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Med hjertet i halsen 

Våren 2019 lanserte NAF «Med hjertet i 
halsen», en trafikksikkerhetskampanje hvor 
folk i Norge kunne melde fra om steder og 
veistrekninger de oppfatter som farlige. 
Formålet var å høre fra folk: Hvor er det 
dere oppfatter trafikkbildet eller veien som 
farlig? Ulykkestall eller Statens vegvesens 
lister over prioriterte veistrekninger for-
teller oss bare så mye. Heldigvis er det få 
alvorlige ulykker i Norge i løpet av ett år. 
Likevel kjenner vi alle til steder hvor man 
kjører med hjertet i halsen. Det kan være 
strekninger med høy rasfare, det kan være 
områder rundt skoler med høy fart og 
dårlig sikring for de myke, minste trafikan-
tene. Det kan være så enkelt som et kryss 
med dårlig sikt. Steder der alle som ferdes der 
til daglig, kjenner at «en dag så smeller det». 

Når vi som landsdekkende medlemsorgan-
isasjon velger å sette søkelyset på disse 
sakene, skjer det ikke på bekostning av 
vårt engasjement for de store nasjonale 
samferdselsløftene. Tvert imot handler det 
om å se disse tingene i sammenheng. Når 
en laksevei utbedres, bør man også se på 
tiltak for myke trafikanter i området. Når 
en skole står nyoppført, må veien til og fra 
skolen være trygg. Når midlene til vedlike-
hold av fylkesveiene fordeles, bør de som 
sitter og prioriterer også tenke over hvilke 
mindre tiltak som kan gjøre hverdagen til 
de som ferdes i området litt tryggere. 

Sterkt engasjement  
for tryggere veier

Den overveldende responsen vi fikk vitner 
om at folk kjenner seg igjen i «Med hjertet 
i halsen»-beskrivelsene. Mer enn 1200 
saker ble meldt inn til oss på bare noen 
uker. Farlige skoleveier var dét flest tipset 
oss om. 650 av sakene vi fikk inn dreide seg 
om skoleveier der barna ferdes med hjertet 
i halsen. Av NAFs 70 lokalavdelinger var det 
bare to som ikke mottok saker fra sitt om-
råde.
Mange av NAF-avdelingene har tatt tak i 
utfordringene som er meldt inn. Flere av de 
innsendte sakene har alt blitt til aksjoner. 
Det har vært utført befaringer, ringerunder 
til kommuner og veimyndigheter og man 
har sjekket hva som ligger i planene. 
Mange avdelinger har også tatt direkte 
kontakt med noen av de som har sendt inn 
saker for å gi en personlig tilbakemelding 
til de som tok seg bryet med å sende inn. 
Dessverre har det ikke vært mulig å utføre 
aksjoner eller aktiviteter knyttet til alle de 
innsendte sakene. Men arbeidet i kampan-
jeperioden føyer seg inn i en lang tradisjon 
for trafikksikkerhetsarbeid i NAF. Dette 
engasjementet stopper ikke etter endt 
kampanjeperiode. 
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Dette varslet folk om 

Sakene som ble sendt inn gir et bilde av et Norge i endring, hvor infrastrukturen i mindre 
grad har klart å følge etter. Flere av problemstrekningene folk varsler om handler om at tid-
ligere var ikke farten så høy, trafikken så tett eller tungtransporten så intens. Det fortelles 
om nye – eller eldre – boligfelt uten skikkelige tilkomstveier for myke trafikanter, smale 
og svingete landeveier der trafikken har økt som følge av økt næringstransport eller flere 
boliger, og skoler der barna blir kjørt fordi foreldrene ikke tør la dem gå eller sykle. 
Spesielt i de nordligste fylkene og på Vestlandet rapporteres det om at tungtransport i 
forbindelse med næring er et problem for lokalsamfunnene. De samme lokalsamfunnene 
som er avhengige av et levende næringsliv, opplever altså at politikerne ikke tenker 
langt nok om hvilke trafikksikkerhetsmessige konsekvenser det får når man f.eks utvider 
et anlegg for fiskeforedling. Det viser at utvikling samferdsel må skje i takt med folk og 
lokalsamfunnenes behov, ikke som en ettertanke når ting har blitt for ille, eller etter at 
ulykken har skjedd. 

