de som ble undersøkt (56 stk.)
hadde ett eller flere stoffer over straffegrensene i blodet. I eneulykker var forekomsten
44 %. I ulykker med flere involverte parter var den 15,3 % (Christophersen & Gjerde,
2015).
Blant alle motorsykkelførere som omkom, som det ble sendt inn prøver av, fordelte
rusmidlene seg slik (N=207):




17,4 % med alkohol
7,2 % med trafikkfarlige legemidler
9,2 % med narkotika

Det er verdt å merke seg at mange av disse stoffene er funnet i kombinasjon med
hverandre.
Av de norske studiene ser vi at det er ganske store forskjeller i funnene. Folkehelseinstituttet sin studie rapporterer høyest forekomst av rusmidler blant omkomne
motorsykkelførere. Det skyldes at Folkehelseinstituttet beregnet andel positive
analysefunn i forhold til antall førere som ble undersøkt for rus, mens Statens vegvesen
beregnet andel positive analysefunn i forhold til alle omkomne MC-førere. Som vi kan se er
det mindre rus i dødsulykkene blant omkomne MC-førere enn det er i dødsulykker med
omkomne bil- og varebilførere.
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I USA har man funnet promille i blodet til 37 % av alle drepte motorsykkelførere. 64 % av
dem som døde i eneulykker med motorsykkel på helgekvelder hadde promille over 0,8 i
blodet (NHTSA, 2009).

6.4 Sykkelulykker
Det er et uttalt mål å øke andelen som går og sykler, jfr. Nasjonal transportplan – 20182029. Derfor er det viktig å undersøke årsakene til ulykker blant disse trafikantene.
Dersom andelen gående og syklende øker, ventes det at antallet ulykker også vil øke.
Dessuten er det viktig å vurdere hva som kan gjøre det tryggere å sykle og gå, slik at flere
vil velge dette.
Dødsulykker
Fra 2005 til 2012 var det registrert 71 ulykker der en syklist omkom i Norge. I 18 % av
disse ulykkene er ruspåvirkning oppgitt som medvirkende årsak. I 9 ulykker var det den
drepte syklisten som var påvirket og i 4 ulykker var det bilisten som kjørte på syklisten
som var påvirket. Det er med sykkelulykker som med bilulykker, det er mange av de
omkomne som ikke undersøkes for ruspåvirkning. Det er ikke oppgitt hvor mange av de
drepte det ikke er tatt blodprøve av. Derfor må man også her anse tallene som
minimumstall. Det er også tilfeller der dødsfallet ikke blir registrert, der syklisten har dødd
på sykehuset en stund etter ulykken (Krekling, Schau, Nærum, & Hatlestad, 2014).
I Sverige dør det i gjennomsnitt 25 syklister i året i trafikken. En studie fra Statens väg- och
transportforsking (Ekström & Lindner, 2017) viser at forekomsten av alkohol var dobbelt
så stor blant menn som dør i sykkelulykker, sammenlignet med kvinner. 50 % av de menn
som ble drept i en sykkelulykke som inntraff på kvelds – eller nattestid var påvirket av
alkohol, mens det på dagtid var 10 % som var påvirket av alkohol.
Skader
Det er en stor grad av underrapportering av sykkelulykker. Det anslås at for ulykker der
motorkjøretøy er involvert er rapporteringsgraden 45 – 50 %, mens for ulykker der
motorkjøretøy ikke er involvert, hovedsakelig sykkelulykker, er rapporteringsgraden så lav
som 1-5 %. Transportøkonomisk institutt har i 2005 anslått rapporteringsgraden til 1 av 8,
men har i dette ikke inkludert ulykker med barn. Det er vist at ulykker med barn har en
betraktelig høyere grad av underrapportering og at 1 av 8 er et for lavt anslag (Bjørnskau,
2014). Mange av de underrapporterte ulykkene er singelulykker, der syklisten unnlater å
rapportere ulykken. Data fra Sverige der sykehusregistrerte skader er koblet med
politirapporterte ulykker i ulykkesregisteret STRADA, viser likevel at tallene for omkomne
syklister er ganske riktige, mens tallet på alvorlig skadde er 10 ganger så høyt som den
offisielle statistikken viser. Undersøkelsen viser at antallet drepte syklister har gått ned,
mens antall skadde har økt de siste 25 årene. Antall syklister innlagt på sykehus (34 %) er
tilnærmet likt antall bilførere (33 %). I den svenske undersøkelsen oppgis alkohol å være
en medvirkende årsak i 6 % av eneulykkene med sykkel (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, 2013).
I en studie av innlagte på sykehuset i Trondheim, fant man at omkring 10 % av
sykkelulykkene hadde alkohol som ulykkesfaktor (Jørgensen, 2003). Fra 2005 til 2014 har
Traumesenteret ved Oslo universitetssykehus behandlet 1157 pasienter med potensielt
livstruende skader som følge av en sykkelulykke. Også her ble det funnet at 10 % (117
syklister) av dem som ble alvorlig skadet var påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
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Dette tallet er ganske høyt med tanke på at det kun blir tatt rustest når pasienten er
åpenbart beruset. Derfor er nok i realiteten antallet som skader seg ved å sykle i beruset
tilstand enda høyere (Hestnes, 2016).

6.5 Fotgjengerulykker
Eneulykker (fall osv.) blant fotgjengere defineres ikke som en trafikkulykke, og dermed er
slike ulykker ikke med i den offisielle trafikkulykkesstatistikken (Bjørnskau, 2014). I en
undersøkelse av alle fotgjengerulykker i midtbyen i Trondheim fra 2003 til 2012 fant en
102 personer som ble drept eller skadd. Hos seks av disse fotgjengerne ble det påvist rus.
Alle seks ble lettere skadet. Årsaken var i fem av disse tilfellene beskrevet som at den
påkjørte plutselig gikk eller løp ut i veibanen. I den siste ulykken var årsaken ukjent. Ni
fotgjengere ble ikke testet. Det ble ikke påvist rus hos bilfører i noen av de 102 ulykkene.
12 bilførere ble dog ikke testet (Jystad & Langørgen, 2013). Undersøkelsen baserte seg på
tall fra trafikkulykkesregisteret, altså skader meldt inn til politiet. Det vil derfor være noen
mørketall siden mange ikke melder fra til politiet, særlig ved mindre ulykker og ved
singelulykker.

6.6 Rus i trafikkulykker - før og nå
Det er vanskelig å sammenligne tall fra før 2000 med tall etter 2000 for å se på utviklingen
av rusrelaterte ulykker i trafikken, siden det har blitt målt på så forskjellige måter. Det vi
vet er at de absolutte tallene for ulykker med hardt skadde og drepte har gått betraktelig
ned, som man kan se av figur 13, i starten av dette kapittelet. Men siden det har vært
varierende rutiner med hensyn til å undersøke for rusmidler blant drepte og skadde, og
skyldige som ikke nødvendigvis har blitt skadet selv, er det vanskelig å si noe om
utviklingen. Andelen av påvirkede førere i dødsulykker (i gjennomsnitt 21 %) har vært
ganske konstant siden 2005 (Grimstad & Engebretsen, 2016), men som tidligere påpekt er
den reelle andelen ruspåvirkede førere involvert i dødsulykker trolig høyere.
Tabell 8 oppsummerer historiske analyser av prøver fra omkomne førere så langt tilbake
som 1959. Det er først i fra 1994 at en har informasjon om narkotika i blodet. Tallene viser
ikke noen klar trend, men det kan synes som om andelen med alkohol over 0,5 promille
kan ha blitt noe redusert over tid (Christophersen, Mørland, Stewart & Gjerde, 2016).
Tabell 8 Historisk oversikt over rus blant omkomne fører i Norge, (Christophersen, Mørland,
Stewart & Gjerde, 2016)

Periode
1959-69
1973-75

Omkomne førere
over 0,5 promille
25 %
45 %

Narkotika i blodet

Legemidler i blodet

1976-77

32 %

1989-90

27 %

1994-99

17 %

16 %

16 %

2001-10

24 %

14 %

14 %
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7 Ulykkesrisiko ved kjøring med rus
Hva er risikoen for å bli involvert i en alvorlig trafikkulykke ved kjøring med rus
sammenlignet med ulykkesrisiko ved kjøring i edru tilstand?
Tabell 9 Relativ risiko ved forskjellige rusmidler og legemidler i Europa (EMCDDA, 2011)

*i forhold til edru fører
Tabell 9 viser en oversikt over risiko beregnet for de ulike rusmidlene i Europa. Risikoen
øker med promilleverdi og konsentrasjon av de andre rusmidlene. Som vist i denne
tabellen er alkohol over 1,2 promille og kombinasjonen av alkohol og andre stoffer de
rusmidlene som medfører høyest risiko for trafikkulykker. Se også fig. 17 for risiko ved
ulykke promillenivå.
Når man beregner risiko for trafikkulykker knyttet til enkeltstoffer, er det vanlig å benytte
det statistiske målet «odds ratio» eller oddsforholdet1. Dette beregnes ved å sammenligne
forekomst i normaltrafikk med forekomst i ulykker av et gitt stoff. Oddsforholdet kan
brukes som et tilnærmet mål på relativ risiko, dvs. hvor mange ganger høyere risiko for en
ulykke en ruspåvirket fører har sammenlignet med en edru fører. I dette kapittelet vil
oddsforholdet omtales som relativ risiko.

7.1 Alkohol
Alkoholpåvirkning blant bilførere er en av de enkeltfaktorene som øker risikoen for
trafikkulykker mest. Alkoholpåvirkede førere er sterkt overrepresentert i trafikkulykker
(Folkehelseinstituttet, 2016). Selv om langt flere kjøreturer skjer i annen rus enn alkohol,
står alkoholpåvirkede førere for en mye større del av ulykkene (Assum & Glad, 1990).
Dette er en generell tendens i epidemiologiske studier som er gjort på emnet (Gjerde,
Strand & Mørland, 2015).
1

Odds ratio, OR, forholdet mellom to odds. En odds er sannsynligheten for at en gitt hendelse skal
inntreffe i forhold til sannsynligheten for at den ikke skal inntreffe (Store norske leksikon).
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I DRUID, ble det funnet at en alkoholkonsentrasjon i blodet på over 1,2 promille ga mellom
20 og 200 ganger høyere risiko for å bli alvorlig skadet eller drept i en trafikkulykke,
sammenlignet med en edru fører (Houwing, Hagenzieker, Mathijssen m.fl.,2011).
Det er lite promillekjøring i Norge sammenlignet med de fleste andre land i Europa, noe
som trolig skyldes at Norge har en lang tradisjon for strengt skille mellom bilkjøring og
bruk av alkohol. Norge var det første landet i verden som innførte promillegrense i
trafikken i 1936. Risikoen ved kjøring med promille er generelt høyere i Norge enn i land
der promillekjøring er vanligere, og mer sosialt akseptert, som for eksempel USA, Spania og
Italia (Assum, 2010). De som likevel kjører med promille i Norge er antakelig avvikere med
høy ulykkesrisiko også når de kjører i edru tilstand (Gjerde, Bogstrand & Lillsunde, 2014).
En stor amerikansk studie viste at risikoen for å havne i en ulykke om man kjører med 1,5
promille er 82 ganger så høy som for en edru fører (Blomberg, Peck, Moskowitz m.fl.,
2009). Yngre førere har også høyere risiko enn eldre førere med samme
blodalkoholkonsentrasjon (Peck, Gebers, Voas & Romano, 2008). Dette kan både ha
sammenheng med mer kjøreerfaring og opparbeidet toleranse for alkohol blant
middelaldrende og eldre førere, mens spesielt unge mannlige førere har oftere risikoadferd
i trafikken. Glad (1985) oppga en relativ risiko mellom førere med og uten promille (< 0,5)
til å variere mellom 32 ganger så høy blant promilleførere over 50 år og hele 901 ganger så
høy blant promilleførere i alderen 18-24 år. Resultater fra nyere risikoberegninger er lite
endret i forhold til tallene over. I Trafikksikkerhetshåndboka kapittel 8.6 (Høye, Elvik,
Sørensen & Vaa, 2013) finner vi følgende relative risikotall for personskadeulykker blant
førere med ulike promillenivåer:
2,1 (0,2 – 0,5 promille);
8,3 (0,5 – 0,8 promille);
17,6 (0,8 – 1,3 promille);
87,2 (over 1,3 promille).

