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Ungdommens fylkesråd har blitt bedt om å komme med ideer til hva de ønsker at Ungdommens transportplan skal inneholde, 
og de har gitt følgende innspill:

 � Det må etableres en egen trafikksikkerhetshall i Troms. 
Trafikksikkerhetshallen i Stavanger som modell.

 � Holdninger i trafikken – respekt for livet og for andre 
mennesker: Fyllekjøring, bruk av sikkerhetsbelte, for-
bikjøringer, fart, tørre å si ifra. 

 � Skuterkjøring.
 � Bruk av refleks (mange synes det er “teit” å bruke re-

fleks). Ros og belønning til de som bruker refleks.
 � Bruk av hjelm – sykkel, moped, skuter, motorsykkel.
 � Design din egen refleksvest – lag et eget nettsted der 

man kan lage sin egen refleksvest.

 � Hjem for en 50-lapp.
 � Ungdomskortet, buss- og båtbilletter.
 � Bevisstgjøring – crosse kan man gjøre på crossbanen, 

ikke på veien.
 � Lage flere baner for fart og lek.
 � Åpne glattkjøringsbaner i større grad for ungdom som 

vil teste ut egne kjøreferdigheter.
 � Musikk på øret i trafikken.

Ungdommens fylkesråd la fram transportplanen på ungdommens fylkesting i april.  Ungdommens transportplan for Troms er 
utarbeidet med utgangspunkt i ungdommenes ideer.

Ungdommens fylkesråd består av (fra venstre): Johanne Olaussen, Viljar Hanssen, Aleksander Steinvoll, Christina T. E. Skarheim, Anders Kristiansen, Marianne 
Fjeldstad og Martin Ellingsen
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Innledning
Ungdommens Transportplan skal ta for seg både sikkerhet og 
framkommelighet. Planens målgruppe er ungdom i alderen 
11- 24 år. De fleste unge har ikke bil og er derfor mer avhengig 
av gange, sykkel og kollektiv enn andre grupper. Tiltak som 
tilrettelegger for dette er dermed tiltak som forbedrer fram-
kommeligheten for ungdom. For at ungdom skal ønske å velge 
disse transportformene, også etter at de får førerkort for bil, er 
det nødvendig at tilretteleggingen er god, attraktiv og sikker.

Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 – 2019 gir føringer for 
arbeidet med ungdomsulykker innenfor motorisert transport i 
perioden. Regjeringen vil 

 � redusere antall drepte og hardt skadde med minst en 
tredjedel

 � styrke innsatsen overfor blant annet unge førere
 � styrke innsats overfor manglende bilbeltebruk, kjøring i 

ruspåvirket tilstand og høy fart

Videre står det i NTP (s.282):
Regjeringen legger til grunn at trafikkopplæring er en del av en 
livslang læringsprosess.

I plan for tiltak mot ungdomsulykker heter det blant annet: 
All ungdom må få en bred opplæring i trafikksikkerhet og risiko-
forståelse som støtter den gode atferden. Tiltaksplanen omfatter 
derfor også tiltak før ungdommene starter på føreropplæring. 

Det er altså nødvendig å starte arbeidet med trafikksikkerhet 
også før den enkelte har fått førerkort. Opplæring av ungdom 
i trafikksikker atferd er starten på gode vaner som den enkelte 
kan ta med seg videre. Det er nødvendig å se tiltakene i sam-
menheng, trafikksikkerhetsopplæring på et alderstrinn tar  
ungdommene med seg senere når de går over i en annen trafik-
kantgruppe. Kunnskaper fra trafikkopplæring for gående og 
syklende gir kunnskaper ungdommene trenger når de senere 
skal begynne å kjøre moped og bil. Bedre trafikksikkerhet skal 
være et mål for alle tiltakene i planen. 

Om Troms fylke
Troms er et av tre fylker i Nord-Norge og består av 25 kom-
muner fra Bardu i sør til Karlsøy i nord. Fylket grenser mot 
både Sverige og Finland. Vinterhalvåret er preget av mørket 
med to måneder lang mørketid mens sommeren er lys med 
midnattssol fra slutten av mai til slutten av juli. 

Over halvparten av befolkningen i Troms bor på øyer. Bysen-
trene til Harstad og Tromsø ligger plassert på øyer, mens 
Finnsnes ligger på fastlandet ved innfartsveien til øya Senja. 
Bruer og tunneler gir stadig flere fastlandsforbindelser, som 
sammen med båttransport sikrer samferdselen.

