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OM PROFILMANUALEN

Det visuelle inntrykket vi skaper er en viktig del av Trygg Trafikks kommunikasjon utad. Den fungerer som en felles 
signatur og får organisasjonen til å fremstå tydelig og enhetlig. Den er samtidig samlende for de ansatte og skaper 
tilhørighet.

Trygg Trafikks profilmanual er en veileder som skal hjelpe oss å skape en helhetlig visuell profil på samtlige grafiske 
produkter. Den skal ikke være en tvangstrøye, men et verktøy som gir medarbeidere og eksterne formgivere retnings
linjer for hvordan profilen skal tas i bruk.

Manualen inneholder grunnleggende elementer som logo, fontbruk, fargepalett og symboler, samt noen eksempler 
på disse profilelementene i bruk.

Oslo, januar 2016
Jan Johansen 
Direktør, Trygg Trafikk
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LOGO

Trygg Trafikks logo består av 
symbol med formen hentet fra et 
trafikkskilt og navnetrekk i et fast 
definert forhold. Det er ikke tillatt 
å forandre elementenes inbyrdes 
forhold eller grafiske form, f.eks. 
ved å bytte skrifttype, strekke eller 
understreke dem. Logoen er TTs 
signatur. Den skal benyttes i alle 
tilfeller der TT er avsender.

TT har to versjoner av logo. En 
hovedlogo der symbol er plassert 
over navnetrekk [1] og en versjon 
der symbol er plassert til venstre 
for navnetrekket og på linje med 
dette [2]. Hovedlogoen skal være 
førstevalg, alternativ logo skal kun 
benyttes der det er plassmangel i 
høyden eller dersom typografien 
blir for liten for hovedlogoen.

1. HOVEDLOGO
Dette er førstevalget, og den logoen 
som benyttes så frem tilgjengelig flate 
og bakgrunnsfarge tillater det. Ved 
mørk bakgrunnsfarge skal negativ 
versjon [3] brukes (se neste side).

2. ALTERNATIV LOGO
Denne logoen brukes i de tilfellene 
der det er plassmangel i høyden eller 
dersom navnetrekket blir for liten for 
hovedlogoen. Se minimumsstørrelser 
på neste side.
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LUFT RUNDT LOGOEN
TTs logo er mest synlig og effektiv når den er 
plassert med en viss mengde luft rundt seg. 
Typografi, dekorelementer og bilder bør holdes 
utenfor det beskyttede området (gjelder ikke 
plassering på bilder). De samme minimums
målene gjelder for avstand fra logo til kanter/
hjørner.

På hovedlogo tilsvarer minimumsavstanden 
lengden på sidene i den røde trekanten. 
På alternativ logo tilsvarer minimumsavstanden 
lengden på sidene i den blå trekanten.

LOGO I BRUK

Logoen kommer i flere farge
varianter; positiv, negativ,  gråtoner 
og gråtoner negativ. Dette gjelder 
både hovedlogo og alternativ logo, 
selv om kun hovedlogo er vist i 
eksemplene til høyre.

Negativ logo (3] brukes der 
 bakgrunnen er såpass mørk at 
det er vanskelig å tyde form og 
skrift på positiv logo. Dette gjelder 
også hvis  positiv logo kommer i 
konflikt med andre blåfarger. Legg 
 merke til at symbolet ikke endres i 
 negativ variant, det er kun navn og 
ytterkant av symbolet som  endrer 
navn til hvitt. En  tilsvarende logo
versjon finnes for den alternative 
logoen med sidestilt symbol.

Logo i gråtoner [4/5] er ikke like 
gjenkjennelig som fargeversjonene 
og skal KUN brukes der man ikke 
benytter 4fargertrykk. 

Hovedlogoens grunnstørrelse er  
30 mm i bredde og skal  benyttes 
på de fleste trykte flater. 
 Minstemål er 15 mm bredde. 
Benyttes logo mindre enn dette 
vil lesbarheten bli for dårlig. På 
alternativ logovariant er bredde
størrelsen 40 mm i grunn størrelse 
og minimum 23 mm.

GRUNNSTØRRELSER MINIMUMSSTØRRELSER

3. NEGATIV LOGO I FARGER 4. LOGO I GRÅTONER
Brukes KUN der man ikke benytter 4frgtrykk.

5. NEGATIV LOGO I GRÅTONER
Brukes KUN der man ikke benytter 4frgtrykk.
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FARGER

I tillegg til logo og typografi er det 
TTs farger som raskt og enkelt 
bidrar til å skape en tydelig og 
gjenkjennelig profil. Paletten er 
frisk, fleksibel og leken – og er 
valgt med utgangspunkt i TTs 
verdier; troverdig, engasjert og 
nyskapende. 