Figur 18 Risiko ved ulike promillenivå i forhold edru fører. Kilde: Glad & Vaas (1993)
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Som vi kan se ut i fra figur 18 er risikoøkningen for å bli innblandet i personskadeulykker
mye større ved promille over 1,0, i forhold til edru fører.
Beregninger tyder på at risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke er 55-68 ganger
høyere med promille (alle nivåer) enn uten (Bjørnskau, 2009; Elvik & Høye, 2015).
7.1.1 Bakrus
Det er gjennomført studier i Nederland med kjøresimulatorer, som viser at kjøring i bakrus
også kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Deltakere ble testet både etter en edru kveld og
etter en kveld med festing og alkohol. Deltakerne bestemte selv dag for fest- og drikking.
Dagen derpå ble de testet med pusteprøve for å sjekke at de ikke hadde promille.
Simulatortestene viste likevel at de kjørte som om de skulle ha hatt en promille på mellom
0,5 og 0,8. Deltakerne rapporterte også selv en opplevelse av at de kjørte dårligere. Det ble
imidlertid ikke funnet en sammenheng mellom styrken på bakrusen (en 10-poengsskala
for de 21 mest kjente bakrussymptomer) og kjøreferdighetene. Heller ikke på mengden
alkohol som var blitt drukket og kjøreferdighetene. De fant derimot en sammenheng
mellom kjøreferdighet og mengden på søvn. Deltakerne som hadde sovet seks timer eller
mindre kjørte betraktelig dårligere enn de som hadde sovet mer (Verster, Bervoets, de
Klerk m.fl., 2014).

7.2 Narkotika
Andre faktorer som øker ulykkesrisikoen er påvirkning av narkotika og andre rusmidler. Se
bl.a. tabell 9.
7.2.1 Cannabis/THC
Det har vært gjennomført en stor andel studier, både i Norge og mange andre land, som
undersøker sammenhengen mellom cannabis og trafikkulykker (Gjerde, Strand & Mørland,
2015). I flere av studiene er det funnet en økt risiko for trafikkulykker ved cannabisbruk.
Særlig studier som har undersøkt om den rusede føreren var ansvarlig for ulykken, har
funnet en sterk risikoøkning. En studie fant sammenheng mellom langtidsbruk og ulykker
(Blows, Ivers, Connor m.fl., 2005).
Ulykkesrisikoen for cannabis vil være høyest de første to-tre timene etter inntak, men man
kan påvise påvirkning med sensitive tester i 5-6 timer hos sporadiske brukere (Ramaekers,
Kauert, Theunissen m.fl., 2009). Konsentrasjonen av virkestoffet THC i blodet er høyest
under og like etter røyking, men kan påvises i blodprøver i mange timer etterpå.
Cannabis brukt i kombinasjon med andre stoffer øker risikoen for trafikkulykker betydelig.
Cannabis brukes ofte i kombinasjon med alkohol, hvilket utgjør en stor risiko i trafikken og
gir en mye kraftigere nedsettelse av kjøreferdigheter enn cannabis alene eller alkohol alene
(Vindenes, Christophersen, & Gjerde, 2016).
7.2.2 Sentralstimulerende midler som amfetamin, metamfetamin og kokain
Flere studier viser at det er betydelig økt risiko for å havne i en trafikkulykke blant
misbrukere av amfetamin og metamfetamin. Det er særlig stor risiko ved kombinasjon av
amfetaminer med andre rusmidler. Det er sannsynlig at amfetaminavhengige og brukere
med et høyt forbruk utgjør en større trafikksikkerhetsrisiko enn brukere som en gang i
Side 39
MA – rusfri trafikk rapport 2/2017

En oversikt over rus i trafikken i Norge og internasjonalt

blant tar små doser amfetamin for å holde seg våkne under lange kjøreturer med lite
hviletid. Risikoen for å bli involvert i trafikkulykker ser ut til å være høyere ved bruk av
amfetaminer enn kokain (Gjerde, Strand & Mørland, 2015), se tabell 9.

7.3 Legemidler
Det ble funnet en risikoøkning på 2-4 ganger for å bli involvert i trafikkulykker i en
omfattende reseptstudie i Norge blant pasienter som begynte å bruke opiater,
benzodiazepiner og karisoprodol (muskelavslappende). Internasjonalt er det i flere
epidemiologiske studier også funnet en klar sammenheng mellom benzodiazepiner eller zhypnotika (sovemidler) og trafikkulykker. Det er i flere studier funnet en svak til moderat
sammenheng mellom anti-depressiva og trafikkulykker. Men det kan være vanskelig å vite
om det er selve diagnosen eller medisinene som øker risikoen mest (Gjerde, Strand &
Mørland, 2015).

7.4 Blandingsrus
Som vi har sett tidligere i dette kapittelet finner alle studier, både nasjonale og
internasjonale, en sammenheng mellom blandingsrus og trafikkulykker, se tabell 9.
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8 Hva karakteriserer en rusfører?
8.1 Kjønn
Førere på norske veier
Narkotika blir oftest påvist hos unge menn. Den norske studien av tilfeldige førere i 2008-9
fant at blant mannlige førere under 25 år var 1,5 % positive på THC, mens kun 0,3 % av
kvinner i aldersgruppen var positive på THC.
Trafikkfarlige legemidler blir oftest påvist hos eldre kvinner. Blant kvinner over 50 år var
2,37 % positive på benzodiazepiner og 2,62 % positive på Z-sovemiddel. Blant menn i
samme aldersgruppe, til sammenligning, var 1,09 % positive på benzodiazepiner og 0,95 %
på Z-sovemidler (Houwing, Hagenzieker, Mathijssen m.fl., 2011; Gjerde, Christophersen,
Normann m.fl., 2013).
At flere menn enn kvinner tester positivt på narkotika i trafikken samsvarer med bruk av
rusmidler i befolkningen generelt. Det er mange flere menn som rapporterer bruk av
ulovlige rusmidler enn kvinner. For noen av stoffene er andelene nesten dobbelt så store
for menn, for eksempel for amfetamin med henholdsvis 6,2 % og 2,9 % (Sandøy, 2015).
Førere anmeldt for ruspåvirket kjøring

Figur 19 Anmeldte forhold for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2015 fordelt på alder og kjønn
(n=9582) Kilde: Utrykningspolitiet (2016)

Blant førere anmeldt for kjøring i påvirket tilstand i 2015 var 87 % menn. Alders- og
kjønnsfordelingen ser vi i figur 19. 76 % var mellom 18 og 45 år, mens 21 % var over 46 år.
Den største aldersgruppen var 25 - 34 åringer og utgjorde 29 %. (Utrykningspolitiet, 2016).
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Dødsulykker
Unge menn er overrepresentert på ulykkesstatistikken i samfunnet, både i Norge og i andre
land. Dette gjelder også i trafikken, se figur 20. Denne figuren tar ikke hensyn til kjørte km
for menn og kvinner, men viser antall drepte i trafikken i perioden 2006 - 2016 (Statistisk
sentralbyrå).

Figur 20 Drepte i veitrafikken 2006-2016, fordelt på kjønn og alder. Kilde: Statistisk
sentralbyrå

Yngre menn har høyere risiko enn kvinnene i samme aldersgruppe, jfr. figur 19. De siste ti
årene er fordelingen mellom kjønnene henholdsvis 25 % drepte kvinner i trafikken og
75 % drepte menn. I 2016 var det 117 menn og 18 kvinner som ble drept i trafikken.

Figur 21 Antall trafikkdrepte kvinner og menn i Norge fra 2002 til 2016 (SSB, 2017)
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I figur 21 kan vi se at andelen drepte i trafikken gradvis har gått ned siden 2002. Antallet
kvinner som har blitt drept i trafikken har vært jevnt mye lavere enn antallet menn som
har blitt drept i trafikken fra år til år. En av grunnene til dette er at menn kjører nesten
dobbelt så mange kilometer som kvinner (Bjørnskau, 2015) og muligens at kvinner i større
grad enn menn kjører i tettbygde strøk der farten og kollisjonskreftene er mindre
(Bjørnskau, 2015, s. 16).
Reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 fant at menn i gjennomsnitt kjørte 13 km mer hver
dag enn kvinner. Forskjellen på reiselengde er likevel ikke stor nok til å forklare menns
overrepresentasjon i trafikkulykker. (Hjorthol, Engebretsen & Uteng, 2014).
Christophersen & Gjerde (2014) viste også at det er en mye høyere forekomst av rusmidler
blant menn som omkommer i trafikken enn blant omkomne kvinner. Det ble påvist
rusmidler i 44 % av prøvene fra menn og i 24 % i prøvene fra kvinner i utvalget som ble
testet i tidsrommet (2001-2010). Alkohol over 0,2 promille ble påvist i 20,9 % av prøvene
fra menn og 8,0 % av prøvene fra kvinner. Studien fant også at narkotika ble påvist i 16 %
av prøvene fra menn og 6 % fra kvinner. For trafikkfarlige legemidler var det imidlertid en
mye jevnere forekomst mellom kjønnene med 17 % blant menn og 15 % blant kvinner.
I Utrykningspolitiets analyse av dødsulykkene i fra 2004-5 kan vi se at av dem som kjørte
med høy fart, rus og/eller aggressiv adferd var 90 % menn. Av gjerningspersonene som
ikke hadde kjørt med rus, høy fart og eller aggressiv adferd var 84 % menn.
(Utrykningspolitiet, 2009).

8.2 Alder
I dødsulykker
Unge menn er overrepresentert i dødsulykker. I Folkehelseinstituttets studie av rusmidler i
blodprøver fra drepte førere (Christophersen & Gjerde, 2014) viste det seg at 26 % av de
drepte førerne, som det var tatt blodprøve av, var under 25 år. Mens det i normaltrafikk er
8 % førere under 25 år, var 26 % av de drepte førerne som ble analysert under 25 år.
Alkohol ble oftest påvist hos førere under 25 år, narkotika i aldersgruppen 25-34 år og
legemidler i gruppen 35-54 år. Kombinasjon av to eller flere stoffer var vanligst i
aldersgruppen 25-34 år. I den samme studien hadde 70 % av de omkomne førerne under
35 år alkohol eller andre stoffer i blodet. Eneulykker sier som nevnt mer om ansvaret
føreren har for ulykken, siden det bare kan være én ansvarlig (utenom helt ekstraordinære
forhold).
I Utrykningspolitiets undersøkelse av dødsulykker i fra 2004-5, som skiller mellom
klanderverdige og ikke-klanderverdige førere, var gjennomsnittsalderen for
gjerningsmenn i kategorien ”klanderverdig” 32 år, mens den var 47 år for gjerningsmenn
kategorisert som ”ikke-klanderverdig”. Unge førere var spesielt overrepresentert der høy
fart førte til ulykken (61 % under 30 år). I tilfeller der det ble konkludert med at rus hadde
hovedårsak til ulykken var 52 % under 30 år (Utrykningspolitiet, 2009).
Lav promille ser ut til å ha noe sterkere effekt på yngre førere enn på eldre. Risikoen for
dødsulykker kan leses i figur 22.
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Figur 22 Risiko for dødelig trafikkulykke etter promilleinnhold (BAC) i blodet og
aldersgruppe: relativ til edru fører over 30 år, New Zealand (1995-2000) Kilde: Keall, Frith
& Patterson (2004)

Aldersforskjellen forklares blant annet med mangel på erfaring og trening. Flere studier
har vist at ungdom har et større behov for spenning og at de derfor aksepterer et høyere
risikonivå. Det kan også være færre bekymringer og mindre ansvar som gjør at de har
mulighet til å ta større risiko. (Utrykningspolitiet, 2009).
Forskjellen mellom unge menn og unge kvinner kan skyldes biologiske forskjeller. Det er
påvist at veksten av nerveceller i frontallappene først er ferdig i 20-årsalderen og at unge
kvinner normalt er ferdig utviklet før menn. Det er her planlegging, gjennomføring og
kontroll styres. Tester viser at unge har mye større aktivitet i frontallappene enn det
voksne har når de skal løse samme type oppgaver. Dette vil si at planlegging og
risikovurdering i trafikken skjer mer automatisk for voksne. Manglende evne til å forutse
flere tenkelige situasjoner kan føre til at ungdommer kommer opp i farlige situasjoner uten
at det var intensjonen (Utrykningspolitiet, 2009).