Klimaet og terrenget i fylket byr på en del utfordringer. Store 

snømengder, rasfare og høye fjell stiller store krav til veibyg-
ging og -vedlikehold. Likevel er veinettet imponerende godt 
utbygd og tilpasset dagens krav for moderne trafikk. Hurtig-
båter frakter varer og passasjer opp og ned langs kysten. Hur-
tigruten, som historisk sett har vært et viktig transportmiddel, 
har daglige anløp. Den har betydning som transportør av pas-
sasjerer og varer til mange lokalsamfunn, i tillegg til å være en 
internasjonalt anerkjent cruiseopplevelse. 

Småfly korter ned reisetida til et minimum. De største flyplass-
ene, Evenes ved Harstad, Bardufoss og Tromsø binder fylket 
sammen med resten av landet og verden forøvrig. Fylket har 
ikke jernbane, og nærmeste jernbanestasjon ligger i Narvik. 
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Troms har 155.809 innbyggere (01.04. 2009). Her er innbyggertallet fordelt på fylkets kommuner: 

Harstad 23 182 
Tromsø 66 772 
Kvæfjord 3 023 
Skånland 2 849 
Bjarkøy 502 
Ibestad 1 416 
Gratangen 1 140 
Lavangen 1 018 
Bardu 3 993 
Salangen 2 190 
Målselv 6 508 
Sørreisa 3 375 
Dyrøy 1 217 
Tranøy 1 527 
Torsken 908 
Berg 929 
Lenvik 11 258 
Balsfjord 5 491 
Karlsøy 2 353 
Lyngen 3 156 
Storfjord 1 866 
Gaivuotna Kåfjord 2 238 
Skjervøy 2 874 
Nordreisa 4 706 
Kvænangen 1318Brigade nord har 3000 rekrutter hvert år. Militæret er derfor en 

viktig samarbeidspart for fylkeskommunen. Forsvaret har selv 
opplæring i forhold til trafikksikkerhetsarbeid. Fylkeskom-
munen skal søke å samarbeide med forsvaret om trafikksik-
kerhetsarbeid rettet mot ungdom.
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Transport og miljø 
Transportsektoren sto for 25 % av klimagassutslippene i 2007 
og utslippene fra sektoren har vært økende de siste tiårene. Vi-
dere bidrar transport til lokal forurensning, regionale luftforu-
rensningsproblemer som sur nedbør, og sektoren påvirker det 
biologiske mangfoldet, særlig ved at leveområder for planter 
og dyr splittes opp. Støy og lokal luftforurensning bidrar til 
helseproblemer, spesielt i byområdene. 

Trafikk beslaglegger dessuten store arealer, og gir framkom-
melighetsproblemer i rushtiden. For å møte miljøutfordringer 
er det viktig at en økende del av persontransporten i byer og 
tettsteder lettere kan gjennomføres med kollektive transport-
midler, sykkel og gange, særlig for jobb- og fritidsreiser. 

Nasjonal Transportplan (NTP) slår fast at transportpoli-
tikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere 
miljøskadelige virkninger av transport samt bidra til å opp-
fylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på 
miljøområdet. 

I St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk (Klima-
meldinga) satte regjeringen som mål at eksisterende og nye 
virkemidler i transportsektoren skal utløse en reduksjon i kli-
magassutslippene på mellom 2,5 og 4,0 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i forhold til forventede utslipp i 2020. 

Ungdoms transportmiddelvalg er viktig for å få til miljøvenn-
lig transport i framtiden. Hvis det tilrettelegges slik at ungdom 
ønsker å velge miljøvennlige transportformer, vil de sannsyn-
ligvis også velge dette senere i livet. Ungdom har også gjerne 
lettere for å endre vaner enn de som har hatt disse vanene 
lengre.

Samtidig er det viktig at ungdom velger transportmiddel med 
tanke på hvordan dette påvirker miljøet og etterspør prioriter-
ing av gående, syklende og kollektivtransport i trafikken.
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Fylkeskommunens trafikksikkerhetsinnsats rettet mot barn 
og ungdom
Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) arbeider med, og 
finansierer, holdningsskapende og fysiske trafikksikkerhetstil-
tak i fylket. Parallelt med ungdommens transportplan utar-
beides det en handlingsplan for gang- og sykkeltilrettelegging 
i fylket. Denne vil gi 100 millioner til gang- og sykkeltiltak 
over en 10-årsperiode. Her vil det blant annet prioriteres å 
sikre skoleveier.

Fylkets trafikksikkerhetsarbeid rettet mot barn og unge skjer i 
nært samarbeid med Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Trygg 
Trafikk har følgende prosjekter som er støttet av fylkeskom-
munen og retter seg mot målgruppen 11 -24:

 � Skolenes tellinger
 � Elever i grunnskolen registrerer bruk av bilbelte, 
sikring av barn i bil og sykkelhjelmbruk. Formål: Be-
visstgjøring om personlig verneutstyr.