Paletten er delt opp i tre nivåer, 
der hovedpaletten benyttes i størst 
mulig omfang, mens støttpaletten 
brukes på mindre flater der det er 
behov for å hente inn farger utover 
de to valørene i hovedpaletten. 
Logofargene blått og rødt kan også 
benyttes som støttefarger, men 
ikke begge samtidig, og alltid i 
100% metning.

PMS Reflex blue

CMYK 100/73/0/0

RGB 41/76/152

PMS 485

CMYK 0/96/100/0

RGB 196/36/26

PMS CoolGrey 11

CMYK 44/34/22/78

RGB 60/61/67

PMS 381

CMYK 29/0/96/0

RGB 204/212/54

PMS 291

CMYK 46/4/0/0

RGB 164/205/241

PMS 339

CMYK 80/0/58/0

RGB 89/168/136

PMS 299

CMYK 86/8/0/0

RGB 55/161/223

PMS 2587

CMYK 60/76/0/0

RGB 117/82/152

PMS 213

CMYK 0/90/20/0

RGB 200/53/117

PMS 400

CMYK 6/7/11/16

RGB 212/208/202

PMS 430

CMYK 35/12/0/45

RGB 122/135/154

HOVEDPALETT
Disse to fargene danner TTs hoved palett og 
skal benyttes i utstrakt grad for å skape en 
lett gjenkjennelig og tydelig profil. 

STØTTEPALETT
I tillegg til hovedpaletten er det definert syv farger som danner TTs støttepalett. Disse 
fargene benyttes som kontrastfarge på mindre flater.

LOGOFARGER
Dette er fargene som er brukt i TTs logo, 
De kan benyttes som støttefarge til hoved
paletten, men aldri begge på en gang. 
Dvs. enten blå ELLER rød (ikke blå OG rød). 
Disse fargene brukes kun i 100% metning.
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TYPOGRAFI

Typografi er en viktig del av TTs 
 verktøykasse. 

Fonten Oblik er valgt som TTs  profilfont. 
Dette er en særpreget font med et 
 moderne, avrundet og vennlig uttrykk, 
og med høy grad av lesbarhet. Den 
finnes i flere vekter fra Light til Black. 
Oblik skal brukes på de fleste trykk
saker og profiler ende materiell for 
TT. Den brukes hovedsakelig i titler, 
 ingresser og korte tekster. 

Til brødtekster etc. benyttes fonten DIN 
som egner seg bedre til større tekst
mengder. DIN benyttes også i de til
fellene der tekst settes i liten størrelse.

I tillegg er det valgt en skrift type med 
et håndskrevet uttrykk, Rollerscript. 
 Denne fonten skal kun benyttes på 
 sitater og korte tekster i kommunika
sjon med den  voksne målgruppen. Det 
er også valgt en tilsvar ende håndskrift, 
Sorbet Bold, som benyttes på materiell 
som retter seg mot yngre målgrupper 
(barn og ungdom), eller på  materiell 
som omhandler barn/unge. Les mer om 
målgruppetilpas ninger på s. 9–12.

På materiell der man ikke benytter 
spesialfonter (elektroniske medier, 
Wordmaler, PowerPoint osv) brukes 
erstatningsfonten Calibri, som finnes 
forhåndsinstallert i Windows.  Dersom 
man har behov for å benytte Calibri på 
Mac kan fonten lastes ned gratis fra 
internett.

Abc123 
Rollerscript, 42 pkt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
Rollerscript, 14 pkt

An atricatum ocricae rendum. Decerum det vivivivercem 
tantratque adhui poendam. Ti culum pria. An rei inatu-
mus nos ac res aciistribut ortum.
Rollerscript, 11 pkt

Abc123 
Sorbet Bold, 42 pkt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
Sorbet Bold, 14 pkt

An atricatum ocricae rendum. Decerum det viviviv-
ercem tantratque adhui poendam. Ti culum pria. An rei 
inatumus nos ac res aciistribut ortum.
Sorbet Bold, 11 pkt

Abc123 
DIN Bold, 42 pkt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
DIN Regular, 14 pkt

An atricatum ocricae rendum. Decerum det viviviv
ercem tantratque adhui poendam. Ti culum pria. An 
rei inatumus nos ac res aciistribut ortum.
DIN Light, 11 pkt

ROLLERSCRIPT SMOOTH: 
Kan brukes på sitater og andre korte tekster der voksne er mål gruppen 
(se informasjon om målgruppetilpasninger side 912).

DIN: 
Brukes i brødtekster/lengre tekster og tekster med liten fontstørrelse

SORBET BOLD: 
Brukes på sitater og andre korte tekster der barn er målgruppen  
(se informasjon om målgruppetilpasninger side 912).