8.3 Geografi
Førere i vanlig trafikk
Det ble oftere funnet alkohol, legemidler og narkotika i prøver fra tilfeldige førere på
Østlandet enn fra resten av landet. Narkotika ble funnet dobbelt så ofte i prøver fra førere
på Østlandet (1,1 %) som fra resten av landet (0,5 %). Stor-Oslo hadde aller høyest
forekomst av slike stoffer (Gjerde, Normann, Christophersen, m.fl., 2011).
I dødsulykker
47 % av dødsulykkene i 2004-2005 som skyldtes klanderverdig adferd (rus, fart, aggressiv
kjøring), skjedde i bostedskommunen til gjerningsmannen. Til sammenligning gjaldt dette
38 % av ulykkene med ikke-klanderverdig adferd som grunn. Det vil si at kjøring i
ruspåvirket tilstand, høy fart og aggressiv kjøring har større sannsynlighet for å forårsake
ulykker i nærmiljøet til gjerningsmannen (Utrykningspolitiet, 2009).
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8.4 Sosial og økonomisk status
Flere studier har funnet en sammenheng mellom sosial- og økonomisk status og
trafikkulykker. Studier fra Sverige viste at unge førere innblandet i trafikkulykker med
personskade i stor grad hadde foreldre i ufaglært, manuelt arbeid, eller som var
arbeidsledige. Førerne selv hadde også lavere skoleprestasjoner enn andre og lavere
utdanning (Murray, 1998; Engström, Diderichsen & Laflamme, 2002) Forskning fra
Australia viser at andelen promillekjørere var høyere i områder der mange hadde
lavstatusyrker, mange var arbeidsledige og det var mange kommunale boliger. Førere med
risikofylt adferd hadde lavere skoleprestasjoner, lite utdanning og kom fra mer
vanskeligstilte hjem enn befolkningen generelt (Utrykningspolitiet, 2009). I en studie fra
New Zealand fant forskerne at bilførere med lav sosioøkonomisk status hadde mindre
sannsynlighet for å bruke bilbelte, større sannsynlighet for å kjøre med promille og oftere
bruke eldre kjøretøy (Whitlock, Norton, Clark m.fl., 2003).

8.5 Nasjonalitet
Førere i vanlig trafikk
I DRUID-studien av tilfeldige førere i Norge fant man at førere uten norsk statsborgerskap
oftere testet positivt på alkohol (1,2 % mot 0,35 %) og narkotika (2,5 % mot 0,7 %) enn
norske førere, men de testet sjeldnere positivt på trafikkfarlige legemidler (0,7 % mot
2,0 %) (Gjerde, Christophersen, Normann m.fl., 2011).
Det foreligger ikke data om sammenhengen mellom opprinnelsesland, rus og
trafikkulykker. Det foreligger derimot informasjon om innvandrere og trafikkulykker
generelt (Nordbakke & Assum, 2008). Innvandrere med norsk førerkort har høyere
ulykkesrisiko enn norskfødte med norsk førerkort. For menn født i Midtøsten og Afrika er
ulykkesrisikoen mer enn dobbelt så høy som for menn født i Norge. Også kvinner født i
Midtøsten har mer enn dobbelt så høy ulykkesrisiko som norskfødte kvinner. Selv om det
er visse metodiske begrensninger i denne studien, er forskjellene mellom bilførere født i
ikke-vestlige land og i Norge så klare at det ikke er tvil om resultatene. Tilsvarende
forskjeller er også funnet i Sverige. Risikoen for en singelulykke er også større blant ikkevestlige innvandrere enn for norskfødte. For kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er risikoen
for en singelulykke dobbelt så stor som for norskfødte kvinner, mens risikoen for menn
med ikke-vestlig bakgrunn er 170 prosent høyere enn for norskfødte menn. Innvandrere
rapporterer selv en annen adferd og andre holdninger enn norskfødte generelt. Noe av
dette kan være grunnen til at de har en høyere ulykkesrisiko.
En serie europeiske undersøkelser om trafikksikkerhet har vært en del av prosjektet
SARTRE (Dahlstedt, 2006). Norge har ikke deltatt i dette prosjektet, så man har
sammenlignet svar fra svenske førere i Sverige med svar fra polske førere i Polen. På
spørsmål om kjøring etter en liten mengde alkohol, svarte 88 % av svenskene aldri, mens
32 % av polakkene svarte aldri. På den annen side svarte 2 % av svenskene og under 1 %
av polakkene at de gjør det en gang i uka eller oftere. For kjøring over promillegrensen
svarte 99 % av svenskene aldri, mot 35 % av polakkene. På den annen side svarte 70 % av
svenskene og 75 % av polakkene at promillegrensen skulle være null. 19 % av svenskene
og 68 % av polakkene svarte ”aldri” på spørsmål om hvor sannsynlig det er å bli kontrollert
for alkohol på en vanlig tur. Polske innvandrere i Norge kan være forskjellig fra den polske
befolkingen generelt.
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I en spørreundersøkelse fra 2008 oppga 97 % både av norskfødte og innvandrere fra Irak,
Pakistan, Vietnam og Polen at de aldri har kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand (i løpet av det
siste året) (Nordbakke & Assum, 2008).

8.6 Tid på døgnet
Førere i vanlig trafikk
Narkotika blir oftere påvist om nettene, særlig i helgene, mens sløvende legemidler oftere
ble påvist på dagtid. I tillegg ble det funnet en del (0,99 %) benzodiazepiner på kveldstid i
helgene. Dette kan som nevnt ha sammenheng med at noen bruker benzodiazepiner som et
rusmiddel, og ikke bare som et legemiddel (Gjerde, Christophersen, Normann m.fl., 2011;
Houwing, Hagenzieker, Mathijssen m.fl., 2011).
Dødsulykker
Tall fra Statens vegvesen sine ulykkesanalysegrupper for perioden 2005-2013 viser at
andel av dødsulykkene der ruspåvirket kjøring var en sannsynlig medvirkende årsak
varierer med tid på døgnet og ukedag (Utrykningspolitiet, 2016):
- 13 % av dødsulykkene som skjedde mellom kl. 06.00 og midnatt hadde ruspåvirket fører.
- 49 % av dødsulykkene som skjedde mellom midnatt og kl. 06.00 mandag – fredag hadde
ruspåvirket fører.
- 66 % av dødsulykkene som skjedde mellom midnatt og kl. 06.00 lørdag og søndag hadde
ruspåvirket fører.
I Utrykningspolitiets rapport (2009) fant man at blant ulykker med ikke-klanderverdig
adferd som årsak forekom flest mellom kl.12.00 og 18.00 på dagtid, noe som gjenspeiler
når det er mest trafikk på veiene. Blant ulykker med klanderverdig adferd som årsak,
forekom flest på kveld- og nattestid og i helgene. Utforkjøringer var i mye større grad enn
de andre ulykkestypene et resultat av klanderverdig adferd og relatert til rus.

8.7 Tidligere straffet
Mistenkte
Av dem som ble mistenkt for ruspåvirket kjøring i 2009 hadde 82 % et eller flere
registrerte straffbare forhold i straffesaksregisteret (mistenkt, siktet eller domfelt)
(Utrykningspolitiet, 2012). Omtrent 9 % var mistenkt for mer enn ett tilfelle i 2009.
8565 personer var mistenkt for ruspåvirket kjøring i 2009. Disse var registrert med
176.293 andre straffbare forhold. Dette er 3 ganger så mange saker som de som var
registrert på personer anmeldt for å kjøre for fort i 2009 (82 % mot 58 %).
Totalt hadde 67 % av rusførerne i 2009 blitt registrert for andre straffbare forhold enn
trafikkovertredelser. Økonomi- eller vinningskriminalitet (33,3 %) og
narkotikakriminalitet (23 %) utgjorde høyere andeler av sakene til rusførerne enn blant
anmeldte generelt. Dette skyldtes sannsynligvis at vinningskriminalitet ofte brukes for å
finansiere ruskriminalitet, og at det videre er en ganske naturlig sammenheng mellom
ruskriminalitet og ruspåvirket kjøring.



45 % av de mistenkte rusførerne kjørte uten gyldig førerkort. Det fremgår ikke om
førerretten var mistet eller aldri tildelt.
36 % av rusførerne var tidligere anmeldt for tilfeller av ruspåvirket kjøring (om
man inkluderer dem fra 2009).
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27 % av rusførerne var registrert med minst én trafikkulykke med person- eller
materiellskade.

I følge Transportøkonomisk institutt er oppdagelsesrisikoen betydelig høyere ved
fartsovertredelser enn ved ruskjøring. Dette skyldes at fartsovertredelser er umiddelbart
mer synlig enn ruskjøring og dessuten mindre tidkrevende å påvise. Ruskjøring er en
overtredelse som foregår under hele kjøreturen, men fartsovertredelser som regel bare
foregår over en viss strekning (Elvik, 2010).
Dødsulykker
Utrykningspolitiet (Utrykningspolitiet, 2009, 2017) har gjennomgått dødsulykkene fra
2004-2005 og 2012 og undersøkt hvor mange av de ansvarlige for ulykkene,
gjerningspersonene, som var tidligere straffet.

Figur 23 Andel av gjerningspersonene i dødsulykker i trafikken straffet eller ikke straffet for
trafikk og/eller annen kriminalitet fordelt på dødsulykker 2012 (N=138) og dødsulykker
2004-2005 (N=425). Kilde: Utrykningspolitiet (2017)

Som vi kan se av figur 23 var 35 % av alle gjerningsmenn, altså de som var oppgitt å være
skyld i dødsulykkene i 2004-2005, tidligere straffet (Utrykningspolitiet, 2009). I 2012 var
30 % tidligere straffet (Utrykningspolitiet, 2017). Til sammenligning viste en undersøkelse
av kriminalitet blant alle personer født i 1977 at 21 % hadde blitt siktet for minst ett
lovbrudd fra de var 15 til de fylte 25 år (Skardhamar, 2005). Det er forskjell på siktet og
dømt, og hvis denne undersøkelsen hadde vist tall for dømte, ville nok prosentandelen ha
vært enda mindre. Det vil si at det er en mye større del av dem som er involvert i
dødsulykker, som tidligere er straffedømt, enn i befolkningen for øvrig, og særlig mange
flere blant de klanderverdige gjerningsmennene.
Ut i fra figur 23 ser vi at 18 % av gjerningspersonene i dødsulykkene i 2012 var straffet for
trafikale forhold (blått pluss rødt felt), mens andelen var 21 % blant gjernings-personene i
dødsulykkene 2004-2005. For annen kriminalitet enn trafikkovertredelser (rødt pluss
grønt felt) ser vi at andelen tidligere straffet var 19 % av gjerningspersonene i
dødsulykkene 2012 mot 25 % av gjerningspersonene i dødsulykkene 2004-2005. Det er for
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små forskjeller, og for lite datagrunnlag, til å kunne vise til noen endringstendens
(Utrykningspolitiet, 2017).
Utrykningspolitiet har i sine rapporter videre delt opp mellom gjerningsmenn med og uten
rus, for høy hastighet og/eller aggressiv adferd. Når vi ser på denne gruppen er andelen
som tidligere har vært straffet enda høyere, noe som fremgår av figur 25.