De innsendte sakene forteller også om at Norge er et land der folk er avhengige av bilen. 
Dårlig veistandard, smale og svingete veier er dessverre et kjennetegn mange plasser i  
landet. Bilen er et nødvendig fremkomstmiddel der avstandene er store og kollektivtilbudet 
svakt. Mange rapporterer også om at  foreldre opplever det som så utrygt at de ikke tør 
slippe barna løs til fots eller på sykkel rundt visse skoler. I nesten alle fylkene kom behov 
for gangveier, fortau og sykkelvei høyt opp på listen over tiltak folk mener er nødvendige.
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Fylkesvis oversikt
Under følger en fylkesvis oversikt som beskriver antall 

saker som er kommet inn, og hvilke tema folk 
i de ulike fylkene har vært mest opptatt av. 
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I regionen som utgjør Viken fylke har NAF 
13 lokalavdelinger. Totalt ble det meldt inn 
262 saker fra dette området, og det høye 
antallet gjenspeiler at dette er Norges 
mest folkerike region.  

Av type saker ser vi også at dette er en 
region med mange folk og tilsvarende 
mye trafikk. Faktisk er Akershus det fylket 
i Norge der folk i aller størst grad bruker 
bilen. Det er også en region preget av mye 
pendling fra mindre tettsteder og inn til 
større knutepunkt eller Oslo, og en region 
der folketallet i mange kommuner har 
vokst raskt de siste årene. 

Typiske saker fra region Viken er: Behov 
for fotgjengerovergang, rapporter om høyt 
trafikkerte veier, inkludert veier med mye 
tungtransport, og behov for fortau/gang-
vei. Men også i en region med høy be-
folkningstetthet ser vi problematikken fra 
mindre folkerike områder gå igjen: Behov 
for skoleskyss og dårlig veistandard samt 
smale og svingete veier er også represent-
ativt for hva folk opplever. 

Eksempel: Skoleskyss
Hvor: Tombveien mellom Tomb og 
Karlshus, Råde kommune Østfold

Saken: 
«Problemet er at det ikke finnes 
gang- og sykkelvei, og at det ikke 
er nok sitteplasser på skolebus-
sen. Dette er hovedveien mellom 
kommunens to største tettsteder 
Saltnes og Karlshus. Kommunens 
ungdomsskole ligger i Karlshus. 
Vi tør ikke la ungdommene sykle 
til skolen. Det er 80 sone her 
og mange kjører langt raskere. 
Elevene får skolebuss til og fra 
skolen, men det er ofte ikke nok 
sitteplasser til alle. Det er ufors-
varlig at noen elever må stå på 
bussen på strekningen.»

Østfold, Akershus og Buskerud: Viken
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Totalt kom det inn 98 saker i denne re-
gionen, fordelt på NAFs 9 lokalavdelinger.  
Flest saker kom inn fra Hamar-området, 
med 30, mens det ble varslet om 15 sak-
er i Gjøvik og omegn, og 13 i området 
Sør-Østerdal. 
Området inkluderer Vang i Valdres, hvor 
det kom inn flere saker knyttet til streknin-
gen Kvamskleiva på E16. I august 2019 del-
tok NAF Valdres på en aksjon for å sette 
søkelys på denne strekningen, med støtte 
til den lokale aksjonsgruppen for streknin-
gen. Kort tid etter ble det kjent at utbyg-
ging av Kvamskleiva skal fremskyndes, og 
det ble bevilget penger til igangsetting 
over statsbudsjettet for 2020. 
Av andre saker som ble rapportert inn, 
dreide mange seg som høy fart og behov 
for tilrettelegging for myke trafikanter i 
områder med blandet trafikk og barn som 
skal til og fra skolen. Flere innsendere 
peker på at tungtransport og høy fart gjør 
veiene farligere, spesielt for de minste. 

Eksempel: Behov for fartsreduksjon
Hvor: Kongsvegen rett over grensen 
mellom Hamar og Løten kommune

Saken:
«Fartsgrensen i 60-sonen res-
pekteres overhodet ikke, daglig 
ser vi biler i over 100 km/t - og 
tungtrafikk i 80, minst! Her er det 
et parti som er for smalt til at to 
tunge kjøretøyer kan passere. Det 
har vært to utforkjøringer her for 
å unngå kollisjon. Ved busstop-
pene møter skoleungdom opp for 
å ta buss til skolen i den tiden på 
morgenen som folk stresser forbi 
til jobben i høy fart. Her burde 
vært på plass en fotoboks før det 
skjer en alvorlig ulykke»

Hedmark og Oppland: Innlandet
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Folk i Oslo og omegn sendte inn 136 sak-
er, og svært mange dreide seg om farlige 
skoleveier. Behov for droppsone ved sko-
lene, manglende gangvei-/fortau, høy 
trafikk og folk som parkerer på fortau gjør 
veiene utrygge for myke trafikanter i  
hovedstaden. 
De mange sakene om sikkerheten for myke 
trafikanter reflekterer en by der mange 
gjerne tar seg frem til fots eller med syk-
kel, men der det tross en storstilt satsning 
de siste årene, fremdeles er store man-
gler. Oslo kommune har som mål at flere 
trafikanter i byen bruke sykkel eller gå, og 
spesielt rundt skolene er det viktig at slike 
ambisjoner følges opp med tiltak som fak-
tisk bedrer trafikksikkerheten. 