Abc123 
Oblik Bold, 42 pkt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
Oblik Regular, 14 pkt

An atricatum ocricae rendum. Decerum det vivivivercem 
tantratque adhui poendam. Ti culum pria. An rei inatu-
mus nos ac res aciistribut ortum.

Oblik Light, 11 pkt

OBLIK: 
Brukes i titler, ingresser og andre kortere tekster
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PROFILELEMENT:
TREKANTER

Det er utviklet et støtteelement 
som består av trekantformer som 
kan benyttes på ulike måter for 
å skape spenning og variasjon i 
profilen. 

Flatene er inspirert av gater som 
krysser hverandre og lyskjegler fra 
motorkjøretøyer. 

Grunnformen består av fire tre
kanter med vinkler som beskrevet 
til høyre. Utsnitt, plassering og 
fargebruk kan varieres i stor grad 
for å tilpasses ønsket målgruppe. 

På side 9-12 er det beskrevet 
 retningslinjer for brukt av profil-
elementene tilpasset ulike 
 målgrupper.

20o

30,5o

149,5o

149,5o

30,5o

10,5o

1. DEFINER UTSNITT/PLASSERING

2. DEFINER FARGER/BILDER
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PROFILELEMENT:
SYMBOLER

1. I KOMBINASJON MED 
 TREKANTENE:
Som en kontrast til de stramme 
linjene i trekantene er det utviklet 
diverse  symboler/illustrasjoner 
som kan benyttes for å myke opp 
inntrykket.

Det er åpnet for at man utvikler 
flere/egne symboler ved behov. Det 
er viktig at symbolene fremstilles i 
samme stil som vist her.

2. I KOMBINASJON MED TEKST 
OG/ELLER TALLMATERIALE:
Visuelle fremstillinger øker 
motivasjonen til å lese tilhørende 
tekster med opp til 80%. Bruk av 
infografikk og  symboler for å frem
heve eller understreke et tema, 
tall, fakta e.l. er derfor sterkt 
anbefalt.

Symbolene skal være enkle, i 
samme stil som vist til høyre, og 
fremstilles i én farge pr symbol.

På neste side er det  beskrevet 
retningslinjer for brukt av 
 profilelementene tilpasset ulike 
målgrupper.

1. SYMBOLER MED «MYKE TRAFIKANTER» BRUKT I KOMBINASJON MED TREKANTENE

2. SYMBOLER/INFOGRAFIKK FOR Å BESKRIVE TEMA, TALL, FAKTA ETC.

8
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Hvem skal beskyttes?
Førerkortet gir oss rett til å kjøre bil. Denne 
retten betyr mye for manges helse og 
livskvalitet. Bilen er samtidig en forutsetning 
for mobilitet og bosetting i store deler av 
landet. Særlig gjelder det utenfor byene, der 
avstandene kan være store mellom hjemmet 
og butikker, arbeidsplassen og fritidstilbudene. 
Det er svært få steder kollektivtilbudet er så 
godt utbygget at det kan erstatte bilen.

Det er klart at Edel, Arvid og Jennys 
livskvalitet kan forringes dersom de ikke får 
kjøre bil. Det er samtidig klart at de kjører 
med en høyere ulykkesrisiko enn gjennom-
snittsbilisten. Skal vi akseptere den økte faren 
det medfører? All trafikk som skjer med en 
forhøyet risiko for ulykker, fører ikke til ulyk-
ker. Kan det derfor være samfunnsnyttig å la 
Edel, Arvid og Jenny kjøre bil? På den annen 
side har alle trafikanter en udiskutabel rett til 
å beskyttes mot feilhandlinger på veiene. Kan 
vi sette enkeltes behov for framkommelighet 
foran andres behov for sikkerhet?

I Førerkortforskriftens helsekrav står det: 
«Ingen må føre motorvogn når vedkom-
mende på grunn av sykdom, annen påvist 
eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk 
av medikamenter ikke er i stand til å kjøre 
på trygg måte.» På dette punktet er loven 
klar, og ifølge Helsedirektoratet er de mange 

helsekravene i ferd med å bli tydeligere. Nå 
er direktoratets forslag til endringer ute 
på høring. Her ønskes det mindre rom for 
tolkning og fjerning av de fleste muligheter 
for dispensasjoner fra helsekravene.

Vanskelig meldeplikt
Hvorvidt fastlegene blir fornøyde med 
disse endringene, er for tidlig å si. De er i 
«førstelinjetjenesten», og har kontakten med 
eldre, rusmisbrukere, fysisk og psykisk syke. 
Disse legene har meldeplikt til Fylkesmannen 
når pasienter ikke lenger oppfyller kravene 
til førerkort. Problemet er at det kan være 
vanskelig for legene å nekte folk muligheten 
til å kjøre bil. Kanskje har pasienten gått til 
den samme legen i flere tiår. Kanskje er legen 
venn av pasientens familie. Mange føler at de 
havner i en dobbeltrolle som både pasientens 
«advokat» og «dommer».