Figur 24 Andel i prosent av gjerningspersoner i dødsulykkene 2004-05 (N=425) og 2012
(N=138) som var tidligere straffet, fordelt på ulykker med og uten klanderverdig adferd.
Kilde: Utrykningspolitiet (2017)

Av de 138 gjerningspersonene i dødsulykkene i 2012 var det 57 førere som hadde høy
hastighet, aggressiv adferd og/eller kjørte ruspåvirket i ulykken: 53 % av disse var
tidligere straffet, mot 14 % av de 81 gjerningspersonene i dødsulykkene i 2012 som ikke
hadde høy hastighet, aggressiv adferd og/eller kjørte ruspåvirket (Utrykningspolitiet,
2017).
Av gjerningsmenn i 2004-05 som hadde for høy fart, rus eller aggressiv kjøring, var 51 %
tidligere straffet.
 36 % av disse gjerningsmennene hadde tidligere vært straffet for trafikale forhold
 38 % av dem hadde tidligere vært straffet for andre ting enn trafikale forhold
 20 % hadde vært straffet for vinningskriminalitet
 18 % hadde vært straffet for narkotikakriminalitet
Blant de klanderverdige gjerningsmennene der rus alene var hovedårsak til ulykken, var
hele 72 % av gjerningsmennene tidligere straffet. Rus, alene eller sammen med fart, ble
ansett som hovedårsak i 93 av de 425 ulykkene i 2004-05. Der rus og fart sammen var
årsak til ulykken var 67 % tidligere straffet. 57 % av disse gjerningsmennene var tidligere
straffet for andre forhold enn trafikkovertredelser, med narkotika (33 %) og
vinningsforbrytelse (32 %) som de største kategoriene. Med bakgrunn i en litteraturstudie
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utført av SINTEF, antok Utrykningspolitiet i rapporten at personer som tidligere har vært
straffet for vinning, narkotika og vold ville anse trafikkovertredelser som mindre alvorlige
(Utrykningspolitiet, 2009).

8.8 Alkoholproblem
I om lag halvparten av sakene der politiet har mistanke om, og undersøkt for
promillekjøring, har føreren over 1,5 promille alkohol i blodet (Khiabani, Opdal & Mørland,
2008). Dette er svært høyt, og mye mer enn om en gjennomsnittsperson for eksempel
drikker en flaske vin i løpet av noen timer. Dette kan tyde på at mange promillekjørere har
høy alkoholtoleranse, noe som er en typisk følge av et generelt høyt alkoholkonsum. Flere
studier fra 80-tallet av biologiske markører for høyt alkoholkonsum (GGT og CDT) og
selvrapportert alkoholkonsum, har også vist at en stor andel av dem som blir tatt for
promillekjøring, har et høyt alkoholkonsum, sannsynligvis på grunn av alkoholproblemer
(Gjerde & Mørland, 1987; Gjerde, 1988; Ruud & Gjerde, 1992). Tilbakefallet var høyest
blant førere med høy promille og blant førere som var positive på GGT. Dette kan også
forklare noe av den store graden av tilbakefall, som ble beskrevet i forrige avsnitt. Svenske
studier har også vist at 58 % av dem som er tatt for promillekjøring hadde et
alkoholproblem i form av skadelige eller risikable alkoholvaner (Bergman, Hubicka, &
Laurell, 2005).

8.9 Personlighetstrekk
Det er funnet en sammenheng mellom trafikkulykker og risikosøkende personlighetstrekk.
SINTEF har gått gjennom forskning fra hele den vestlige verden etter 1990
(Utrykningspolitiet, 2009). Sensasjonssøking som personlighetstrekk er i dag en av de mest
brukte psykologiske forklaringene på hvorfor noen førere er mer risikosøkende enn andre
førere og hvorfor noen havner i flere ulykker. Menn og unge er generelt mer risikosøkende
enn andre. Det skilles ofte mellom to typer risikosøking: Fysisk farlige utfordringer (TAS)
og Sosiale utfordringer (DIS). De som søker risiko gjennom fysisk farlige utfordringer
driver typisk med fjellklatring, hanggliding, boksing, alpint, dykking og forskjellige
ekstremsporter. Denne gruppen har et sterkt mestringsmotiv, noe som medfører at
personer i denne gruppen oftere trener mot dette og på denne måten får mer erfaring om
risiko. Hvis mestringsaspektet står sterkt hos TAS-gruppen, vil dette forklare hvorfor de er
i færre ulykker.
I DIS-gruppen er ikke mestringsaspektet like gjeldende. De beskrives som mer
”uansvarlige” og ”løsslupne” samtidig som de har sterk tro på egen dyktighet. Slik adferd
forekommer ofte i finansverdenen, kriminell aktivitet, eksperimentering med narkotika,
festing, media, politikk, ledere. Undersøkelser viser tydelig sammenheng mellom denne
type personlighetstrekk/ adferd og kjøring i beruset tilsand (Utrykningspolitiet, 2009).
Dagfinn Moe ved SINTEF (Moe, 2007) har evaluert trafikksikkerhetskampanjen ”Si ifra” i
Vestfold og Agder-fylkene. Her skiller han også mellom to grupper risikosøkende
ungdommer: ”Risikooptimister og risikolikegyldige” og ”Fartsglade og spenningssøkende”.
Begge gruppene hadde vært involvert i flere ulykker og farlige situasjoner enn andre
ungdommer, brukte bilbelte mindre, i større grad sittet på med beruset fører og vært med
på å kjøre for fort. De hadde større tro på egne førerferdigheter. Førstnevnte gruppe hadde
større tilbøyelighet til å kombinere alkohol med bilkjøring som en del av spenningssøken.
Aggressivitet er også et personlighetstrekk som er årsak til mange ulykker (Ulleberg,
2004).
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Femfaktorsmodellen for personlighetstrekk ”The Big Five” blir i forskning også brukt som
forklaringsmodell på hvem som havner i ulykker. De fem personlighetstrekkene som
inngår i modellen er: Ekstraversjon, nevrotisisme, planmessighet, medmenneskelighet og
åpenhet for erfaring. I grove trekk kan man konkludere med at det er en eller flere
kombinasjoner av disse trekkene, heller enn trekket i seg selv som kan ha sammenheng
med risiko for ulykker. Lav medmenneskelighet og lav planmessighet har i flere studier
blitt utpekt som de trekkene som i størst grad kan predikere risiko for innblanding i
trafikkulykker (Utrykningspolitiet 2009).
Det er funnet en korrelasjon mellom ADHD og både trafikkulykker og rusbruk. Det er
anslått at så mange som 20 – 25 % av alle med rusproblemer har ADHD. Og omvendt viser
norske tall en forekomst av rusproblemer på 26 % hos voksne med ADHD (Bachmann,
Espegren & Willesen, 2008).
Resultatene som er gjengitt over viser at rusførere er en særlig problematisk gruppe. De
har større problemer med narkotika og kriminalitet enn resten av befolkningen. De er også
i all hovedsak unge menn, en gruppe som generelt har større problemer med kriminalitet
og rus enn resten av befolkningen. Risikoadferd, kriminalitet og trafikkrisiko er sterkt
knyttet sammen. Dette utgjør en stor fare både for denne gruppen selv og for andre,
uskyldige som ferdes i trafikken. Det viser seg at det ikke nødvendigvis hjelper å inndra
førerkortet, da nesten halvparten av dem som har blitt tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand
ikke har førerkort, enten inndratt eller aldri hatt (Utrykningspolitiet, 2012).
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9 Holdninger
Transportøkonomisk institutt har, på oppdrag for Statens vegvesen gjennom en serie med
tilstandsundersøkelser, spurt en rekke respondenter om kunnskap, holdninger og adferd i
trafikken. Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2011, 2008, 2004, 2002, 2000 og
1998. I undersøkelsen i 2016 ble 2331 respondenter intervjuet. Hensikten med studien er å
gi et tidsbilde av trafikantene, som et grunnlag for utforming av fremtidige trafikksikkerhetstiltak (Hesjevoll & Fyhri, 2017).

9.1 Vanlige føreres holdninger
Kunnskap om regelverk og sanksjoner
I tilstandsundersøkelsen fra 2016 svarer en betydelig andel av respondentene ikke riktig
på spørsmål om regler for førerkortinndragelse, prikkbelastning og «rusmidler» i trafikken.
De fleste (60 %) var i 2016 klar over at vi har faste grenser for både narkotika og
virkestoffer i lovlige medisiner, mens 22 % trodde at vi ikke hadde slike grenser, se fig 25.
Sammenlignet med 2011 hadde andelen som oppga at vi har en slik grense blitt større, men
i 2011 hadde ikke faste grenser for andre stoffer enn alkohol blitt innført.
En fjerdedel av respondentene i aldersgruppene 45 år og eldre trodde ikke at vi hadde faste
grenser for andre «rusmidler» i trafikken enn alkohol, inklusive virkestoffer i trafikkfarlige
legemidler, mens ytterligere 16-17 % oppgav at de ikke visste, eller at vi kun hadde slike
grenser for enten narkotika eller virkestoffer i legemidler, se fig. 25. I og med at dette er
medisiner som mange potensielt kan eksponeres for, mente Transportøkonomisk institutt
at det kunne synes som det var et behov for ytterligere informasjon om dette i
befolkningen (Hesjevoll & Fyhri, 2017).

Figur 25 Kunnskap om rusmiddelgrenser for fører, svarfordelingen er pr. aldersgruppe i
prosent (Hesjevoll & Fyhri, 2017)
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Kunnskap om trafikksikkerhet
Studien av trafikksikkerhetstilstanden i 2016 kunne tyde på mer trafikksikker adferd på
flere områder. Dette gjaldt blant annet bruk av hjelm og sykkellys blant syklister, bruk av
refleks blant fotgjengere, og fartsvalg blant bilførere (Hesjevoll & Fyhri, 2017).
Adferd i trafikken
Deltakerne i studien var noe mindre positive til restriktive tiltak for å bedre
trafikksikkerheten i 2016 enn i 2011. Samtidig mente et flertall av respondentene at
myndighetene burde kontrollere trafikantenes adferd i større grad enn i dag for å bedre
trafikksikkerheten. Men på enkelte områder var majoriteten av respondentene positive til
å innføre mer restriktive tiltak. Dette gjelder blant annet alle tiltak rettet mot myke
trafikanter og promillekjøring (Hesjevoll & Fyhri, 2017).
Sammenhenger mellom holdninger og adferd
Det har blitt funnet en klar sammenheng mellom bekjentes reaksjon på drikking før kjøring
og hvor mye en selv tillater seg å drikke før kjøring. I en spørreundersøkelse fra 2001 fant
man at de som hadde bekjente som sterkt mislikte bilkjøring etter en halv pils, også oppgav
å tillate seg selv i mindre grad alkohol før kjøring, enn de som hadde bekjente som ikke
reagerte på dette. En fant også en sammenheng mellom venners forventede reaksjon på
kjøring etter fire halvflasker pils og hva en selv tillot seg å drikke. Dette sosiale mønsteret
gjaldt også for oppgitt sannsynlighet for promillekjøring (Assum, 2001).
Moan & Rise (2011) ved SIRUS har i en spørreundersøkelse undersøkt hva som gjorde at
folk ønsket å unngå å kjøre med promille. Ved å snu på spørsmålet på denne måten håpet
de å få tak i mer tydelige svar enn det tidligere studier om holdninger har fått. I analysen
var det tatt med 879 respondenter med førerkort som oppga å ha drukket minst 1-2 ganger
det siste året. De ønsket å se om intensjoner (om man har tenkt eller ikke tenkt å
gjennomføre en handling) kan forklares av:
-

Holdninger (positiv eller negativ til en handling),
Subjektive normer (hvordan en tror at venner og kjente ønsker eller forventer at man
skal handle),
Selvoppfattet kontroll over egen adferd (hvor enkelt eller vanskelig en tror det er å
gjennomføre en handling),
Deskriptive normer (om man tror vennene ville ha gjennomført en slik handling)
Moralske normer (om for eksempel ville fått dårlig samvittighet av å gjennomføre en
slik handling).

