
Om lag 400 personer skades i trafikken på veiene i  
Rogaland hvert år. I dag minnes vi de som omkom i trafikken,  

og viser omtanke for de som ble skadet. 

TRAFIKKOFRENES 

DAG I 30 år

5mennesker omkom 
i Rogalands trafikken 
i 2019
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Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, Trygg Trafikk  
og NAF tok initiativ til Trafikkofrenes dag for 30 år siden.  
Og dagen er markert årlig etter det, i samarbeid med en 
rekke aktører, både i Rogaland og i andre fylker.  
I anledning 30 års markeringen, er det samlet inn hilsener 
fra aktører som bidrar på Trafikkofrenes dag.
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FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG  
v/Jonas Andersen Sayed, leder

Trafikkofrenes dag er en viktig markering for alle som 
er opptatt av trafikksikkerhet. Det er en dag vi minnes 
alle dem som har omkommet i trafikken, men det er 
også en viktig påminnelse om at vi ikke må bli passive 
i trafikk sikker hets arbeidet. Vi har fortsatt store ut for
dringer i fylket vårt, og det å sikre nok ressurser til 
både infra struktur og holdningsskapende arbeid, er av 
avgjørende betydning. Vi har ingen å miste.

FOREDRAGSHOLDER Cecilie Bjørndal

I dag er det 11 år siden jeg ble lam etter en bilulykke, 
på selveste trafikkofrenes dag. Dagen gir en påminnelse 
om de vi har mistet, vi som er skadde og ikke minst 
at vi ikke skal ta noen for gitt. Trafikkofrenes dag 
burde gi alle en tankevekker om hvor skjørt livet er 
og at vi må gjøre vårt beste for å fortsette å jobbe for 
trafikksikkerheten slik at vi ikke mister flere av våre 
kjære.
 

SØR-VEST POLITIDISTRIKT 
v/Gøril Våland, visepolitimester 

I politiet jobber vi med trafikksikkerhet hver dag hele 
året. Vi forebygger ulykker bl.a. gjennom å være ute 
på veiene og gjennomføre kontroller, og vi rykker ut 
og bidrar ved trafikkulykker. Det er positivt at antallet 
ulykker går ned, men det er dessverre ingen trøst for de 
som faktisk blir skadet for livet i trafikken, eller for de 
etterlatte som aldri får sine kjære tilbake. I dag stiller vi 
opp for dem og viser vår støtte. Jeg oppfordrer alle til å 
vise aktsomhet i trafikken.
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STAVANGER BISPEDØMME  v/Anne Lise Ådnøy, biskop

For samfunnet er det viktig at vi samles til minne markering. 
Vi trenger å se at trafikken vi alle er del av har en høy pris. 
Ved å rette oppmerksomhet på de som er døde og skadet  
i trafikken, holder vi hverandre våkne og samler kreftene for 
å forebygge nye ulykker. De vi har mistet er med oss i dette. 
Det er sterkt å lese deres navn og tenne lys for dem  
i Domkirken.

HELSE STAVANGER HF, SUS  
v/Lena Heimvik, konst. klinikksjef, Prehospital klinikk

De prehospitale tjenestene ved SUS jobber kontinuerlig 
for å gi den beste behandlingen til akutt syke og skadde 
personer. Vår oppgave er også å forebygge skader og 
ulykker, og gi opplæring i førstehjelp. Etter en alvorlig 
hendelse skal vi ivareta ansatte, pasienter og publikum. 
Omfanget av alle trafikkulykkene er stort, og mange blir 
berørt, både i hjelpeapparatet og i samfunnet. Trafikk
ofrenes dag er et bidrag for å minne om viktigheten av 
fortsatt innsats for å redusere antallet trafikkulykker.

SYKEHUSPREST SUS v/Angelika Maria Fjetland 

Årets 30års markering er en viktig milepæl for oss som  
gir støtte og krisehjelp til både skadde og pårørende.  
Alle familier som er rammet av ulykker, eller alvorlig krise, 
kan bruke sykehusprestene uavhengig av livssyn og  
kulturell bakgrunn, en oppgave vi opplever som svært 
meningsfull.

STATENS VEGVESEN v/Pål Undheim, aksjonsansvarlig 
for Trafikkofrenes dag på Jæren og i Dalane

For Statens vegvesen er Trafikkofrenes dag en viktig  
mark ering i trafikksikkerhetsarbeidet. Selv om antall døde 
og hardt skadde i trafikken blir lavere for hvert år, er det 
likevel en personlig tragedie for alle som rammes av trafikk
ulykker. Det er viktig å ha en slik markering både for de som 
er rammet og for oss som daglig er trafikanter. Alle som 
ferdes i trafikken trenger å bli minnet om ansvaret vi har 
over for våre medtrafikanter, samt om viktigheten av at vi er 
aktsomme og viser hensyn i trafikken.
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ROGALAND BRANN OG REDNING  
v/Nils-Erik Haagenrud, brann- og redningssjef

Vi viser vår omtanke for de som ble rammet av 
trafikk ulykke enten som offer eller pårørende, og føler 
med alle pårørende som har mistet en av sine kjære. 
Det er naturlig og viktig for oss i Rogaland brann og 
redning å være tilstede på Trafikkofrenes dag. Denne 
markeringen er viktig for alle involverte, også nød
etatene, og under streker viktigheten av arbeidet med 
trafikk sikkerhet. 