Oslo

Eksempel: Behov for droppsone
Hvor: Høybråten skole

Saken:
«Skolen har foreslått at det 
settes opp dropp punkter på hver 
side av en trang tverrveg, der 
skolen ligger på den ene siden. På 
den andre siden av veien er flere 
bolighus. Her kjører noen foreldre 
inn og parkerer for å følge barna 
over gaten og inn i skolegården. 
Selv på sommeren er det trangt, 
men om senhøst, vinter og vår 
benyttes fortauet for å komme 
forbi parkerte biler, og mellom 
stimen av skolebarn som beny-
tter fortauet. Barn og barn med 
følge må stoppe opp for å la biler 
fortsette ferden inn i kjørebanen 
igjen. FAU har så langt ikke gjort 
noe med saken.»
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Fra disse fylkene kom det inn 55 saker til 
sammen i løpet av kampanjeperioden. NAF 
har seks avdelinger i regionen. Flest saker 
kom inn til avdeling Nordre og Vestre Tele-
mark, med 18 innrapporterte meldinger om 
farlige veier og skoleveier. 
Tema som gikk igjen i de 55 sakene var 
behov for gangvei-/fortau, smale, svingete 
og uoversiktlige veier, samt høy fart. 

Eksempel: Behov for gangvei
Hvor: Brøtsø i Færder kommune 

Saken:
«Smal og svingete vei uten syk-
kelsti, vi har akkurat hatt en stygg 
ulykke her og foreldre tør ikke 
sende barna på sykkel til skolen 
pga dette. Vi har blitt lovet sykkel 
og gangsti i mange år, men det 
skjer ingen ting, jeg sykler mye og 
har hatt flere nesten-ulykker med 
busser og biler som ved forbik-
jøringer kommer alt for nær. Det 
er synd hvis det må enda flere ul-
ykker til for at noen skal reagere. 
Det er ikke snakk om lange stre-
kningen, men på vinterstid blir 
veien smalere og det å møte alt 
for store busser i en sving kan by 
på problemer fordi bussene er 
over i motsatt kjørefelt enkelte 
steder for i det hele tatt å klare 
svingen, vi hadde flere utfork-
jøringer med bussene i vinter. 
Bussene er også over i motsatt 
kjørefelt enkelte plasser også på 
sommerstid. Vi bor ikke på store 
plassen, og vi har ingen å miste»

Vestfold og Telemark 
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Folk i Agderfylkene sendte inn totalt 62 
saker til kampanjesiden, fordelt på NAFs 
5 lokalavdelinger i de to fylkene. Spesielt 
i Mandal-området kom det inn hele 23 
saker. Som i flere andre fylker med til dels 
spredt bebyggelse, er behovet for gang- og 
sykkelvei noe mange rapporterer inn. Også 
høy fart, og smale og svingete veier 
bekymrer folk i regionen. 

Eksempel: Behov for gangvei
Hvor: Svenevik i Lyngdal

Saken:
«Om lag 4-5 km fra sentrum i 
Lyngdal finner man ett større bolig-
område med mange barn, som 
heter Svenevik. Fordi veien er 
smal, svingete, farlig og uoversik-
tlig, kan vi ikke sende barna våre 
på sykkel eller på bena. Jeg som 
voksen syntes også veien er ube-
hagelig å gå/sykle langs. Det har 
vært snakk om gang/sykkelsti i 
rundt 40 år, men det enda ikke 
gjort noe. Vi beboere er frus-
trerte, og frykter at det må skje 
noe før det gjøres noe fra kom-
munens side. Vi trenger hjelp!»