I denne studien var handlingen å drikke to flasker øl og kjøre en time etterpå.
Sammenlagt forklarte disse faktorene kun 10 % av variasjonen i intensjonene. Disse
faktorene forklarte bedre adferden til menn under 35 år, enn til kvinner og førere over 35
år. Selvoppfattet kontroll over egen adferd var den faktoren som best forklarte intensjoner
blant alle førerne, særlig hos yngre førere. Etter denne var det deskriptive normer som best
forklarte intensjoner. Deskriptive normer var sterkere relatert til intensjoner hos menn
enn hos kvinner. Dersom menn oppfattet det som vanlig at vennene deres drakk to flasker
øl før de kjørte, var det større sannsynlighet for at de hadde til hensikt å gjøre dette selv
også. Derfor er det viktig å informere mannlige førere om at det ikke er vanlig blant menn
generelt å drikke før de kjører.
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Forebyggende arbeid bør fokusere på førers opplevelse av å kunne kontrollere egen adferd
og på å opplyse om hva andre i samme situasjon gjør – at det ikke er normalt å kjøre etter å
ha drukket.
Moan, Norström & Storvoll (2013) undersøkte i en studie sammenhengen mellom
impulsivitet, stort alkoholinntak og kjøring i beruset tilstand blant 18-åringer (1994) og de
samme personene som 28-åringer (2005). I studien ble et spørreskjema besvart av totalt
2603 personer. Forskerne anslo at for hver gang en hadde hatt et stort alkoholinntak, økte
sannsynligheten for kjøring i ruspåvirket tilstand med 2,6 %. Sammenhengen mellom hvor
ofte en drikker seg beruset og promillekjøring var tydeligere for menn enn for kvinner.
En fant også ut at det var en sammenheng mellom drikking og kjøring i ruspåvirket
tilstand. For dem som scoret høyt på impulsivitet var den dobbelt så høy som for dem som
scoret lavt. Dette viser at impulsivitet, i tillegg til å være en faktor som kan føre til kjøring i
ruspåvirket tilstand, kan øke kjøring i ruspåvirket tilstand. (Moan, Norström & Storvoll,
2013). Dette viser at man i forebyggende arbeid bør tilrettelegge både for å påvirke yngre
menn og mennesker som er impulsive.
Ungdom og utvikling
Fra 2007 til 2010 ble det gjennomført fire spørreundersøkelser i to utvalg blant ungdom.
Formålet var å undersøke holdninger og utvikling med tanke på trafikksikkerhet. Det ene
utvalget var 18-åringer som nettopp hadde fått førerkort, og det andre 16/17-åringer som
nettopp hadde mottatt informasjon om føreropplæringen. Begge ble så undersøkt igjen
omtrent to år etterpå.
Det ble funnet klare forskjeller i holdninger til trafikksikkerhet mellom unge kvinner og
unge menn. Det ble også funnet forskjeller mellom menn og kvinner når det gjaldt
selvrapportert kjøreadferd. Mennene i spørreundersøkelsen var mer positive til å kjøre fort
hvis forholdene tillot det, enn kvinnene. Det var en tendens i materialet til at både menn og
kvinner over tid utviklet holdningene mer til å tilpasse seg til trafikale forhold enn regler.
Men det var også i noen grad ulik utvikling i holdningene til mennene og. Færre var enige i
påstander som «Sammenhengen mellom fart og ulykker er ikke så stor som mange tror»
etter de har fått føreropplæring, enn før de fikk føreropplæring. Dette kan tyde på at
føreropplæringen i seg selv har en opplysende effekt. Sammen med alder/modning og
erfaring som bilfører har føreropplæringen og det å ha tatt førerkort effekt på utviklingen
av holdningene over tid (Backer-Grøndal, 2010a).
Analysene som ble utført av Transportøkonomisk institutt på grunnlag av
spørreundersøkelsen i 2008, viste at menn generelt sett har mer kunnskap om
trafikksikkerhet enn kvinner, men at de har dårligere adferd og holdninger (Phillips &
Fyhri, 2009).
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9.2 Promilleføreres holdninger og kunnskap
Australske forskere har sammenlignet 149 dømte promilleførere med 149 førere i en
kontrollgruppe (Baum, 2000). Gruppene hadde omtrent samme sammensetning, alders- og
kjønnsmessig, men kontrollgruppen hadde litt høyere sosioøkonomisk status (de jobbet i
ufaglærte yrker, mens promilleførerne i større grad var arbeidsledige). Begge gruppene
hadde generelt sett samme kunnskapsnivå angående promillegrenser og lignende.
Kunnskapsnivået i begge gruppene var høyt når det kom til lovlig promillegrense i blodet
(over 80 % hadde rett). Promilleførerne rapporterte derimot et hyppigere drikkemønster
enn kontrollgruppen. De rapporterte også i mindre grad at de holder oversikt over hvor
mye de drikker før de skal kjøre (Australias alkoholgrense er på 0,5 promille). Forskerne
fant også signifikante forskjeller i holdninger mellom promilleførerne og kontrollgruppen.
Blant de dømte promilleførerne var det mange flere (26 % mot 4 %) som mente at risikoen
ved fyllekjøring var overdrevet. Promilleførerne svarte i mindre grad at samfunnet
behøvde strengere sanksjoner mot dem som kjører i påvirket tilstand (45 % mot 74 %). De
hadde også større tro på at «alle drikker og kjører en gang iblant» (77 % mot 54 %). Dette
viser at det i Australia, var større grad av forskjell i holdningene enn i kunnskapene blant
de som kjørte i påvirket tilstand i forhold til de som ikke gjorde det (Baum, 2000). Det vil
være nærliggende å tro at noe av det samme mønsteret ville være å finne dersom man
gjennomførte en lignende studie i Norge.
I en annen australsk studie ble det undersøkt om det var legale eller ikke-legale
konsekvenser som folk la mest vekt på med tanke på promillekjøring. Analysen var basert
på en spørreundersøkelse med 780 motorførere i Queensland i 2002. Det viste seg at 95 %
vektla frykt for å skade andre sterkest. Nest mest var frykt for fengsel, som 84 % krysset av
sterkest på skalaen. Bekymring for risikoen for å skade andre var også nøye forbundet med
selvrapportert promillekjøring (negativ effekt). Dette vil si at de som rapporterte å ha kjørt
med promille, også la mindre vekt på om de kom til å skade andre når det kom til grunner
for ikke å kjøre med promille. Både holdninger til legale og ikke-legale konsekvenser hadde
sammenheng med selvrapportert kjøring med promille. Også i denne studien ble det funnet
at hyppigheten av kjøring i påvirket tilstand sammenfalt med hyppigheten av
alkoholkonsum (Freeman & Watson, 2009).
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10 Hva kan gjøres?
10.1 Lover og regler
Målet med å senke promillegrensen i Norge fra 0,5 til 0,2 var å redusere omfanget av
kjøring med promille. Det var også et pedagogisk aspekt med den nye promillegrensen,
nemlig å markere at det er nulltoleranse for bruk av alkohol og å kjøre i trafikken. Det er
gjennom det pedagogiske aspektet man antar at en promillegrense på 0,2 vil ha mest
innvirkning på trafikksikkerheten. Man ønsket å unngå at det kunne spekuleres i hvor mye
alkohol man kunne drikke og fortsatt kjøre lovlig. Endringen av promillegrensen kunne
også bidra til å gjøre bilførere mer oppmerksomme på problemet og øke deres oppfattede
risiko for å bli tatt. Det ble funnet en nedgang i antall mennesker som selv oppgav å kjøre
med lav promille etter lovendringen. Det er argumentert for at det man med denne
reduksjonen har oppnådd, kun er å redusere omfanget av kjøring med lav promille.
Nedsettelsen til 0,2 har ikke hatt noen særlig virkning på dem som kjører med høy promille
og som forårsaker flest ulykker. For denne gruppen vil det måtte settes inn andre tiltak
som sanksjoner og kontroll (Assum, 2001).

10.2 Politikontroller
Straffenivået i Norge er relativ strengt med høye bøter, fengsel og tap av førerretten for en
lang periode. Transportøkonomisk institutt har anslått at en ti-dobling av
promillekontroller vil kunne redusere antall drepte og hardt skadde med henholdsvis 9 %
og 3 %, mens en ti-dobling av kontroll av medikament- og narkotikabruk vil kunne
redusere antall drepte og hardt skadde med 1 % (Elvik & Høye, 2015).
På kort sikt er antakelig en økning av politiets kontroller det mest effektive tiltaket mot
kjøring i påvirket tilstand. Problemet er økonomi og politiets kapasitet til å utføre slike
kontroller. Man ser at stasjonære fartskontroller har effekt over tid. Da kan man også se
for seg at en stasjonær promillekontroll, gjennom en alkobom, kan ha en spredningseffekt
over tid. En annen mulighet kan være å la Tollvesenet få utføre rusmiddelkontroll på vei, og
Kystverket til sjøs, slik som vi ser i Sverige. Foreløpig ser det ikke ut til at politimyndighetene ønsker dette.

10.3 Alkobom
Teknologi for å avdekke promille kan benyttes på flere måter. I Sverige har alkobommer
blitt prøvd ut som et middel for rask og effektiv promilletesting der mange bilister passerer
ett punkt, for eksempel i ferjehavner eller ved grenseoverganger. Ved en alkobom tas en
rask blåseprøve, og et øyeblikks analyse gjør at bommen går opp for de som er edru. I
Norge vil en etablering av alkobommer kreve iverksetting av et større apparat for
håndhevelse av ordningen, en lovendring, samarbeid med politi og tollvesen, mv. Tiltaket
er ett av flere tiltak knyttet til kontroll av promillekjøring som har stått i Nasjonal
tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, (2010-2013, og 2014-2017) (Muskaug, Løtveit,
Guttormsen m.fl., 2010; Løtveit, Herfindal, Gullbrå m.fl., 2014), uten at det har skjedd
nevneverdig med tiltaket.
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Figur 25 Alkobom i fergehavnen i Gøteborg

10.4 Kampanjer
Det er funnet varierende resultater av trafikksikkerhetskampanjers innvirkning på ulykker.
Transportøkonomisk institutt evaluerte i 2004 på oppdrag av svenske Vägverket
trafikksikksikkerhetskampanjer fra Europa, USA, Canada og Australia, og der fant man
positiv effekt av: (Vaa, Assum, Ulleberg & Veisten, 2004):




Alkoholkampanjer sammen med politikontroll
Fartskampanjer sammen med politikontroll
Andre enkelttema kampanjer

