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Invitasjon til fagdag om Barnas transportplan
Barn og unge er viktige målgrupper i transportpolitikken, både som aktive brukere i dag, men
også som morgendagens trafikanter. Arbeidet med Barnas transportplan er derfor en viktig
del av arbeidet med kommende Nasjonal transportplan(NTP).
Samferdselsdepartementet ønsker et godt faglig grunnlag for å lage neste versjon av Barnas
transportplan. Derfor inviterer vi til en fagdag 26. november fra 09:00 til 16:00 i auditoriet i
R5, Akersgt. 59 i Oslo. Fagdagen er viktig for det faglige grunnlaget i arbeidet med Barnas
transportplan, men vi håper også at den vil bidra til erfaringsdeling og inspirasjon for alle
deltakere.
Fagdagen er et bidrag i den omfattende prosessen med å få et godt faglig grunnlag for og
gode innspill til kommende NTP. En oversikt over prosessen finnes på
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonaltransportplan/id2475111/ . I denne sammenhengen er det verdt å merke seg at det også er
invitert til et møte med næringsliv og interesseorganisasjoner 5.11. For å utfylle bildet som
tegnes i andre deler av prosessen er tema for denne fagdagen barn og unge som trafikanter
– herunder hva som gjør barn og unges mobilitet trygg og aktiv, i tillegg til medvirkning og
samhandling mellom alle som har ansvar for dette.
Ansvaret for den fysiske infrastrukturen der barn og unge ferdes er delt mellom
forvaltningsnivåene. Fylkeskommunenes og kommunenes roller som skoleeiere og
barnehageeiere er også viktige når barn og unge skal til og fra skoler og barnehager.
Behovet for trygg ferdsel og fysisk aktivitet ligger bak målet i NTP 2018-2029 om at åtte av ti
barn skal velge å gå eller sykle til skolen. Dette er et felles ansvar for alle forvaltningsnivåer
og må følges opp med samhandling og involvering av mange aktører.
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Det er satt av en del tid til bidrag fra fylkeskommuner, kommuner og andre på agendaen. Vi
oppfordrer derfor til å dele av erfaringer og gi innspill til arbeidet med Barnas transportplan,
gjerne i form av et kort innlegg, presentasjon, video e.l. Gi tilbakemelding så snart som mulig,
senest i løpet av mandag 11. november, med en kort oppsummering av tiltak, prosjekt mv.
som foreslås presentert. Dette kan gjøres til Paal Iversen paal.iversen@sd.dep.no
Påmelding til fagdagen gjøres innen utløpet av 19. november 2019 til
kontorstøtte@sd.dep.no
Foreløpig program, med forbehold om endringer. Det skal legges inn tilstrekkelig tid etter
innleggene til spørsmål og kommentarer. Erik Wold, tidligere NRK-journalist, er møteleder.
08:30
09:00
09:20

Pause
10:30

Registrering og kaffe
Åpning, korte innlegg fra politisk ledelse
Kunnskapsstatus og utfordringer
Om barn og unges mobilitet, Susanne Nordbakke forsker ved TØI
Om ulykkesutviklingen, ved Statens vegvesen
Barn og unges medvirkning i planleggingen, praksis og erfaringer, Gro
Sandskjær Hanssen, forsker ved OsloMet
Barnehager og grunnskole er arenaer for læring og utvikling der trygg ferdsel
og læring om trafikk og nærmiljø er viktig for alle alderstrinn. Eksempler på tiltak
fra rammeplaner, læreplaner og andre tiltak

Lunch
12:30

Om fysisk tilrettelegging for trygg ferdsel, som fremdeles vil være viktig,
eksempelvis g/s-veier, andre typer tiltak. Innlegg med eksempler på planer og
tiltak ved SVV og fra regionalt/kommunalt nivå, lokale gåstrategier, fysiske tiltak
på skolevei, i nærmiljø og der barn og unge ferdes.

Pause
Om mobilitetstrender, hvordan vil kommende generasjon praktisere mobiliteten
sin? Ved Bernt Reitan Jenssen adm. dir. i Ruter og medlem av ekspertutvalget
for teknologi i framtidig transportplanlegging

Side 2

Informasjonstiltak, -teknologi og holdningsskapende arbeid, presentasjon av pilotprosjekt
med skyss til fritidsaktiviteter i Bærum (Ruter), andre eksempler, apper, innspill
til veien videre
15:30

Oppsummering, avslutning

Med hilsen

Siri Hall Arnøy (e.f.)
avdelingsdirektør
Paal Iversen
seniorrådgiver
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Adresseliste
Barne- og familiedepartementet
DOGA
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Redd Barna
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Utdanningsdirektoratet
Vegdirektoratet
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