Agder
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NAF har tre avdelinger i Rogaland, og 
det kom inn totalt 80 saker fra fylket: 
henholdsvis 36 og 38 saker i Haugesund 
og Stavanger, og i tillegg til 6 saker fra 
Egersunds-området. 
Også her var det mange som rapporterte 
om behov for gang/sykkelvei, og man-
glende overgang ble meldt inn som sak 
flere steder. I tillegg gikk det igjen saker 
om smale, svingete eller uoversiktlige 
veier. 
Én av sakene som ble meldt inn fra 
Karmøy forteller om hvor galt det kan gå: 
En pårørende som har mistet en av sine 
kjæreste skriver inn med en innstendig op-
pfordring «vi har ingen å miste, men jeg var 
ikke så heldig…». Det er en viktig påmin-
nelse om at alle varslene om saker er 
steder der et uhell eller et uoppmerksomt 
øyeblikk fra en bilfører kan få alvorlige 
konsekvenser. 

Eksempel: Behov for gangvei 
Hvor: Torvastadvegen sør, 
Fylkesvei 840 

Saken: 
«Vi mangler ca 5 km med sykkel 
og gangsti. I enden i sør ligger Bø 
ungdomsskole. 6 km lenger nord 
for ungdomsskolen befinner Tor-
vastad skole og Kultursenter seg. 
Sykkel og gangstien slutter brått 
midt i en sving i en 60-sone og er 
veldig skummel. Her er en stre-
kning uten sykkel og gangvei, og 
smal vei det første stykket. Det 
er en vei som absolutt burde hatt 
sykkel og gangsti. Idrettsanleg-
get ligger ved skolen, KFUK-Kfum 
med speider, kor, klubb, kon-
firmantundervisning, ligger også 
på dette strekket. Det samme 
gjør en barnehage.»

Rogaland
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I alt ble det sendt inn 186 saker fra folk i 
det som blir nye Vestland fylke. Dette er 
den regionen der varsler om ras/skredfare 
går oftest igjen, og da spesielt ras og skred 
knyttet til E16 mellom Bergen og Voss, og 
riksvei 13. 
I august 2019 stilte 9 NAF-avdelinger fra 
vestlands-fylkene samt Rogaland opp til 
en storstilt aksjon på nettopp E16. Aks-
jonen fikk mye oppmerksomhet og satt 
søkelyset på at folk allerede har ventet for 
lenge på ny vei på denne strekningen, og 
at nye utsettelser ikke vil aksepteres. 
I tillegg til ras og skred, var det mange 
saker som gikk på smale og svingete veier, 
generelt dårlig veistandard og tungt trafik-
kerte strekninger. 
Det høye antallet saker sett opp mot rest-
en av landet kan også tilskrives det store 
behovet for oppgradering både av veiene 
som knytter regionene sammen, og av 
mange lokale ferdselsårer på Vestlandet. 

Eksempel: 
Rasfare og ulykkeutsatt vei.
Hvor: Veistrekningen Bergen - Voss

Saken:
«Stadige ras, snøras om vinter-
en, jordras ellers. Uoversiktlig 
og smal vei, mange ulykker, flere 
dødsulykker, mye tungtransport, 
en rekke farlige møtesituasjoner. 
Jeg har hjertet i halsen hver gang 
mine nærmeste kjører streknin-
gen. Det er landets farligste, men 
de bare snakker om å gjøre noe, 
og bare utsetter. Vi trenger at 
landets farligste veier blir trygge! 
Er det virkelig greit at liv går tapt 
fordi vi ikke fikser disse farlige 
veiene?»

Hordaland og Sogn og Fjordane: Vestland
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Det ble meldt inn 63 saker av folk i Møre 
og Romsdal. NAF har 6 avdelinger i fylket, 
og det var i områdene rundt Ålesund og 
Molde det ble rapportert inn flest saker. 
Med både byområder og mer spredtbygde 
strøk, er det en spredning i temaene folk 
har vært opptatt av: Strekninger med mye 
trafikk og høy fart, områder som mangler 
droppsone for skolen og/eller gang- og 
sykkelvei, samt svingete veier og generelt 
dårlig veistandard. 

Eksempel: Dårlig veistandard
Hvor: Fylkesvei 279 i Eide og Gjemnes

Saken: 
«Dette er en gammel bygdevei 
som er blitt utvida fra «hest og 
vogn-standard» til 4,5 m der det 
er dyrka mark og opp til 6 m i 
utmark. Veien er blitt asfaltert og 
asfalten blir kjevla ut over gras-
kanten uten at det er noe som 
holder under. Det er derfor et 
utall med utforkjøringer og velt 
av de mange større kjøretøyene, 
som det er blitt mange flere av. 
Dette på grunn av at de kjører her 
for å unngå de høye bompengene 
det er på Atlanterhavstunellen. 
Det er livsfarlig å gå langs veien. 
Og ikke ett barn kan sykle, det 
finnes ikke noe gang- og sykkel-
vei. At det ikke har skjedd flere 
alvorlige ulykker er bare et under. 
Veimyndighetene er kjent med 
saken men kunne trenge en kraftig 
påminnelse.»