Kampanjer som har ett tema har bedre effekt enn kampanjer med flere tema. Alkoholkampanjer og andre enkelttema-kampanjer viser statistisk signifikante reduksjoner i
antallet ulykker på hhv 14,4 og 10,4 %. For flertema-kampanjene finner man ikke effekt i
det hele tatt. De aller fleste trafikksikkerhetskampanjer forutsetter at en viss andel
trafikanter ikke oppfører seg lovlig eller trygt fordi de mangler kunnskap om trafikkregler
eller risiko, og/eller har negative holdninger. Kampanjene forutsetter videre at
eksponering for informasjon kan gi økt kunnskap, at overbevisning kan føre til positiv
holdningsendring, og dermed at forbedret kjøreadferd og redusert ulykkesrisiko kan
oppnås. Når det viser seg at de fleste i dag har god kunnskap om trafikksikkerhet, er det
mulig at det ikke er i dette sjiktet man har størst endringspotensial. (Vaa, Assum, Ulleberg
& Veisten, 2004).
Mange av alkoholkampanjene som har vært evaluert er fra Australia, der det har vært
observert bedre effekt av slike kampanjer enn i andre land. Kampanjene i Australia har
vært kombinert med politikontroller. De kampanjene som brukte personlig formidling, som
foredrag, gruppediskusjoner og personlige brev, hadde positive effekter ved at
ulykkestallene gikk ned i ettertid. (Vaa, Assum, Ulleberg & Veisten, 2004).
For fartskampanjer fant man i Transportøkonomisk institutt (TØI) sin evaluering fra 2004
ingen signifikant reduksjon av ulykker, men en tendens (Vaa, Assum, Ulleberg & Veisten,
2004). TØI evaluerte i 2013 Statens vegvesen sin fartskampanje «Hvilken side av
fartsgrensen er du på?». Her fant en derimot at bilførernes holdninger til fartsovertredelser
har bedret seg betydelig i løpet av de fire årene Statens vegvesens og Politiets
fartskampanje har pågått. I 2013 var det vesentlig færre som sa at de ofte kjørte over
fartsgrensen enn det var i 2008 (før kampanjen startet). Spørreundersøkelsene viste
derimot ikke noen vesentlig økning i trafikantenes faktakunnskaper om fart,
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bremselengder og risiko. Det kan likevel ha skjedd endringer i mer generell forståelse av
betydningen av moderate fartsovertredelser for økt ulykkesrisiko. En fant at faktisk
kjørefart på veier med fartsgrense 80 km/t gikk ned med ca. 1 km/t etter 2008. Selv en slik
beskjeden nedgang kan ha vesentlig effekt i form av færre ulykker. Imidlertid er det fortsatt
rundt halvparten av bilførerne som overskrider fartsgrensene i 80-soner. Det er vanskelig å
trekke sikre konklusjoner om hvorvidt kampanjen har påvirket fartsnivået. (Phillips, R.,
Sagberg, F., 2013) Evalueringene viser at politikontroller sammen med kampanje ser ut til
å være den formen for holdningskampanjer som har størst effekt, i tillegg til kampanjer
som bruker personlig formidling. Se pkt. 10.5.
I 1993 startet kampanjen «Sei ifrå!» opp i Sogn og Fjordane. Denne var rettet mot ungdom.
Tanken bak kampanjen var at ungdommer flest er bevisst risikoen i trafikken og tar
ansvarlige valg, mens det er et mindretall som står for den risikofylte kjøringen. Derfor
oppfordret kampanjen ungdommer til å tørre å si fra når det er noe de ikke ønsker å være
med på, og å gi hverandre rom for at det er greit å si fra. På denne måten tenker man at det
sosiale nettverket vil legge press på førerens kjøreadferd på en positiv måte.
Kampanjen har vært gjennomført over lengre tid i Sogn og Fjordane og i Hordaland. Siden
år 2000 har Utrykningspolitiet i større grad utført sin kontrollvirksomhet i samsvar med
«Sei ifrå!»-filosofien i disse fylkene. Evalueringen fra Sogn og Fjordane viste at effekten av
kampanjen først kom etter tre års kampanjedrift og forsterket seg ytterligere etter fem års
virksomhet (Ulleberg, Elvik & Christensen, 2004; Ulleberg & Christensen, 2007).
Kampanjen har også vært gjennomført i andre fylker der den ble kalt «Si ifra!», og der
hovedvekten lå på informasjonstiltak og skolebesøk. Disse kommunene gjennomførte også
noe kontrollvirksomhet på veiene, men i mindre grad.
Evalueringen av kampanjen i 2004 viste at den har hatt en signifikant effekt på å redusere
trafikkulykkene blant ungdom i områdene der den har vært kombinert med økt
kontrollvirksomhet. I Telemark ble det ikke funnet noen reduksjon av ulykker, men dette
kan, i tillegg til å være på grunn av et lavt nivå på kontrollvirksomheten, være på grunn av
at evalueringen ble foretatt for kort tid etter kampanjen ble satt i gang. (Ulleberg, Elvik &
Christensen, 2004).
I en svensk spørreundersøkelse blant ungdommer, fant man at ungdommene, særlig menn,
oppgir at de ikke ønsker å skape konflikt som grunner til at de ikke sier ifra når de føler seg
utrygge i bil. De har også liten tro på egen evne til å påvirke den som kjører. Samtidig kom
det fram at de fleste førere oppga at de ikke ble irritert over å bli snakket til. Det er foreslått
at en mulighet for senere kampanjer kan spille på at det er beundringsverdig å si fra, og at
den som tør dette, oppfattes av andre som å være sterk og trygg (Ulleberg & Must, 2005).
En evaluering av «Jentenes Trafikkaksjon», som også baserer seg på den sosiale
dimensjonen ved ungdoms risikoadferd, viste ingen signifikant effekt på holdninger,
kunnskap eller selvrapportert adferd (Backer-Grøndahl, 2010b). Dette forsøket startet i
2007 i Norge, og dreide seg om å bevisstgjøre unge jenter på deres mulighet til å si ifra om
de er utrygge i bilen, samt å skape bedre holdninger og adferd hos dem som førere.
Tiltaket «Trygt heim for en 50-lapp», som ble gjennomført i Sogn og Fjordane i 2002, har
også blitt evaluert. Det ble funnet en nedgang i trafikkulykker, men ikke så stor at man
kunne konkludere med at det var på grunn av tiltaket. Siden analysene bygde på lave
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skadetall for en relativt kort periode, er det vanskelig å påvise statistisk pålitelig endring i
skadetall.
Forestillingen «Ikke tøft å være død» ble vist høsten 2005 ved ungdomsskoler i tre fylker i
Norge. Ungdommene vurderte forestillingen positivt i en påfølgende spørreundersøkelse,
men resultatene tydet likevel på at verken forestillingen eller gruppearbeid/diskusjoner
før og etter forestillingen bidro til å endre elevenes holdninger, intensjoner og adferd
(Moan & Ulleberg, 2007).

10.5 Politikontroll sammen med kampanjer
Det kan være vanskelig å få en klar forståelse av hvordan politikontroller virker når de
benyttes i forbindelse med trafikksikkerhetskampanjer. En evaluering av kampanjer i 2004
viser at kampanjer hvor politikontroller ble kjørt parallelt var mer effektive enn kampanjer
uten kontroll, men effekten var ikke spesielt sterk. (Vaa, Assum, Ulleberg & Veisten, 2004).
Andre variabler, slik som innhold og varighet av kampanjen betød mer. Det ble presisert at
det verken forelå opplysninger om hva slags metoder som ble brukt, hvor lenge
politikontrollene varte, om det var økning i kontrollnivået under kampanjen, eller om den
subjektive oppdagelsesrisikoen økte som følge av politikontrollene.
På den annen side viste evalueringen av «Sei ifrå»-kampanjene at det var nettopp det å
bruke politikontroller som markerte skillet mellom de kampanjene som hadde effekt og de
som ikke hadde effekt. Dette er også i tråd med oppsummeringen av kampanjers effekt som
er gitt i Trafikksikkerhetshåndboken (Høye, Elvik, Sørensen & Vaa, 2013), hvor det er
kampanjer med politikontroll som har beviselig ulykkesreduserende effekt, mens
kampanjer uten politikontroller ikke har virkning. Det ser ut til at politikontroll gir et
selvstendig positivt bidrag til kampanjers effekt på ulykker.
Uansett er det viktig at fremtidige kampanjer, både med og uten politikontroll, formes på
en slik måte at de kan evalueres nøye, og at de suppleres med god forskningsdesign for å si
noe mer sikkert om dette. Spesielt viktig er det å få frem hva slags politikontroller som
benyttes, hvor ofte og hvor lenge de holdes, og om de er synlige eller ikke synlige for
bilførerne.

10.6 Tiltak for problemførere
Begrepet problemførere blir benyttet om en gruppe førere som utgjør en større risiko i
trafikken enn andre førere. Disse bryter ofte trafikkreglene, og har ofte tilleggsproblemer
med rus/ alkohol eller annen kriminalitet. Opplæring av problemførere i defensiv kjøring
er vanlig i USA og i en del av de land som har en prikkbelastningsordning for førerkort.
Førerkort på prøve har som et selvstendig tiltak en signifikant ulykkesreduserende effekt
med 3 % pr. fører for nye, unge førere det første året etter avlagt førerprøve (Vaa, Assum,
Ulleberg & Veisten, 2004).
Gradert førerkort er også diskutert som en løsning, og har blitt testet ut og vurdert i en del
nordamerikanske studier. Dette tiltaket kan gjennomføres på mange forskjellige måter, og
effekten av det er derfor også varierende (Vaa, Assum, Ulleberg & Veisten, 2004).
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10.6.1 Program mot ruspåvirket kjøring - RK
Som nevnt innledningsvis opererer retten i Norge med et alternativ til ubetinget fengsel i
tilfeller der personer er dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand og som har et rusproblem.
Programmet skal ikke kunne idømmes i tilfeller hvor straffen uansett ville ha blitt betinget
fengsel. Deltakelse er frivillig og krever samtykke. Målet er å skape et tryggere trafikkmiljø
og minske antall trafikkulykker ved å motvirke ny ruspåvirket kjøring.
Gjennomføringstiden er normalt på 10 måneder, og løper fra det tidspunktet domfelte
første gang møter hos friomsorgen for igangsettelse av dommen.
Program mot ruspåvirket kjøring består av fire elementer:
•
•
•
•

Individuelle samtaler
Gruppesamlinger
Kartlegging av behandlingsbehov
Kontroll med gjennomføringen

Det er Kriminalomsorgen som fører kontroll med at domfelte gjennomfører de ulike delene
av programmet. Brudd på vilkår kan føre til omgjøring av straffen til ubetinget fengsel. Ved
å delta i programmet, skal domfelte få økt forståelse av egen rusadferd og risiko forbundet
med den, økt motivasjon til å endre slik adferd, og hjelp til å finne fram til måter å hjelpe
seg selv på for å unngå ny ruspåvirket kjøring. Innholdet skal gi kunnskap om
konsekvenser av ruspåvirket kjøring og bevisstgjøre domfelte til å ta ansvar for egne
handlinger.
Dersom det kan være aktuelt å idømme program mot ruspåvirket kjøring skal
påtalemyndigheten alltid be om en personundersøkelse fra kriminalomsorgen for å
vurdere egnethet. Å være egnet innebærer blant annet å være i stand til å møte til fastsatt
tid og sted for alle avtaler upåvirket av berusende eller bedøvende midler. Dersom
deltakeren bryter krav eller vilkår eller trekker tilbake samtykket, vil dommen omgjøres til
fengselsstraff (Stokstad, 2014).

10.7 Alkolås
Alkolås ble først tatt i bruk som alternativ til tap av førerrett i USA i 1986 for å redusere
omfanget av gjentatt promillekjøring. I dag er alkolås i bruk i de fleste delstater i USA,
Australia og i Canada. Tilsvarende er det 11 land i Europa som enten har eller er i ferd med
å utvikle alkolåsordninger. Dette er Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland,
Belgia, England, Frankrike, Østerrike, Estland og Slovenia. Mot slutten av 1990-tallet
begynte svenske myndigheter å ta i bruk alkolås for å kvalitetssikre transport. Først i
busser, seinere i lastebiler, lokomotiv mv. Det er som et kvalitetssikringsverktøy alkolås
benyttes i Norge i dag. Først ute med alkolås i sin bilflåte var Statens vegvesen, som i 2006
begynte å installere alkolås i sine nyttekjøretøy.
10.7.1 Hva er en alkolås?
En alkolås er en teknisk innretning som kobles til bilens tenningssystem og som har til
hensikt å forhindre kjøring med promille. Alkolåsen består av et håndsett og en
elektronikkboks. På håndsettet er det et munnstykke som førerne må blåse i for å avlegge
en pusteprøve før de kan starte bilen. Dersom utåndingsluften inneholder mer alkohol enn
0,2 promille, som er den lovlige grensen i Norge, er det ikke mulig å starte bilen.
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Alkolåsen kan skille pust fra et menneske fra annen luft. Derfor vil det ikke nytte å bruke en
pumpe, eller ballong for å foreta en pustetest. Alkolåsen kan også innstilles på forskjellige
måter. For eksempel kan den stilles inn slik at blåsing må gjentas under kjøring, såkalt
retesting. Dette for i større grad å unngå at andre enn føreren blåser ved oppstart eller at
alkohol inntas underveis. Hvis det er personer med svært dårlig lungekapasitet som skal
bruke en alkolås kan også minimumskravet til antall liter luft som må blåses i alkolåsen
justeres ned.
I tillegg til at alkolåsen rent fysisk forhindrer kjøring i påvirket
tilstand, antas det at alkolåsen også vil ha en motiverende
effekt, ved at den virker som en påminnelse om alvorligheten i
å kjøre med promille. En alkolås vil trolig også bidra til sosial
kontroll ved at den som skal ut å kjøre endrer sitt vanlige
drikkemønster, da vedkommende vet at det er en alkolås i
kjøretøyet.