 � Refleksbruk
 �“Den store refleksjakten” der elever i grunnskolen sam-
ler sammen alle løse reflekser de finner hjemme, teller 
opp på skolen, lager statistikk og tar refleksene hjem 
og fester på klærne til alle familiemedlemmer. Formål: 
Bevisstgjøring, øke refleksbruken.

 � Den nasjonale refleksdagen, årlig 3. torsdag i oktober, 
eget design – ny hvert år, plakater.

 � Sykkeltiltak 
 � Hjelmkampanje som presenterer tøffere hjelmer for 
ungdom for å øke bruken.

 � Sykkelfilmprosjekt - trafikkregler presentert i aktuelle 
situasjoner – dvd og web-side.

 � Kurs for lærere i trafikkopplæring, spesielt med fokus 
på sykkelopplæringen.

 � Kurs for lærerstudenter i utfordringer i trafikkopp-
læringen i skolen, HMS.

 � Jentenes trafikkaksjon
 � tar sikte på å øke jentenes kunnskaper om trafikksik-
kerhet og styrke deres vilje og mulighet til å påvirke 
sitt trafikkmiljø både som passasjerer og som bilførere. 
Eget nettsted, lukket chatterom. Konkurranser og 
spørreundersøkelser. 

 � Kommunalt ts-arbeid
 � Oppsøkende virksomhet sammen med TFTU og Stat-
ens vegvesen; bistå kommunene .

 � Henvendelser om materiell og trafikksikkerhet til skoler 
og FAU
 � Støtte til materiellutsendelser.

 
Utfyllende beskrivelse av trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot 
barn kan finnes på www.tryggtrafikk.no. Digitale læringsres-
surser for ungdom, foreldre og lærere er gjort tilgjengelig på 
www.trafikkogskole.no, hvor en finner materiell og argumen-
tasjon for bruk i trafikkopplæring.
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Syklende og gående

Sykkeltilrettelegging 

Det er satt som mål i Nasjonal Transportplan (NTP) at sykkel-
trafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser innen 
2015. Troms fylkeskommune har lagt målene i NTP til grunn 
for målene i fylkesvegplanen.

Inaktivitet blant unge er i dag et stort helseproblem, og de 
som har mest behov for aktivitet, er gjerne de som ikke deltar 
i idrett. Tilrettelegging for aktive transportformer er et lavter-
skeltiltak, som når de som har størst behov for økt aktivitet 
i hverdagen.  Mer aktiv transport gir derfor også folkehelse-
gevinst. Å gjøre det attraktivt for ungdom å velge sykkel og 
gange som transportmiddel kan gi en livslang gevinst. De som 
gjør dette i ungdommen gjør det også i større grad som voksne.

Trafikksikker utforming av løsninger
Syklister er en sammensatt trafikantgruppe, og ulike typer 
syklister har ulike behov. For eksempel ønsker en gjerne andre 
løsninger hvis en skal sykle en luftetur enn hvis en er sent ute 
til skolen. Det er derfor behov for flere parallelle tilretteleggin-
ger. Men uansett løsning er det viktig at sikkerheten ivaretas. 

Statens vegvesens temaanalyse av sykkelulykker peker på to 
viktige problemstillinger: 

1. Kryss og avkjørsler er ikke laget sånn at de ivaretar sik-
kerhet og framkommelighet for syklister. 

2. Mangel på tilrettelegging, og at tilretteleggingen som 
finnes, varierer fra fortaussykling og sykling i bilveg til 
(gang- og) sykkelveg, gjør at syklistene må opptre på sta-
dig ulike måter i trafikken. Dette gjør at det blir uforut-
sigbart både for syklister og andre trafikanter.

Transportøkonomisk institutts rapport 793/2005 konkluderer 
med at kollisjoner mellom syklister og bilførere hovedsakelig 
kan tilskrives at syklist og bilfører ikke er oppmerksomme på 
hverandre.

Bedre tilrettelegging kan gi mer entydig og forutsigbar atferd 
blant syklistene. Både tilretteleggingen og atferdsendringen vil 
kunne redusere risikoen for ulykker. 

De fleste dødsulykkene med sykkel skjer i kryss eller ved krys-
sing av kjørebanen. Ensidige sykkelløsninger gjør at en ofte 
må krysse vegen, gjerne der det ikke er tilrettelagt for det. 
Derfor er det ønskelig med tosidige løsninger. Dette kan være 
sykkelfelt, tosidig gang/sykkelveg eller sykkelveg med fortau. 
Erfaringer fra utlandet tyder på at der det er logisk og enty-
dig lagt til rette for sykling, har de syklende en mer forut-
sigbar og trafikksikker atferd, og de innordner seg lettere det 
regelverket som gjelder for dem. Respekten for trafikkreglene 
blir større når syklistene opplever at de har en legitim plass 
i trafikkbildet, derfor vil større grad av etablering av tosidig 
sykkelfelt mellom bilfelt og fortau være et fornuftig tiltak. La-
vere fartsgrenser i byer og tettsteder kan også forbedre trafikk-
sikkerheten. Det er generelt behov for sammenhengende til-
rettelegging for gående og syklende, som er tilpasset området. 
Både på skolevei, til fritidsaktiviteter og andre steder en ferdes.  