Møre og Romsdal
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Behov for fartsreduksjon
Hvor: Stokksundveien, Åfjord kommune 

Saken:
«Skolen ligger i en 40-sone. Det 
er satt opp 2 fartsdempere, men 
disse er så lave at folk sjelden 
holder fartsgrensen. Det er også 
stor avstand mellom disse, sånn 
at farten øker inn mot skole og 
barnehage, som ligger rett ved 
veien. Ikke er det noe fortau slik 
at barna eller voksne kan ferdes 
trygt. Jeg har ved flere anled-
ninger meldt inn til trafikksikker-
hetsutvalget i kommunen, men 
har fått lite gehør. I tillegg så 
vanskeliggjør disse fartsdumpene 
en fartskontroll. Det kjører veldig 
mye tungtransport her, og det er 
utrolig mange farlige situasjoner 
som oppstår. Det er blant annet 
satt opp autovern som skjuler bar-
na når de kommer ut fra skoleplas-
sen og ut på veien.»

Trøndelag
Totalt ble det sendt inn 80 saker fra folk i 
trøndelagsfylkene, inkludert hele 48 saker 
som sognet til NAF Avdeling Sør-Trøn-
delag. Av de øvrige 4 NAF-avdelingene i 
regionen var det Steinkjer og Omegn som 
fikk inn flest saker, med 15. 
Høy fart ble nevnt av mange innsendere, 
det samme med strekninger med stort 
behov for gangvei og fortau eller fotgjen-
geroverganger. Også dårlig veistandard og 
smale og svingete veier nevnes hyppig som 
problemstillinger folk er opptatt av. 
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NAF har 7 avdelinger i Nordland, som 
mottok til sammen 48 saker. Helgelands-
avdelingen, som dekker 19 av kommunene 
i fylket, mottok ikke overraskende flest 
saker, med hele 18. Harstad og Bodø fikk 
inn henholdsvis 10 og 9 saker til NAF-
avdelingene. Høy fart og dårlig vegstand-
ard er de temaene som oftest går igjen i de 
innsendte sakene, sammen med behov for 
fortau/gangvei. 

Eksempel: Dårlig veistandard
Hvor: I Tovik, Skånland kommune

Saken:
«Veien rett foran krysset har en 
slik søkk på grunn av telehiv og 
manglende grunnarbeid at sist 
gang vi passerte med ambulanse 
i en akutt-situasjon ble kastet så 
høyt i luften at alle deler i de små 
trallene i sidelommene av bilen 
falt ut i lufta og tømte seg på min 
medarbeider. Sånn ønsker vi ikke 
å ha det, da vi i nødsituasjoner 
er avhengig av å “kunne gi bånn 
gass” innenfor forsvarlighetens 
grenser.»

Nordland
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Eksempel: Tungtransport
Hvor: Fylkesvei 380, indre Senja

Saken:
«Langs veien er det stor trafikk 
av blant annet store trailere og 
spesielt i vintermånedene når det 
er torskefiske. Langs veien har det 
vært 40 trailere i døgnet fra fiske-
brukene på Nord-Senja til Silsand 
og videre ut i verden. Det er også 
estimert ei stor økning. I tillegg 
all annen trafikk. I sommermåned-
ene med ferge fra Botnhamn over 
til Sommerøy, øker trafikken av 
gjennomgangstrafikk pga ferga. 
Om noen år starter Salmar opp 
lakseslakteriet i bygda Grasmyr. 
Fra et lignende anlegg på Frøya 
går det ut fra noen og 30 - bor-
timot 60 trailere i døgnet. Så på 
det verste kan antallet trailer 
komme opp i rundt 100 i døgnet. 
Det betyr at unger blir kjørt både 
hit og dit og selv om de kun skal 
over til naboen, blir de kjørt. Å gå 
tur eller sykle langs vegen er å ta 
sjanser. Vi har behov for gang- og 
sykkelvei, og for redusert fart fra 
60 kilometer i timen til 50.» 

Folk i de to nordligste fylkene sendte inn 
til sammen 57 saker til kampanjen. Flest 
kom inn til Tromsø-avdelingen, som mottok 
30 varsler. Problemene folk i størst grad 
pekte på i disse fylkene var høy fart/be-
hov for fartsreduksjon, behov for gangvei 
eller fortau, strekninger med mye trafikk 
og uoversiktlige og farlige veistrekk. Flere 
pekte også på veier der det går mye tung-
transport, som farefylte.

