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Metoder

▪Spørreundersøkelse 

▪Kvalitative intervjuer

▪Workshops 

▪Gjestebud
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Det gjøres mye godt arbeid i kommunene, men 

en rekke planlagte tiltak blir ikke iverksatt. 

▪Vanligste barrierer er manglende ressurser i form av 

▪ manglende økonomi, 

▪ manglende kapasitet og 

▪ manglende kompetanse i kommunen. 

▪Prinsipielle utfordringer:

▪ Gjennomfartstrafikk versus lokale myke trafikanter

▪ Prioritering av vekst versus arealer for barns frie utfoldelse

▪ Manglende oppfølging av lovverket av offentlige myndigheter
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Vond sirkel

Voksne prioriterer bilkjøring 

➔ barna blir kjørt 

➔ barna får ikke trening i aktiv 

mobilitet og lærer seg at det er 

den normale måten å komme 

seg frem 

➔ barna vokser opp til å bli 

bilister/andre motoriserte 

trafikanter
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Tiltak som styrker barns egenstyrte mobilitet
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Trygg ferdsel for myke trafikanter

▪Hjertesone

▪Graving
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Foto: Trygg Trafikk
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Prioritere myke trafikanter fremfor biltrafikk
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Fartsgrenser

Øke sikkerheten på 
gjennomfartsveier

Lokal 
bompengebetaling



Side

Tilrettelegging for barns sykling

▪Lånemuligheter

▪Sykkelverksted

▪Sykkeltrening

9



Side

Gjøre det mer attraktivt for barn å gå

▪Lekeplasser og andre 

uteområder

▪Barneføtter/morsomme farger
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Tiltak for økt kollektivbruk

▪Bedre tilpasset unges behov

▪Rimeligere

▪«Rosa busser» for barn og 

unge
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Kommunal planlegging som sikrer tilgang til steder 
for egenstyrt aktivitet

▪Kommunale områdeplaner

▪Mobilitetsanalyser

▪Barnekonsekvensanalyser

▪Barnehagers tilgang til 

friområder

▪Lokalisering av fritidsaktiviteter

▪Gang- og sykkelveier i små 

kommuner
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Tiltak og krav for å sikre arealer til aktivitet og fri 
utfoldelse

▪Oppfølging av statlige retningslinjer

▪Kommuner

▪Regulere inn eksisterende 
friområder

▪Rekkefølgebestemmelser

▪ Involvere barn og unge (og 
deres talspersoner) i 
reguleringssaker

▪Styrke kompetanse hos kommunene

▪Styrke innsigelser mot nedbygging

▪Sikre god kvalitet på uteområder
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Aktuelle grep for å overvinne barrierer
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Høyere prioritering av barns mobilitet 
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Strengere krav, bedre oppfølging og veiledning fra 
sentrale myndigheter
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Behov for kontaktperson i fylket
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Styrke rollen til barn og unges talsperson i 
planlegging
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Utnytte kunnskap bedre
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Foto: www.barnetrakk.no



Side

Egne barnestudier som kan supplere Barne-RVU

20

OBS! FN gir barna rett til medvirkning i saker som vedrører dem.
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Temaet må løftes høyere opp på dagsorden
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