Mål: 
•	 Tilrettelegging for syklende skal prioriteres i henhold 

til Nasjonal transportplan. 
•	 Det skal velges løsninger som er i tråd med gjeldende 

krav og vegvesenets håndbok 233 Sykkelhåndboka.
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Sykkelen kan brukes året rundt!
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Sykkelparkering

Gode og sikre parkeringsmuligheter for sykkel er av stor be-
tydning for sykkelbruken. Plassering bør være nær målpunkt. 
Anlegget må kunne «overvåkes» av folk som passerer, og belys-
ning som slår seg på når noen beveger seg i nærheten virker 
avvisende på tyver. Ved hurtigbåtterminaler og busstermina-
ler bør det være mulighet for sikker døgnparkering av sykler. 
Sykkelparkering må ha tilstrekkelig kapasitet, ellers blir det 
gjerne “villparkering” av sykler. Det bør anlegges sykkelparker-

ing ved alle boligområder, arbeidsplasser, offentlige bygninger, 
forretninger og skoler. 

Mål: 
•	 Det etableres gode sykkelparkeringer ved terminaler 

og knutepunkter, og generelt ved målpunkter for ung-
dom, som ligger langs fylkeskommunal veg.  Disse kan 
gjerne være med tak og låsbare.

Sykkelopplæring 

Det er ikke lett å være syklende i norske byer. Det er mange 
steder lagt lite til rette for denne trafikantgruppen, og syklende 
føler seg ofte uønsket både i kjørebanen og på fortauet. Man-
glende eller varierende tilrettelegging for sykling, og stadig 
skifte av arena og kjøremåte, har bidratt til at syklende får et 
uforutsigbart kjøremønster som kan gi ulykker. I tillegg til 
forbedret fysisk tilrettelegging er det er behov for opplæring 
om syklistenes plass i trafikkbildet. Dette gjør barn og unge 
både til tryggere syklister og senere til bilister som vet hvordan 
de skal forholde seg til syklister i trafikken.

Antall ulykker hvor barn er involvert stiger og i Nasjonal 
Transportplan, “Trafikksikkerhet på veg 2002-2011”, står 
følgende om trafikkopplæring i skolen: 

“Trafikk er et kunnskapsområde som skal behandles på tvers av 
fagene, slik at bredden og helheten i problemområdet kommer 
fram. Av lærerplanen framgår det at elevene skal bli kjent med at 
det på ulike områder finnes lover og regler som det er viktig å følge, 
blant annet innen vegtrafikken. Barna skal dessuten trene på å 

ferdes trygt i trafikken. Kirke-, utdannings- og forskningsdepar-
tementet ser det som viktig at dette følges nøye opp i skoleverket.”

En sykkelgård er en læringsarena der skolene kan gjennomføre 
slik trafikkundervisning i et trygt miljø. Materialbruk som 
asfalt, kantstein, bruk av skilt, oppmerking og annen fysisk 
utforming er lik det som brukes på det ordentlige vegnettet. 
I tillegg kan en ha et areal for tekniske øvelser. Erfaringer fra 
andre land har vist at bruk av kjøregård i trafikkundervisnin-
gen gir svært positiv effekt på antall ulykker hvor barn og unge 
er involvert. Undervisningen skal skape respekt og forståelse 
for farene man møter som syklist i trafikken, gi økt kunnskap 
om trafikkregler, skilt og riktig sykkelatferd og skape trafikk-
sikre og bevisste syklister (www.trafikkgarden.no). Opplæring 
som gir bedre sikkerhet for syklende, og det å innøve god 
trafikkforståelse i ung alder, er viktige bidrag til sikrere adferd 
i trafikken, også senere når ungdommene blir motorførere.

Mål :
•	 Det skal etableres minst en sykkelgård i Troms i løpet 

av den første 4-årsperioden.
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Trafikkløsninger i skolens nærområde

Skolevegen er en viktig sosial arena der en får venner, leker, 
utforsker og lærer seg å beherske omgivelsene og sitt sosiale 
miljø, men mange elever kjøres likevel til skolen. 