TRYGG TRAFIKK ROGALAND  
v/Ingrid Lea Mæland, distriktsleder

Trygg Trafikk har bidradd i koordineringen av  
Trafikk ofrenes dag i 30 år. Vi takker for samarbeidet 
med alle aktørene som har gjort en stor innsats 
gjennom alle årene. Vi arbeider hver dag for å 
forebygge trafikkulykker, og for at ingen skal oppleve 
den tragedien en slik hendelse kan føre med seg.  
I dag viser vi medfølelse og omtanke for de som ble 
rammet. 

NAF AVDELING STAVANGER OG OMEGN   
v/Eva Hetland Fykse, kontorleder/ daglig leder 

Frivillige fra NAF avdeling Stavanger og Omegn har 
vært med fra oppstarten av Trafikkofrenes dag for 
30 år siden. Engasjement i Rogaland spredde seg, og 
det blir nå holdt årlige markeringer i en rekke fylker 
rundt om i landet. NAF er stolte av våre frivillige i NAF 
avdeling Stavanger og Omegn og deres engasjement, 
og over samarbeidet med de andre aktørene for 
denne verdige markeringen.
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AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS  
LANDSFORBUND ROGALAND  
v/Jannike Nesse Bondevik, Fylkeskoordinator 

ATLs medlemsskoler jobber hver dag for å redusere 
antall drepte og skadde i trafikken. Gjennom grundig 
opp læring sørger trafikkskolene for at elevene har gode 
holdninger og tar rette valg i trafikken. ATL anbefaler at 
man øvelseskjører så mye som mulig før man får fører
kort, og vi ser med glede at stadig flere unge øvelses
kjører sammen med sine foreldre og fore satte. ATL tror 
på 0visjonen og vi arbeider utrettelig for at trafikk
skolene skal kunne tilby den beste trafikk opplæringen.

NORGES RØDE KORS v/Cathrine Larsen, medlem

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren 
innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset 
rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats. 
Våre medlemmer deltar på markeringen ved å gå i 
fakkeltog, dele ut brosjyrer og vise støtte til alle som 
blir rammet av trafikkulykker, vi ønsker også å bidra 
til å skape bevissthet og gode holdninger i trafikk
sikkerhetsarbeidet.  

NORSK FOLKEHJELP STAVANGER  
v/Arnfinn Kjetil Arnesen, leder

Norsk Folkehjelps verdier er Samhold, Solidaritet og 
Menneske    verd. Det er den bærende motivasjonen 
for å delta på Trafikkofrenes dag. Vårt ønske er at de 
berørte kan opp leve vårt lille bidrag som en god støtte 
i den tunge tiden. Sam tidig er det godt for våre egne 
mannskaper å få lov å delta på arrangementet.

ROGALAND ASSISTANSE AS,  
FALCK REDNING STAVANGER 
v/Lasse Andre Malmin, servicemann

Vi driver med bilberging i Rogaland, og har bistått trafikk
ofrenes dag i flere år. Et bilvrak sier med enn ord, men 
alvorlighetsgraden av det som skjedde viser ikke alltid på 
bilvraket. En liten bulk i stålet etter en trafikk ulykke, kan 
gi store konsekvenser for menneskene som var involvert.   
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Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge styres ut fra en 0visjon, om at ingen skal omkomme og 
færrest mulig skal bli hardt skadde i trafikken. I løpet av de siste 10årene har vi sett gode 
resultat, og risikoen på veiene er lavere enn for 30 år siden, da trafikkofrenes dag markertes 
første gang. I Rogaland hadde vi årlig mellom 700 og 900 registrerte (SSB) trafikkofre fra 
1989 2009. Etter det har statistikken gått stadig nedover og viser nærmere 400 i 2019. 
Systematisk arbeid, som følge av ulykkesanalyser og forskning har bidradd til den positive 
utviklingen. Noen viktige tiltak er bedre veier, teknologien i kjøretøy, men ikke minst god 
opplæring og en høyere risikoforståelse blant trafikantene. Totalt sett er det gått alt for 
mange liv i trafikken de siste 30 årene, bare i Rogaland omkom 470 mennesker. I 2019 er 
det laveste antallet på 30 år. Men hvert enkelt liv tapt, er et for mye. 
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Kl. 15.00 – 17.00 Lysmarkering på vei
 Det blir tent en fakkelboks for hver skadet trafikant i   
 rogalandstrafikken i 2019 og satt opp ett kors for hver   
 trafikant som omkom.

 Sted:  
 Stavanger  Lysmarkering på E39  
 Haugesund  Lysmarkering i Karmsundgata  
 Egersund  Lysmarkering i sentrum
 Bryne  Lysmarkering i Arne Garborgs veg

Kl. 18.15 – 18.50 Fakkeltog til minne om trafikkofrene i 2019
 Fakler blir utdelt før start.
 Stavanger  Fra brannstasjonen til Domkirken 
 Haugesund  Rådhusplassen til Vår Frelsers kirke

Kl. 19.00 – 20.00 Minnegudstjeneste  
 Stavanger Domkirke og Vår Frelsers Kirke 
 Biskopen inviterer spesielt pårørende etter trafikkulykker  
 og trafikkskadde, familie og venner.

Kl. 20.00 – 21.00 Kirkekaffe i domkirkekjeller  
 og i menighetshuset
 Velkommen
 

Arrangør:  Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Trygg Trafikk, Statens vegvesen,  
Politiet, NAF, Den Norske Kirke, Rogaland brann og redning, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, 
Stavanger Universitetssykehus (SUS), ATL og Rogaland Assistanse AS.

PROGRAM 
 Trafikkofrenes dag 9. januar 2020


