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Hva skjer når NAF stiller seg 

bak en sak?

Om kampanjen og bakgrunn

Regional forankring v/ Lars Peter 

Endresen

E16-aksjonen 

Andre aksjoner og tiltak v/ Stein 

Løkken

Det er politikk i «alt» v/ Geir 

Malmedal



Bakgrunnen for kampanjen



Medlemmene ønsker at NAF engasjerer seg i trafikksikkerhet



Ulykkene er få, men frykten for at noe skal skje er stor



Gjennomføring: 1200 innmeldte saker på fire uker



Eksempler på saker

Harstad, Nordland

Svenevik, Vest-Agder

Åfjord, Sør-Trøndelag 



To veiledninger er utarbeidet for å gjennomføre aksjoner



Et hjerte = en aksjon/aktivitet utført



Aktivitetene og aksjonene skal…

Skape medlemsverdi og gjøre en forskjell 

Skape synlighet lokalt Engasjere flere frivillige

Engasjere politikere og få 

dem til å prioritere 

trafikksikkerhet 



Regionalt samarbeid om E16-aksjon

Lars Peter Endresen



Synlige langs veien



Flyer på bokmål og nynorsk



E16: Aksjon 17.august



50 varsler om E16 ble meldt inn til Med hjertet i halsen



Nyhetsbrev Bergen og Voss Nyhetsbrev Østlandet



SMS til alle som varslet om E16



Godt engasjement på Facebook



Mediedekning i forkant 

Avisa Hordaland 13.aug

NRK Hordalands nyhetssendinger lørdag 10.august. Intervju 

med Liv Røssland om aksjonen. 



Mediedekning i forkant

Sogn avis.no 16.aug

Hadeland 16.aug

Valdres.no 14.aug

Sogn avis 17.aug



Mediedekning etter aksjonen

Bergens tidende 18.aug Bergensavisen 18.aug

Hardanger folkeblad.no 17.aug



Mediedekning etter aksjonen

Sogn Avis 21. august
Valdres.no 20.aug

Avisa Hordaland 20.aug

Valdres 22.aug

Vaksdal Posten 22.aug



Fra aksjonsdagen



Hadeland, Solør, Vinger og Odal, Valdres



Karin var sekunder fra å bli tatt av raset

– Her kommer den lange filmen



Ble NAFs aksjon tungen på vektskålen?



Erfaringer



Veien videre for Med hjertet i halsen

Det skjer noe når vi setter NAF-merkevaren på en sak
• Oppmerksomhet

• Gjennomslag

Oppfølging av saker fra «Med hjertet i halsen» fortsetter utover 

høsten
• Teamet er tilgjengelig

• Flere avdelinger jobber med saker eller planlegger aksjoner



Erfaringer fra våre aksjoner v/Stein 

Løkken



Erfaringer fra andre aksjoner
Hva møter vi

Ser vi problemet

Hvem kan hjelpe

Tar det lang tid

Hvorfor stopper det



Solvang skole



Østvang skole



Øren skole



I mange år har lokale vel foreninger og FAUer mast på Østfold fylke og 

Rygge kommune for å få fullført et gang- og sykkelstiprosjekt langs 

veien. Etter at alle ungdomsskoler ble slått sammen til 1 for noen år 

siden er problemet veldig aktuelt!

Sykkelsti fra Dilling til Vang er nå vedtatt i Fylkeskommunen.

Vi anser da vår jobb som avsluttet etter flere møter med Rygge kommune og 

påvirkning for at dette skal skje. De som var i møte med Rygge kommune 

rådmann, ordfører og teknisk etat. Vi er svært fornøyde med det vi fikk til. 

Vi følger med på at saken følges opp som lovet.

Larkollveien mellom Larkollen og Dilling



Oppsummering v/Geir Malmedal



Det er politikk i de små tingene



Sterkest når vi er til stede for medlemmene på flere fronter

Nasjonalt

I media 
og sosiale 

medier

Lokalt