25 % av barna er i dag dårlig motorisk utviklet, og gjennom-
snittsvekten øker. Det er derfor ønskelig at skoleelever i større 
grad skal gå til skolen. Nasjonal sykkelstrategi, som er grunn-
lagsdokument for NTP, har blant annet mål om at 80 % av 
skolebarn skal gå eller sykle til skolen. 

Foreldre som kjører elever til skolen, skaper mye biltrafikk 
og større risiko for ulykker i skoleområdet. I arbeidet med å 
bygge skoleveier har trafikksikkerhet vært i fokus, og dette har 
man langt på vei lykkes med. Det er få ulykker på skoleveien. 
Krav til visuell og opplevelsesmessig kvalitet på skolereisen har 
vært lite vektlagt. For å lage et fristende gåtilbud til skoleelever, 
er det behov for trygge og attraktive skoleveier. (Gåboka). 

Nettsiden www.aktiveskolebarn.no har utfyllende informas-
jon om hva som kan gjøres med skoleveien.

Drop-sone ved skolene
En “drop-sone” er et område som er utformet for at foreldre 
skal kunne sette av og hente elevene før og etter skolen på en 
trygg og effektiv måte. Etablering av “drop-sone” i litt avstand 
fra skolene vil gi tryggere trafikale forhold ved skolen ved at 
det blir færre biler rundt skolen. Samtidig sikrer en at elevene 
som blir kjørt til skolen, får litt fysisk aktivitet på morgenen. 

Mål: 
•	 Fylkeskommunen skal ha en innsats for å sikre trygge 

og attraktive skoleveier.
•	 Handlingsplan for gang- og sykkeltilrettelegging har 

spesiell fokus på skoleveier.
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Tilrettelegging for gående 

De fleste reiser innholder etapper med gange. Fra boligen til 
bussen, fra holdeplassen til jobben, fra parkeringsplassen til 
skolen. Opplevelsen av en effektiv og komfortabel reise er 
summen av de ulike transportformene. Og det er den tiden 
befolkningen tilbringer ute som skaper aktivitet, folkeliv og 
mer trygghet. Dette gir gode tettsteder og boligområder. 

Et godt tilbud til gående består av et helhetlig nettverk og et 
bredt spekter av muligheter, som skal dekke funksjoner som 
transport, rekreasjon og møteplasser. Det er viktig at det er 
trygt å ferdes til fots, men det er også viktig at det er attrak-
tivt og effektivt. Eksempelvis oppfattes fotgjengerunderganger 
som er mørke og uoversiktlige, som utrygge og lite attraktive 
å ferdes gjennom, spesielt etter mørkets frambrudd og på tider 
av døgnet uten sosial kontroll. Overganger og bruer gir ofte 
en langt bedre situasjon. Veien kan også legges under fot-
gjengerkryssingen, slik at det er bilistene som må ta ulempene 
med dårlig miljø og lengre transportarbeid – det virker ikke 
urimelig. Gående og syklende er langt mer følsomme for om-
veier og høydeforskjeller enn bilister (Gåboka).

Ved å gå eller være i bevegelse en halv time daglig får vi dekket 
det viktigste grunnbehovet for mosjon. Skal folk gå, må de ha 
lyst til å gå. Derfor må det lages attraktive anlegg for gående. 

Snarveiene
Å gå og sykle er spesielt effektivt over kortere strekninger. 
Snarveiene gjør gange til et uovertruffent transportmiddel i 
nærmiljøet og gjør veien til bussholdeplassen, skolen, butik-
ken og parken både effektiv og trafikksikker. Snarveiene gir 
flere alternative ruter å gå, det blir flere krysningspunkter og 
mer variasjon. Snarveien krever lite areal, og det er kjapt å møte 
en kamerat eller å gå til bussen. Snarveier i boligområdene er 
derfor av uvurderlig verdi, men er som regel dårlig beskyttet 
og forsvinner lett ved at de bygges ned eller privatiseres. Det 
er derfor viktig å bevare og beskytte snarveiene og utvikle 
nettverket de danner videre. Det må lages effektive snarveier 
når nye boligområder planlegges og bygges. Når snarveier for-
svinner blir gående presset ut langs gater og hovedveinettet. 
Dette er mer trafikkfarlig og mer utsatt for støy og forurensing.

Stier og snarveier er beskjedne transportårer som gjør lite ut 
av seg i terrenget. Snarveiene synes knapt i budsjettene for op-
parbeidelse og vedlikehold, hvis de i det hele tatt er der (fra 
Gåboka).

Mål: 
•	 Kommunene kan søke om støtte til tilrettelegging for 

gående gjennom fylkets gang- og sykkelhandlingsplan. 
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Holdningskampanjer 

Bruk av hjelm – sykkel, moped, skuter, motorsykkel
Trygg trafikk har hatt hjelmkampanjer rettet mot unge. En 
pakke for en stand for å promotere hjelmbruk koster 5000,- 
Denne kan flyttes mellom flere skoler og andre møtepunkter 
der en møter ungdom.