Figur 26 En alkolås, klar til blåsetest

Alkolåsen kan utstyres med en frikoblingsbryter for å unngå et eventuelt teknisk problem
eller en krisesituasjon. Aktivering av bryteren registreres i en logg. De fleste alkolåser er
også utstyrt med muligheten for å legge inn et passord for å hindre at bilen blir stående ved
eventuelle tekniske problemer. Det er alkolåsleverandøren som kan levere ut dette på
forespørsel. Normalt blir da en slik utlevering rapportert til kjøretøyets eier, for oppfølging
og kontroll av situasjon. En rekke tekniske løsninger i alkolåsen er ment å forhindre «juks»
med pusteprøven.
10.7.2 Alkolås som kvalitetssikringsverktøy
Mange transportselskaper har tatt i bruk alkolås i sine kjøretøyer for å kvalitetssikre sin
transport og styrke sitt omdømme. Ved å innføre alkolås kan en også forvente en
kostnadsbesparelse, som følge av færre ulykker og forhindring av at gods ikke kommer
frem i tide, ved for eksempel at sjåføren blir stoppet av politiet. Bruk av alkolås bør derfor
bli en naturlig del av en systematisk sikkerhetstenkning i vegtransport.
Transportøkonomisk institutt fant ingen dødsulykker med tungtransport som skyldtes rus
i perioden 2005-2008. Gitt at dette er et forhold som varer, er det ikke mulig å redusere
dødsulykkene med tungbiler ved hjelp av alkolås. Men katastrofepotensialet i en ulykke
enten med en fullastet buss eller et vogntog er stort. I tillegg har passasjerer og andre
trafikanter krav på å sitte på med en edru fører. Derfor er det viktig at yrkestransporten
også får alkolås (Assum & Erke, 2009).
Det er foreslått at alle busser og minibusser som brukes til persontransport mot vederlag
på veg skal ha alkolås påbudt i sine kjøretøy i Norge (2017). Finland og Frankrike er de
eneste landene i Europa som per i dag har lovregulerte krav om alkolås i persontransport.
Den finske alkolåsordningen går ut på at alle kjøretøy som frakter skole- og barnehagebarn
skal være utstyrt med alkolås.
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I likhet med den finske ordningen ble det besluttet at fra 1. januar 2010 skulle det
installeres alkolås i alle nye kjøretøy som frakter skolebarn i Frankrike. Fra 1. september
2015 ble ordningen endret slik at all offentlig transport skulle ha alkolås. Fra 1. juli 2012
innførte for øvrig Frankrike et krav om at alle kjøretøy skal ha med seg en engangs alkotest
i bilen under kjøring.
Sverige har imidlertid ikke et lovkrav om alkolås i persontransport, slik som Finland og
Frankrike. I 2006 ble det fremmet forslag om alkolås i alle transportmidler, se
Alkolåsutredningens rapport på vegne av Näringsdepartementet (Alkolåsutredningen,
2006). Dette forslaget har fortsatt ikke kommet lenger i prosessen. Likevel ser vi at bruk av
alkolås er svært utbredt i Sverige, med over 100 000 alkolåser montert inn i kommersiell
transport (2015). Sverige er det landet i EU som har flest alkolåser i bruk. Sverige har klart
å få til en frivillig innføring av alkolås som kvalitetssikringsverktøy, både i yrkestransport
og i persontransport. De fleste kommuner i Sverige krever alkolås ved anbud på
skoletransport.
I Danmark benyttes det noe alkolås til kvalitetssikring av transporter.
I Norge er det en del transportselskap, kommuner og noen privatpersoner som selv har tatt
initiativ til å montere alkolås i sin kjøretøypark, i tillegg til at Statens vegvesen har hatt
alkolås i sine kjøretøy siden 2006. Det anslås at vi har et sted mellom 5000 – 6000 kjøretøy
med alkolås i Norge i 2016. Det er forventet at dette tallet kommer til å stige betydelig i
forbindelse med den foreslåtte innføringen av alkolås i alle busser og minibusser i Norge.
Vi ser at flere og flere fylkeskommuner krever alkolås ved bussanbud. Det er registrert få
ulykker hvor buss- eller lastebilsjåfører har promille eller annen rus. Men vi ser at det fra
tid til annen stoppes sjåfører i denne gruppen som har en svært høy promille. Hvis en slik
ulykke først skjer, kan konsekvensene bli svært alvorlige (Harestad, Mathisrud, Markussen
m.fl., 2012).
10.7.3 Alkolås som alternativ til tap av førerrett - alkolåsprogram
Forskningsprosjektet KAPUBRA startet ved Karolinska Institutet, Stockholm i 1995 og ble
avsluttet desember 2005. Hensikten var å finne de svenske promillekjørernes alkoholvaner
og å prøve ut et system for identifisering og forebygging av alkoholproblem og tilbakefall til
promillekjøring. Studiene viser at mellom 65 % og 70 % av de som er tatt for
promillekjøring har et alkoholproblem i form av skadelige eller risikable alkoholvaner som
det kan antas at de trenger behandling for (Bergman, Hubicka & Laurell, 2005). Siden
flertallet av personer i denne gruppen antas å ha et alkoholproblem og promillekjøringen
ikke var et engangstilfelle bør denne gruppen tilbys alkolås som alternativ til inndragning
av førerkortet. Som vi så tidligere, forhindrer ikke inndragning av førerkortet denne
gruppen å fortsette å kjøre med promille.
Sverige
Sverige har i likhet med Norge en promillegrense på 0,2. Sverige har hatt et alkolåsprogram
siden 1999, og var dermed det første landet i Europa som startet opp med en slik ordning.
Deltakelsen i programmet er frivillig. Deltakere må selv betale alle utgifter knyttet til dette.
Deltakelse inkluderer i tillegg til installasjon av alkolås i bilen, regelmessige legebesøk og
kontroll av alkolåsens datalogg. Deltakelse i alkolåsprogrammet påvirker ikke straffen
ellers. Så både bot og fengselsstraff blir gjennomført uavhengig av deltakelse. Den svenske
lovregulerte ordningen gjelder imidlertid kun alkolås som et alternativ til tap av førerrett.
Transportstyrelsen godkjenner alkolåsen og utøver tilsyn med ordningen. Etter flere års
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forsøksvirksomhet ble denne alkolåsordningen innført permanent i Sverige fra 1. januar
2012 (Gustafsson & Forsman, 2016).
Ordningen ble evaluert av Transportøkonomisk institutt i 2007. Evalueringen viste at
ordningen med alkolås er et effektivt tiltak for å hindre at promilledømte på nytt kjører i
beruset tilstand. Ordningen hadde også en langvarig effekt med mindre promillekjøring og
trafikkulykker blant deltakerne. Evaluering viser at den svenske ordningen kan ha en
positiv langvarig effekt på deltakernes alkoholvaner (Nordbakke, Assum, Eriksen &
Grunnan, 2007).
Vilkårstiden er ett eller to år i Sverige. Den lengste vilkårstiden gjelder for de som dømmes
for «grovt rattfylleri», som har hatt gjentagende promillekjøring de seneste fem årene, og
som har diagnosen misbruk eller avhengighet. I vilkåret inngår regelmessige legekontroller
med prøvetaking, samt kalibrering og service av alkolåsen og dens datalogg. Om
vilkårskravene ikke oppfylles, får man ikke lengre delta i programmet, og det midlertidige
førerkortet inndras. Deltakerne betaler selv alle kostnader, og de må fortsatt betale både
bot og sone eventuell fengselsstraff. Det er lempet på vilkårskravene i forhold til det
opprinnelige forsøksprogrammet, for å motivere flere til å gjennomføre programmet.
Kjøretøygruppene som kan omfattes av alkolåsprogrammet er personbil, lett og tung
lastebil, buss, motorsykkel og moped klasse 1. Deltakerne søker Transportstyrelsen om å få
førerkort med vilkår alkolås, dvs. et vanlig førerkort med en kode for alkolås som kun
gjelder i Sverige. Myndigheten følger også personen under vilkårstiden. Dessuten
godkjenner Transportstyrelsen alkolåsen og utøver tilsyn (Gustafsson & Forsman, 2016).
Finland
Finland startet sommeren 2005 en forsøksordning med alkolås som et frivillig alternativ til
tap av førerretten ved promillekjøring (TRAFI, 2004). Alkolåsordningen ble på bakgrunn av
de positive erfaringene gjort permanent i 2008, se Lag om alkolåsövervakad körrätt
26.6.2008/439 2. Deltagelse i ordningen har ingen innflytelse på straffen. Ordningen
omfatter alle typer kjøretøy, med unntak av motorsykkel. Deltagerne er med i programmet
mellom 1 og 3 år. Deltakelse forutsetter at vedkommende lar seg undersøke av en lege, som
kan gi råd om videre behandling av eventuelle alkoholproblemer. Hvorvidt personen egner
seg til deltagelse i alkolåsordning avgjøres enten av politiet eller av retten i forbindelse
med behandling av straffesaken. Det er retten som fastsetter hvor lenge vedkommende
skal være omfattet av alkolåsordningen.
Utgiftene ved deltakelse i ordningen utgjør mellom 110 og 160 euro i måneden, som
deltagerne selv betaler. Utgiftene dekker blant annet det innledende legebesøket samt
anskaffelse, installasjon og kontroll av alkolåsen annenhver måned. Hvis vedkommende
gjennomfører ordningen, får han sin ordinære førerrett tilbake uten først å bestå en ny
førerprøve. De som ikke overholder ordningens vilkår, utelukkes fra videre deltakelse, og
den opprinnelige tapstiden løper fra tidspunktet hvor vedkommende mistet retten til å
kjøre bil med alkolås. Hvis vedkommende selv velger å avslutte alkolåsordningen,
iverksettes den opprinnelige tapstiden (Harestad, Mathisrud, Markussen m.fl., 2012).
Danmark
I juni 2010 ble det vedtatt en lovendring om en alkolåsordning som alternativ til tap av
førerretten ved dom for promillekjøring. Ordningen er iverksatt, men den er så lite
2
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attraktiv at den ikke har blitt tatt i bruk av noen promilledømte ennå (2017). Den danske
ordningen bygger på at det kreves alkolås i en bestemt periode som vilkår for gjenerverv
av ordinær førerrett, etter at tap av førerrett er utholdt. Normalt vil promillekjørere med
en promille over 2,0, miste førerkortet for 3 år. De må i tillegg ta et kurs i alkohol og trafikk
(A/T kurs). I tillegg stilles det krav om en obligatorisk alkolåsperiode på 2 år etter at
inndragningstiden er utløpt, før de kan få igjen ordinær førerrett. Tilsammen er
vedkommende da i ordningen i 5 år. Alkolås foreslås dessuten som et frivillig alternativ for
førstegangs promillekjørere. Disse vil også få inndratt førerkortet for 3 år, men de kan søke
om alkolås etter 2 år av inndragningstiden. De må da kjøre med alkolås i 2 år. I tillegg må
de gjennomgå en helseundersøkelse og gjennomføre en behandling, om det finnes
nødvendig (Harestad, Mathisrud, Markussen m.fl., 2012). Se Lov nr. 716 af 25. juni 2010.
afsnit 3.1 (side 8 ff.) Endring av Færdselsloven med kommentarer 3
USA
I USA er alkolås som et alternativ til tap av førerrett brukt i 50 delstater, per 2015. Per 31.
august 2015 var det 330 000 alkolåser i bruk i et alkolåsprogram. I de fleste stater er dette
et frivillig tilbud, som i Sverige, men i noen stater er alkolås obligatorisk for å få tilbake
førerretten for personer som gjentatte ganger er funnet skyldig i å ha kjørt i påvirket
tilstand. Deltakerne betaler selv for utgiftene knyttet til programmet. Omkring 10-20 % av
de som oppfyller deltakelseskriteriene velger å ta i bruk alkolås. (Harestad, Mathisrud,
Markussen m.fl., 2012).