Troms og Finnmark
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NAF mener
Med hjertet i halsen-kampanjen har vært 
spesielt rettet mot skoleveiene og mot 
lokalveier/fylkesveier som er farlige eller 
har dårlig standard. NAF jobber nasjonalt 
opp mot myndighetene for å øke innsatsen 
for trafikksikkerhet og bedre veivedlikeholdet. 

Trygge skoleveier er en del av
retten til en god barndom
Barna våre er det kjæreste vi har. NAF vil 
at alle barn skal komme seg trygt til og fra 
skolen hver eneste dag. 
Men det er store ulikheter i hvor trygge 
befolkningen mener skoleveiene er. Tall fra 
NAFs Trafikantbarometer viser at det står 
dårligst til i Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane, samt de tre nordligste fylkene. I 
disse regionene er det en mye høyere andel 
som oppfatter skoleveiene som utrygge. 
På landsbasis svarer drøyt en av fire (27 
prosent) at skoleveiene er utrygge. I Møre 
og Romsdal og Sogn og Fjordane er det 
hele 37 prosent som svarer det samme. I 
Nordland, Troms og Finnmark er det 35 
prosent som mener skoleveiene er utrygge. 
I regionene som kommer best ut, Trøndelag 
og Rogaland, er det henholdsvis 18 og 19 
prosent som mener skoleveiene er utrygge.  
Trafikantbarometeret viser også at det er i 
de mest spredtbygde strøkene vi er minst 
fornøyd med sikkerheten på skoleveiene. 
NAF mener foreldre og barn må få bedre 
muligheter til å gi innspill til skolene på 
hvordan skoleveiene kan bli tryggere. I 
tillegg bør skoler, veimyndigheter og kom-
muner samarbeide tettere om å forbedre 
skoleveiene. Trafikksikkerhet må stå sterkt 
i læreplanen. 
Over hele landet finner vi eksempler på 
skoleveier som er dårlig sikret, preget av 
mye trafikk, eller på andre måter farlige. 

Risikoen for at noe skal skje er størst når 
barna sykler eller går i trafikken, slik de 
fleste barn gjør på vei til eller fra skolen. 
Heldigvis skjer det få alvorlige trafikkulyk-
ker som involverer barn. Mange foreldre 
sender likevel barna ut på skoleveien med 
hjertet i halsen.
En stressende skolevei bidrar til dårligere 
oppvekstsvilkår for barna. NAF mener at 
skoler, kommuner, fylkeskommuner og 
Statens vegvesen må prioritere skoleveiene 
i kommunenes trafikksikkerhetsplaner.
Barn har både rett og plikt til å gå på 
skole. En trygg skolevei er en del av en god 
skolehverdag, og en god barndom. NAF vil 
at det skal stilles krav om at skoleveien er 
trafikksikker og oppleves trygg av barna. 
Politikerne på Stortinget har satt et mål om 
at 80 prosent av barna skal sykle eller gå 
til skolen. Da må skoleveien oppleves som 
både trygg og trivelig.

NAF jobber for:
√ å skape varige endringer for barna og 
 foreldrene – det skal bli tryggere og 
 bedre å gå eller sykle til og fra skolen.
√ å engasjere foreldre og andre i nær- 
 miljøet, slik at de er med på å gjøre 
 en forskjell.
√ å bidra til at flere barn går eller sykler til
 skolen. Da må forholdene legges til rette 
 for det.

Dette mener NAF om 
skolevei:
NAF krever at barn skal ha en trafikksikker 
skolevei. Det hjelper ikke at statistikken 
viser få ulykker dersom barna ikke tør å 
bruke veien eller er redde når de bruker 
den. En trygg skolevei er en del av en god 
oppvekst. NAF etterlyser en klar lovhjemmel 
som sikrer barn retten til en trafikksikker 
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skolevei. Retten til en trygg skolevei må 
gjelde uansett om de går, sykler eller har 
skoleskyss.
Sykkel og gangvei må bygges fra skolen og 
mot boligområdene. Barn opplever utrygg-
het ved skolens parkerings- og droppsoner. 
Skap derfor gode soner rundt skolene der 
barnas trygghet har topp prioritet. Ved 
skoleskyss med buss skal alle barn ha 
sitteplass med bilbelter.