Bruk av refleks 
Mange unge synes det er ”teit” å bruke refleks. For å gjøre det 
mer kult å bruke refleks, vurderes en konkurranse der ungdom  
kan designe sin egen refleksvest eller andre refleksprodukter. 
Det lages et eget nettsted der man kan lage sin egen refleksvest, 
og konkurransen promoteres spesielt opp mot praktisk/es-
tetiske fag. Kan være tilgjengelig på Trygg trafikk sine nettsider, 

med lenker på fylkeskommunens sider. Vinner kåres gjennom 
avstemming der ungdom kan stemme på sin favoritt.  Dette 
kan gjennomføres i samarbeid med refleksleverandør med pre-
mie til vinneren.

Det kan også være premiering av de som bruker refleks, for 
eksempel på refleksdagen.

Beintøffkampanjen for aldersgruppen 6 - 11 år
Fylkeskommunen støttet beintøffkampanjen, som tilretteleg-
ger for, og oppmuntrer skolebarn til å gå til og fra skolen. dette 
gir både helsegevinst og trafikktrening.

Ungdommens fylkesråd bruker refleks!
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Kollektiv
Et av hovedmålene i transportpolitikken er en mer miljøvenn-
lig bytransport med redusert bilavhengighet og økt kollek-
tivtrafikk (www.regjeringen.no). Fordi mange unge ikke har 
førerkort og/eller bil, er ungdom mer avhengig av kollek-
tivtransport for å komme seg rundt. 

Transportsystemet skal så langt som mulig være universelt 
utformet, det vil si at det skal kunne brukes av alle, uten 

behov for tilpassing eller spesiell tilrettelegging. Universell 
utforming er viktig for å oppnå likeverd og deltakelse i sam-
funnet, uavhengig av funksjonsevne. All ny infrastruktur skal 
utformes etter prinsippet om universell utforming. Det er i 
tillegg et omfattende behov for oppgradering av holdeplasser 
og knutepunkt. Universell utforming skal være en integrert 
del av alle planer for oppgradering og bygging av infrastruktur 
som blir planlagt og bygd.

Ungdomskortet (Tromskortet), buss- og båtbilletter

Innføring av billigere priser for ungdom 16-19 år har vært en 
suksess. Tilbudet har i første rekke vært myntet på elever i vi-
deregående skole men det er nå åpnet for at også alle 15-åring-

er i Tromsø og Harstad kan kjøpe periodebillett for ungdom 
for bysonen. 

Hjem for en 50-lapp

En stor andel av bilulykker der ungdom er involvert skjer på 
kveldene i helgene. ”Hjem for en 50-lapp” er en ordning som 
skal få ungdom trygt hjem. Det forbedrer samtidig ungdoms 
mobilitet. 

Mål: 
•	 Bedre kollektivtilbud med hyppigere avganger, og rut-

er utover kveldene og i helgene.
•	 Rabatter på ungdomskortet opprettholdes. 
•	 Ordningen med hjem for en 50-lapp skal videreføres 

og vurderes utvidet.

Det skal lages et ungdomstilbud på kollektivtransport til aktiv-
iteter i fylket, der en får rabattert pris på kollektivtransport og 
inngangsbillett til attraksjonen. Disse kan for eksempel være:

 � Polar zoo 
 � Badeland 
 � Målselv fjellandsby 

 � Vitensenter og Newtonrom
 � Festivaler
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Moped, skuter og snøskuter

Snøskuter: 

Snøskuterkjørere har større risiko for å bli innblandet i ulykker 
enn det en har når en ferdes med bil. Snøskuterulykker har 
ofte sammenheng med manglende risikoforståelse, ferdigheter, 
kunnskap og erfaring i å håndtere snøskuteren på en sikker 
måte.

Det er derfor behov for god opplæring som blant annet 
fokuserer på sikkerhet, fart, promillekjøring, kjøring i løyper, 
ikke utenom, miljøhensyn, kjøring med førerkort.

Mål:
•	 Mer fokus på trafikksikkerhetsopplæring.

Moped og skuter
Det er mange ulykker med moped og motorsykkel i trafik-
ken. Denne trafikantgruppen er mer utsatt enn bilister som 
er beskyttet av bilen. Det er derfor behov for god opplæring i 
trafikksikker atferd og i bruk av beskyttelsesutstyr som hjelm.