Figur 27 Forskjellige typer alkolåsordninger i delstater i USA, 2012
(Harestad, Mathisrud, Markussen m.fl., 2012)

Canada
I Canada ble alkolås først tatt i bruk i delstaten Alberta i 1990. Deltagelse i ordningen er
enten frivillig eller en forutsetning for å få igjen førerretten. Gjennom den frivillige
ordningen kan tapstiden for førerretten forkortes. Deltageren betaler kostnader forbundet
med bruk av alkolås. Alkolås skal være installert i hele den opprinnelige tapstiden,
3
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minimum seks måneder. Omkring 10 % av dem som er dømt for promillekjøring, er med i
alkolåsordningen.
Alle delstater med unntak av to har en alkolåsordning, i 2012. Obligatorisk bruk av alkolås
anses best egnet for de som har blitt tatt for promillekjøring flere ganger. Mens frivillige
alkolåsordninger anses best egnet for første gangs promillekjørere. En utfordring i det
frivillige programmet med alkolås er den lave deltagerprosenten, som er mellom 1 - 10 %.
Årsaken til dette er blant annet at risikoen for å bli tatt for å kjøre uten førerkort er lav, at
bruk av alkolås er relativt dyrt, samt liten sosial aksept for å måtte blåse i alkolås.
(Harestad, Mathisrud, Markussen m.fl., 2012).
Australia
Australia tok i bruk alkolås i 2001. Alkohol er en avgjørende faktor i over 1/3 av alle
dødsulykker, og sannsynligheten for å bli tatt for promillekjøring er liten. I snitt kan en ha
kjørt påvirket over 2000 ganger før en blir tatt. Det poengteres at rask tilgang til førerrett
med vilkår alkolås er viktig for å øke trafikksikkerheten.
Programmene er noe forskjellig fra delstat til delstat. I Viktoria må for eksempel personer
som gjentatte ganger har blitt tatt for promillekjøring, anvende alkolås mellom ett og fire
år, normalt 3—4 år. I tillegg må også førstegangs promilletatte førere under 26 år ha
alkolås i minst seks måneder etter at kjøreforbudet er opphørt. Alle som blir tatt for
promillekjøring for første gang må, om promillen overstiger 1,5, installere alkolås
(Schonfeld & Sheehan, 2004).
Norge
Statens vegvesen, Helsedirektoratet og politiet har i Tiltaksplan for trafikksikkerhet, (20142017) sagt at de vil arbeide for at bruk av alkolås innføres som et alternativt vilkår for
førerrett for personer med alkoholproblemer. I et trafikksikkerhetsperspektiv viser det seg
at tap av førerrett i mange tilfeller ikke er nok, siden mange av dem som blir tatt for
promillekjøring, kjører uten førerkort. Alkolås kombinert med et oppfølgingsprogram vil
være en måte å bedre kunne kontrollere denne gruppens trafikkadferd på. Det er regnet ut
at alkolåsen vil kunne redde minst ett menneskeliv pr. år, 2,4 vil unngå å bli hardt skadd og
8,4 vil unngå å bli lettere skadd pr. år. I tillegg, siden alkolåsprogrammet er foreslått å ha en
helsemessig helhetlig tilnærming, vil det trolig bidra til flere samfunnsøkonomiske
besparelser (Harestad, Mathisrud, Markussen m.fl., 2012).
Resultater fra studier utført av Folkehelseinstituttet har vist at til tross for streng reaksjon
ved kjøring i påvirket tilstand, blir 57 % av rusmiddelpåvirkede og 28 % av
alkoholpåvirkede bilførere arrestert på nytt for samme forhold. Tidligere studier har vist at
sannsynligheten for ny arrestasjon for promillekjøring er høyere jo høyere promille
vedkommende har. Dette viser at til tross for de strenge sanksjoner mot ruskjøring vi har i
Norge, så fortsetter de samme personene å kjøre med promille. Derfor er alkolås som
alternativ til inndragning av førerkortet foreslått som et tiltak for denne gruppen av førere.
En studie fra Folkehelseinstituttet viser at etter 3 års oppfølging varierer sannsynligheten
for ny arrestasjon med promillenivået (Christophersen, Beylich, Bjørneboe m.fl., 1996):
-

0,6 – 0,9 promille: 12,5 %
1,3 – 1,6 promille: 18 %
2,6 – 2,9 promille: 29 %
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I 2012 ble det foreslått et alkolåsprogram for Norge, på lik linje med Sverige og Finland.
Med jevnlig oppfølging av lege og gjennomføring av et visst antall individuelle samtaler og
gruppesamtaler. Formålet med en legeoppfølging er å kontrollere at den domfelte oppfyller
programmets krav til edruelighet samt å motivere til videre behandling, mens kurset er til
for å øke kunnskap om egen rusadferd og risikoer forbundet med den.
I tillegg er det anbefalt å ha strenge vilkår for å få tilbake førerkortet, samt romslige
muligheter for å forlenge perioden med alkolås.
De som har andre rusproblemer enn alkohol er foreslått å være utelukket fra ordningen.
Det er også et vilkår i ordningen at deltakerne må ha et alkoholproblem, enten ved
alkoholmisbruk generelt eller et problematisk forhold til bilkjøring og alkohol.
Gruppen som vurderte alkolåsordningen la vekt på at samtykke og motivasjon er
nødvendig. Dette fordi det antas at mangel på motivasjon vil føre til forstyrrelser og brudd i
gjennomføringen (Harestad, Mathisrud, Markussen m.fl., 2012).
10.7.4 Alkolås foreskrevet av lege
Finland innførte i 2013 en mulighet for leger til å kreve alkolås som alternativ til
inndragning av førerkortet ved alkoholisme. I Finland er det vegmyndighetene som er
ansvarlige for legenes retningslinjer. Hvis en person har et alkoholproblem skal legen ta fra
vedkommende førerretten. Tilfredsstiller vedkommende de andre helsekravene kan legene
i stedet gi vedkommende mulighet til å beholde førerkortet ved å stille krav om alkolås ved
kjøring. Dette blir da på lik linje med for eksempel krav om bruk av briller ved kjøring, ført
inn i førerkortet. Utfordringene til nå har vært at legene ikke har vært særlig
oppmerksomme på at denne muligheten finnes, og det har derfor ikke vært mange som har
fått utstedt et alkolåsførerkort. Finske myndigheter jobber med å informere legene om at
denne muligheten finnes.
Statens vegvesen, Helsedirektoratet og politiet foreslo i Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på veg (2014-2017) å arbeide for at en tilsvarende ordning innføres i
Norge (Løtveit, Herfindal, Gullbrå m.fl., 2014). Dette har ikke skjedd hittil (2017).
10.7.5 Alkolås i kjøreskolebiler
Statens vegvesen har i tiltaksplan (2014-2017) også foreslått å vurdere krav om alkolås i
alle kjøretøy som brukes til førerprøver. Det finnes i dag (2017) en kjøreskole som har
installert alkolås i hele sin kjøretøypark. Kjøreskolenes bransjeorganisasjoner er positiv til
tiltaket. Hvis kjøreskoleeleven blir møtt med kravet om at både elev og lærer må blåse i en
alkolås før kjøreturen, så er dette med på å skape gode holdninger allerede fra første
kjøretur. På denne måten synliggjøres trafikklæreren som et forbilde, og dette vil trolig ha
en oppdragende effekt på ungdom. Sannsynligvis må det et myndighetskrav til for å få
innført alkolås i kjøreskolebiler, krav om dette i biler som brukes til førerprøve vil kunne
bidra til dette.

10.8 Utvikling framover?
På sikt kan en se for seg at en alkolås utvikles videre slik at den blir billigere og enklere å
bruke, og alkolås dermed kan bli påbudt i alle motorkjøretøyer. Dette gjøres bl.a. gjennom
det amerikanske forskningsprosjektet DADSS - The Driver Alcohol Detection System for
Safety. Se http://www.dadss.org/. Det gjøres forsøk med deteksjon av luften rundt føreren,
og med sensorer i rattet som kan måle alkoholkonsentrasjonen gjennom førerens hud.
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Dette er systemer slik vi kjenner det fra intensivavdelingene på sykehus, hvor en pasients
oksygen i blodet blir overvåket med hudsensorer. For sensorer som måler luften rundt
føreren, kan det innvendes at dersom en passasjer har drukket alkohol kan det lett
feiltolkes som om det er føreren som har drukket. Dette er i tilfelle noe som må testes ut og
løses før en eventuelt tar i bruk et slikt system i større skala. Det er avgjørende at det er
god kvalitet på en alkolås, slik at en er sikker på at personer som har alkohol i blodet blir
forhindret fra å kjøre.
Det er og behov for en teknisk innretning som på en enkel måte detekterer andre rusmidler
enn alkohol. Teknisk er dette utfordrende, og krever en annen teknologi enn pusteprøver
som for eksempel i en alkolås. Narkotiske stoffer kan ikke detekteres via utåndingsluft. De
krever en annen type testing, for eksempel av spyttprøver eller blodprøver.
Antall typer av narkotiske stoffer er veldig mange, i tillegg til at de er trendavhengige. Det
kommer nye rusmidler ut på markedet hele tiden. De som var mest vanlig på 1990-tallet er
ikke de samme som vil være vanligst i 2020. Det vil derfor være en utfordring å bestemme
hvilke stoffer man skal fokusere på med tanke på kompleksiteten i en eventuell «narkolås».
Alkohol derimot er enkelt å detektere ved utåndingsluft, og kan gjennomføres på en relativt
rask og effektiv måte.
En eventuell «narkolås» i biler ligger langt fram i tid. Derfor må en ta i bruk teknologien
som finnes i dag for å detektere alkohol. Alkohol er et lovlig rusmiddel, er lett tilgjengelig,
og som vi har sett, det mest vanlige rusmidlet i trafikken i dag. Det brukes dessuten gjerne i
sammenheng med andre narkotiske stoffer, hvilket innebærer at man med en alkolås vil
kunne stoppe også de som har blandingsrus med alkohol.
Om 20 – 30 år kan en se for seg at utbredelsen av selvkjørende biler fører til at problemet
med ruspåvirket kjøring reduseres.
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11 Konklusjon
Det farligste rusmidlet i trafikken er alkohol. Selv om omfanget av alkoholpåvirket kjøring i
vanlig trafikk er svært lavt i Norge sammenlignet med de fleste andre land i Europa, er
likevel en stor andel av dødsulykkene i trafikken relatert til alkoholpåvirkning.
Førere med problematferd utgjør størst risiko, spesielt når de er påvirket av alkohol eller
andre stoffer. Vi bør derfor i større grad fokusere fremtidige tiltak på å nå disse førerne,
deres familier og venner. Det trengs mer informasjon om hva akkurat disse målgruppene
motiveres av. Det vil, for eksempel, kunne være nyttig å foreta en temaanalyse av dømte
rus- og promilleførere, da vi kan se fra lignende studier i Australia at disse skiller seg noe
fra den generelle befolkningen hva angår holdninger, adferd og verdier. Får vi mer
kunnskap her, kan det settes inn målrettede tiltak.
Å innføre alkolås i rusprogrammer kan være et effektivt tiltak. Siden 45 % av de som er
ansvarlige i rusrelaterte ulykker ikke har førerkort (enten aldri oppnådd eller fratatt), vil
alkolås i mye større grad virke preventivt enn det å fjerne førerretten.
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