Fylkesveiene: Forsømte veier
knytter lokalsamfunnene 
sammen 
Altfor mange steder i Norge er veistand-
arden dårlig, så dårlig at det går på trygg-
heten løs. Spesielt fylkesveiene lider under 
manglende vedlikehold. Dette er veier 
som knytter lokalsamfunn sammen, og 
brukes til og fra jobb, skole og aktiviteter 
hver eneste dag. Stort forfall på veiene 
bidrar til ulykker og gir lengre reisetid. Våre 
undersøkelser viser at det viktigste for 
NAF-medlemmene ikke er nye veier, men 
bedre vedlikeholdte veier slik at de er tryg-
ge. Blant politikerne er det bred enighet 
om at fylkesveiene har vært underfinan-
siert over lang tid og at forfallet og etter-
slepet er stort. Frem til 2029 beregnes 
behovet for drift og vedlikehold til ca. 130 
mrd. kroner. Forfallet på fylkesveiene er 
beregnet til mellom 60 og 70 milliarder 
kroner. Det vil altså koste å komme opp på 
et nivå som gir oss tryggere veier. Men selv 
om politikerne kjenner problemet, bevilges 
det ikke nok penger.
Noen steder må større prosjekter på plass 
for at lokalveien skal bli trygg. Men svært 
mange steder vil mindre tiltak kunne ut-
gjøre en stor forskjell. Ny asfalt, bedre 
oppmerking og rydding av sideterrenget. 
Dette er enkle grep – men det må prioriteres.

Politikerne har ansvar for å gjøre denne pri-
oriteringen og gi oss trygge lokalveier. Men 
fylkesveiene oppleves noen ganger som 
samferdselspolitikkens «hittebarn». Fyl-
keskommunen eier veiene og har ansvaret, 
men er avhengig av bevilgninger fra staten. 
Da skyves ofte ansvar og skyld frem og til-
bake mellom lokale og nasjonale politikere.
NAF jobber med å få politikere både på 
nasjonalt og lokalt nivå til å ta utfordrin-
gene på alvor og prioritere å utbedre 
fylkesveiene, sånn at folk føler seg trygge.

Ønsker du å lese mer om hvilke 
politiske saker i brenner for? 
Se https://www.naf.no/om-naf/

Slik jobber vi med 
trafikksikkerhet i NAF
NAF er landets største medlemsorganisas-
jon med i underkant av 500 000 medlem-
mer. Vi har et landsdekkende nettverk av 
70 lokalavdelinger, i tillegg til 360 ansatte.
Med våre lokalavdelinger og 26 øvings-
baner, har vi trafikksikkerhetsilbud til 
trafikanter i alle aldre, for å sikre gode 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger i 
trafikken. Dette er aktiviteter og kurs loka-
lavdelingen arrangerer og gjennomfører. I 
tillegg er mange lokalavdelinger engasjert 
i politisk arbeid og i ulike trafikksikkerhets-
fora og samarbeidsorganer i sitt lokalmiljø. 
Gjennom vår forbrukerinformasjon og test-
er vil trafikanter kunne velge god atferd i 
trafikken, eller velge de beste produktene 
for trygg ferdsel i trafikk. Som trafikant og 
forbruker kan det være vanskelig å velge 
rett produkt. 
 
Biler (Euro NCAP), barnestoler, hjelmer, 
skibokser og sykkelstativ kollisjonstestes, 
slik at forbrukere kan velge det mest trafikk-
sikre produktet. Biler, dekk, reflekser, 
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sykkel, kjølebokser og mye annet testes for 
at man kan finne det produktet som passer 
best til sitt bruk. Informasjon om forbruker-
tesene våre finner du på www.naf.no
 
God atferd i trafikken krever at hver enkelt 
er kompetent nok og er villig til å sam-
handle til alles beste. NAF har fokus på at 
trafikkatferd skal trenes gjennom hele livet, 
og vi vet at holdninger bygges tidlig i livet. 
NAF tar ansvar for at trafikanter trenes 
både lokalt og nasjonalt. 

Barn i buss og i trafikk er et tilbud for 
førsteklassinger og er et godt eksempel 
slik tidlig trafikktrening som gjennomføres 
av våre lokalavdelinger. Telemark fylke 
tilbyr alle sine førsteklassinger dette i 
samarbeid med NAF. Gjennom samtaler, 
oppgaver og opplevelser lærer barna om 
god atferd til og fra holdeplass, på hold-
eplass og i buss. Bussførerne rapporterer 
om betydelig endret atferd på barna etter 
dette kurset. 
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Vi bidrar aktivt i  
«Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei»  

med fem av 136 tiltak for perioden 2018-2021:   
 