Mål: 
•	 Sykkelgårder kan også benyttes til mopedopplæring i 

trygge omgivelser.  
•	 Hjelmbrukskampanjer skal være en av trafikksikker-

hetskampanjene som retter seg mot ungdom.
•	 De som tar mopedførerbevis skal inviteres til å besøke 

trafikksikkerhetshallen når den er etablert.
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Bil 
Statens vegvesen har gjort en gjennomgang av ungdoms ulykker og 
funnet følgende fellestrekk: Flest ulykker skjer i helgene, de fleste 
av de alvorligste ulykkene er utforkjøringsulykker, høy fart er ofte 
medvirkende årsak til ulykken og manglende bilbelte bidrar til 
skadens alvorlighet.  Alkohol eller annen rus er gjerne med i bildet, 
og ungdom kjører ofte eldre biler, som gir mindre beskyttelse. 

Det er dokumentert effekt av visse strategier og metoder:
 � Informasjon og kontroll i tett samspill.
 � Påvirkning over tid, slik at en får flere treffpunkter mot 

hver enkelt ungdom.
 � Opplæringsprogrammer over lengre tid, der lærerne selv 

har ansvar for gjennomføringen.
 � Ny teknologi, for eksempel system for kontroll av kjøre-

fart (ISA) (plan for tiltak mot ungdomsulykker).

Unge førere har størst ulykkesrisiko rett etter førerprøven 
(plan for tiltak mot ungdomsulykker).  Derfor ønsker man 
åpne glattkjøringsbaner for ungdom som vil “teste” ut egne 
kjøreferdigheter, og at det lages flere baner for fart og lek. Mer 
kjøreerfaring og bedre mulighet for å teste ut egne ferdigheter 
under trygge omgivelser kan gjøre at ungdommene blir sikrere 
sjåfører.

Mål:
•	 Ungdom som vil “teste” ut egne kjøreferdigheter, skal 

inviteres på åpne glattkjøringsbaner, for eksempel når 
Statens vegvesen holder åpne dager for å promotere pigg-
frikjøring.

Trafikksikkerhetshall
En trafikksikkerhetshall skal bidra til økt trafikksikkerhet gjen-
nom å tilby kurs, tester, simulatorer og illustrasjoner.

Brukerne får en samlet presentasjon av ulike faktorer som på-
virker atferd og sikkerhet i trafikken. Hallen organiseres med 
flere poster hvor brukerne gjennom opplevelser og egentren-
ing får spesifikk informasjon om ulike emner. Hensikten og 
målsetningen er tredelt: 

1. Brukerne skal bli bevisst risikoen og utfordringene knyt-
tet til det å ferdes i trafikken. 

2. Brukerne skal tenke gjennom og høyne sitt engasjement 
når det gjelder egne handlinger i trafikken. 

3. Brukerne skal utvikle en mer motivert og trygg atferd i 
trafikken basert på kunnskap og opplevelse. 

Målgruppen spenner fra ansatte i bedrifter gjennom 
helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) til skoleklasser, lag og 
organisa sjoner som ønsker å tilegne seg og vedlikeholde 
kunnskap om trafikksikkerhet. I tillegg kan hallen brukes 
i forbindelse med gjennomføring av trafikkalt grunnkurs  
(www.trafikksikkerhetshallen.no).

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Troms 2008 – 2011 sier 
at fylkeskommunen skal arbeide aktivt for å opprette en slik 
trafikksikkerhetshall.

Mål:
•	 Det skal etableres en trafikksikkerhetshall eller TRA-

FO i Troms etter modell fra trafikksikkerhetshaller an-
dre steder, for eksempel den i Stavanger.
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Bildelingsordning
En bildelingsordning gir tilgang til bil når en trenger det, sam-
tidig som en slipper å investere i bil og store faste kostnader. 
En bestiller og bruker bil når en trenger det, og betaler deretter. 
De faste utgiftene reduseres kraftig, og bilutgiftene styres av 
hvor mye en bruker bil. En privatbil vil gjerne ha en kostnad 
på 30 - 40.000 kroner pr. år før den tas i bruk. Når en først har 
bundet opp så mye penger i bilhold, vil terskelen for å bruke 
bilen bli lavere, noe som gjør at privatbilisten gjerne bruker 
den oftere. Den typiske bildeleren veksler mellom løsninger 
som å gå, sykle, ta buss eller legge innkjøp og fritidsaktiviteter 
til nærmiljøet. Resultatet av bildeling er gunstig for miljøet. 
Det må produseres færre biler, det trengs færre parkering-
splasser, brukerne blir mer kritiske til i hvilke situasjoner de 
skal bruke bil, og de kilometerne de kjører, bruker de nye biler 
med lave utslipp. 

Mange unge sjåfører kjøper gamle og billige biler. Disse gir 
dårligere beskyttelse ved ulykker og forurenser gjerne mer. 
En bildelingsordning kan sikre at unge sjåfører får tilgang til 
trygge biler med lavere utslipp, til en kostnad ungdom har 
råd til.