√ NAFFENS Trafikkboks er et gratis opplærings og aktivitetstilbud til storbarnsavdelingene 
i barnehagene. Over 3 000 bokser er distribuert hittil, og NAF vil fortsette å distribuere 
dette (tiltak nr. 34) 

√ Sikker på sykkel er et kunnskaps- og ferdighetsprogram rettet mot barn mellom 10 og 
12 år. Programmet er en del av et europeisk program og kulminerer med en internasjonal 
finale med fire deltagere fra Norge. NAF vil videreføre og utvikle dette tilbudet i samarbeid 
med Syklistenes landsforening. (tiltak nr. 38)

√ Sykkeldyktig.no skal sikre god samordning og klare ansvarsforhold mellom sykkel-
opplæring og ferdighetstrening på sykkel i skolen. Dette er et samarbeid mellom NAF, 
Trygg Trafikk, Norges Cykleforbund og Syklistenes Landsforening. (tiltak nr. 40)  
Les mer på www.sykkeldyktig.no 

√ NAF Senior Trafikkurs er et tilbud til seniorbilisten. Tilbudet består av teorisamlinger 
samt mulighet til å delta på kjøretimer eller glattkjøringskurs. (tiltak nr. 63) 

√ Sikker på MC er et kjørekurs som foregår på veg i mindre grupper med fokus på å bevis-
stgjøre den enkelte deltager. Tilbudet gjennomføres av klubbene i NAF MC og garanterer 
større kjøreglede og trygghet. (tiltak nr. 80) 

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane er en viktig del av føreropplæringen kasse B. 
NAF Øvingsbaner har 26 anlegg fordelt over hele landet. Mellom 60 og 70 000 elever 
gjennomfører sitt obligatoriske kurs på en av våre anlegg.

NAFFENS
TRAFIKK-

BOKS

SIKKER
PÅ 

SYKKEL

TRYGG
PÅ

GLATTA

BARN
I BUSS OG 
TRAFIKK

16 TIL
LAPPEN

NAF SENIOR
TRAFIK-

KURS

3-10 år
 Barnehage/skole

10-13 år
Skolebarn

20 >
Voksne

7-13 år
 Skolebarn

15-20 år
 Ungdom

60 +
Senior
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Med våre 70 lokalavdelinger og 26 øvings-
baner, har vi trafikksikker hetstilbud til 
trafikanter i alle aldre, for å sikre gode 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger i 
trafikken. Dette er aktiviteter og kurs lokal-
avdelingen arrangerer og gjennomfører.  
Gjennom vår forbrukerinformasjon og tester 
vil trafikanter kunne velge god atferd i 
trafikken, eller velge de beste produktene 
for trygg ferdsel i trafikk. 
Som trafikant og forbruker kan det være 
vanskelig å velge rett produkt. NAF bidrar 
sterkt til at man kan velge trygt og smart. 
Biler (Euro NCAP), barnestoler, hjelmer, 
skibokser og sykkelstativ kollisjonstestes, 
slik at forbrukere kan velge det mest trafik-
ksikre produktet. Biler, dekk, reflekser, syk-
kel, kjølebokser og mye annet testes for 
at man kan finne det produktet som pas-
ser best til sitt bruk. God atferd i trafikken 
krever at hver enkelt er kompetent 

nok og er villig til å samhandle til alles 
beste. NAF har fokus på at trafikkatferd 
skal trenes gjennom hele livet, og vi vet 
at holdninger bygges tidlig i livet. NAF 
Tar ansvar for at trafikanter trenes både 
lokalt og nasjonalt. 
Barn i buss og i trafikk er et tilbud for 
førsteklassinger og er et godt eksempel 
slik tidlig trafikktrening som gjennomføres 
av våre lokalavdelinger. Telemark fylke 
tilbyr alle sine førsteklassinger dette i 
samarbeid med NAF. Gjennom samtaler, 
oppgaver og opplevelser lærer barna om 
god atferd til og fra holdeplass, på hold-
eplass og i buss. Bussførerne rapporterer 
om betydelig endret atferd på barna etter  
dette kurset. 
NAF tar samfunnsansvar og bidrar  
aktivt i Nasjonal tiltaksplan for trafikk- 
sikkerhet på vei med fem av 136 tiltak 
for perioden 2018-2021.
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Si fra og engasjer deg!
Kjenner du til et trafikkfarlig sted i nærheten av der du bor eller ferdes? 

Si i fra til oss lokalt, og engasjer deg sammen med oss. 
Informasjon om din nærmeste lokalavdeling finner du på 
https://www.naf.no/her-finner-du-naf/lokalavdelinger/  
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