Mål: 
•	 Fylkeskommunen skal bidra til at det etableres bilde-

lingsordning i de største byene og oppfordre til at disse 
skal være tilgjengelig for unge sjåfører. Dette kan med 
fordel kobles til deltakelse på trafikksikkerhetskurs.

Holdningskampanjer: Respekt for livet og for andre mennesker
Statens vegvesen kjører generelle kampanjer rettet mot bilbel-
tebruk, for høy fart og at en skal stoppe og sove når en er trøtt 
bak rattet.

Trygg trafikk kjører kampanjer spesielt rettet mot ungdom, 
som “Jentenes trafikkaksjon”, “Si ifra!” og “0 % promille”.

Mål : 
•	 Det skal være årlige holdningskampanjer rettet mot 

ungdom med fokus som fyllekjøring, bruk av sikker-
hetsbelte, forbikjøringer, fart, å tørre å si ifra og at med 
musikk på øret i trafikken hører du ikke de andre trafi-
kantene.

•	 Alle elever i Troms skal ha vært innom trafikksikker-
hetshallen minst en gang i løpet av videregående skole.

•	 Det skal holdes trafikksikkerhetskonferanse hvert 2. år 
i Troms, gjerne i tilknytning til trafikksikkerhetshallen.
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Vegvedlikehold fra ungdommenes synspunkt

Referanser
www.regjeringen.no

Gåboka – tilgjengelig på www.transportiby.net/gaaboka.51909-72252.html

www.tromsfylke.no

Sykkelhåndboka - tilgjengelig på http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker

Sand, grus og løv på asfalten sommerstid kan gjøre at spesielt 
syklister, mopedister og motorsyklister sklir på asfalten. Dette 
kan føre til ulykker. Kosting av gang/sykkelanlegg og veger gir 
et tryggere vegnett for syklister og mopedister.

Vinterstid er snø og is en utfordring for alle trafikantgrupper. 
Trafikanter på tohjulinger er særlig utsatt for dårlig føre. Ofte 
blir bilvegen ryddet, men ikke anlegg for gående og syklende. 
Snø kan bli liggende lenge på fortau og inn mot busskur.

Mål:
•	Snørydding og annet vintervedlikehold av anlegg for 

gående og syklende, samt holdeplasser for kollek-
tivtransport, skal prioriteres like høyt eller høyere enn 
bilveg.

•	Kosting av vegnettet og anlegg for syklende skal gjøres 
så tidlig som mulig på våren og gjentas gjennom som-
merhalvåret.
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Behandling:
Representanten Nordlund, H, fremmet på vegne av AP, KrF og H følgende forslag (1):

”Pkt. 8
Oversendes fylkesrådet for vurdering.”
Votering (37 representanter tilstede):
Samferdselskomiteen innstilling pkt. 1-7 enstemmig vedtatt.
Votering over hvorvidt temaet i samferdselskomiteens innstilling pkt. 8 skal behandles,
vedtatt at skal behandles med 36 stemmer for og 1 stemme mot.
Forslag (1) vedtatt med 20 stemmer for 17 stemmer mot.
Samferdselskomiteens innstilling pkt. 9-10 enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådet legge til grunn ungdommens transportplan for
fylkeskommunens videre arbeid med ungdom og transport.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet arbeide for å innføre ungdomskort for hele fylket
3. Fylkestinget ber fylkesrådet arbeide for å innføre billigere bussbilletter for barn
4. Fylkestinget ber fylkesrådet videreføre arbeidet med å styrke gang- og
sykkeltilretteleggingen i Troms
5. Fylkestinget ber fylkesrådet i samarbeid med kommunene arbeide for å innføre etablering
av sykkelgårder i Tromsø, Harstad og Finnsnes
6. Fylkestinget ber fylkesrådet å arbeide for etablering av en ordning med rabatterte billetter
for ungdom på kollektivtransport til attraksjoner innenfor kultur, underholdning og viten i
Troms.
7. Fylkestinget ber fylkesrådet arbeide for etablering av en trafikksikkerhetshall.
8. Fylkesting ber fylkesrådet arbeide for å videreutvikle ordningen ”Hjem for en 50-lapp”.
9. Fylkestinget ber fylkesrådet sammen med TFTU sette fokus på bruk av sykkel i
videregående skole.
Oversendes fylkesrådet:
Fylkestinget ber fylkesrådet søke om et prøveprosjekt i 2011 med førerkortopplæring i
videregående skole i Troms.

Ungdommens transportplan ble vedtatt i fylkestinget 29.09.2010:



ungdommens transportplan
Troms fylkes transportplan for ungdom