En studie viser at norske leger synes de 
medisinske vurderingene knyttet til fører-
retten er vanskelige. Det gjelder særlig ved 
kognitiv svikt, rus- og alkoholmisbruk, psyki-
atrisk sykdom, høy alder og medikamentbruk 
(Brækhus, Wyller og Engedal: «Legers syn 
på helsevurdering for førerkort»). I 2010 ble 
denne studien publisert i Tidsskrift for Den 
norske legeforening. I artikkelen refereres det 
også til internasjonal forskning:

«Betydningen av psykisk sykdom for evnen 
til å kjøre bil på en sikker måte er lite studert, 
men enkelte studier dokumenterer høyere 
ulykkesforekomst hos denne pasientgrup-
pen. I en undersøkelse av 208 pasienter 
ved en psykiatrisk poliklinikk, der de fleste 
led av angst og depressive lidelser, hadde 
61 prosent førerkort og kjørte daglig. På en 
kjøretest strøk 80 prosent av pasientene.  
I utvalget var ti yrkessjåfører, hvorav kun to 
besto kjøretesten.»

Legene etterspør «verktøy»
Pasienter som blir fratatt førerkortet,  
aksepterer ofte ikke «dommen» fra legen. 
Mange av dem bytter fastlege og starter en 
kamp for å gjenvinne førerretten. Dette er 
blant grunnene til at fastlegene i årevis har 
bedt Helsedirektoratet om hjelp til å gjennom-
føre disse vurderingene. 

Spørsmålet er om de annonserte endrin-
gene i helsekravene er nok. Fastlegene har 
også bedt om at det opprettes spesielle  
sentre for trafikkmedisin som kan vurdere 
pasienter de selv er usikre på. Flere har 
samtidig etterspurt systemer, eller egne 
elektroniske programmer, som kan brukes 
i vurderingen av pasientene. Dette vil gjøre 
det enklere for fastlegene å følge de samme 
prosedyrene under konsultasjoner og få  
mer «standardiserte» svar. Samtidig vil de 
kunne vise pasientene at førerkortet ikke  
blir inndratt på bakgrunn av fastlegenes  
personlige mening, men som følge av  
nasjonale lover og regler. ■

l I 1946 ble det født 71 000 barn i Norge. Rundt 1980 var fødsels-
raten på det laveste siden krigen, med rundt 50 000 fødsler årlig. 
Dette økte mot slutten av 1980-tallet, og siden den gang har mellom 
55 000 og 60 000 nye norske verdensborgere årlig sett dagens lys.  
Samtidig lever vi lengre. Siden 1946 har forventet levealder økt med 
11 år for kvinner og 10 år for menn. Jenter født i 2013 kan forvente å 
leve til de blir 83 år og gutter til de blir 79 år.

l I dag er 812 500 mennesker i Norge over 65 år. Av disse er 355 000 
over 75 år, mens 114 000 har rundet 85 år. Dette er i ferd med å 
endre seg dramatisk. Legger vi Statistisk sentralbyrås mål for  
«middels nasjonal vekst» til grunn, vil 1,4 millioner nordmenn ha 
lagt 65-årsdagen bak seg i 2040. Av disse er 727 000 over 75 år, 
mens 238 000 er over 85 år. Det betyr at økningen er størst blant 
de aller eldste. Mens alle over 65 år øker med 42 prosent fram mot 
2040, vil andelen over 85 år øke med 52 prosent.

l Det er anslått at 71 000 nordmenn har demens. Over 40 prosent 
av disse bor i eget hjem. Vi vet ikke hvor mange som fortsatt kjører 
bil, men vi vet at stadig flere vil utvikle demens. Helsedirektoratet 
forventer at 140 000 vil lide av sykdommen i 2040. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet)

I dag er 812 500 mennesker i Norge over 65 år. I 2040 vil dette 
tallet ha økt til 1,4 millioner, og mange av dem vil kjøre bil.

Stadig flere blir eldre

Pasienter som blir fratatt førerkortet,  
aksepterer ofte ikke «dommen» fra  
legen.  Mange av dem bytter fastlege og 
starter en kamp for å gjenvinne førerretten.

«RETT TIL RATT?» - KONFERANSE OM FØRERRETTEN

Mandag 13. og tirsdag 14. april arrangerer Trygg Trafikk en nasjonal konferanse om førerretten. «Rett til ratt?» går av stabelen i 
Oslo Kongressenter, og vil blant annet ta opp problemstillingene som er omtalt her.

RETT TIL RATT?
Nasjonal konferanse om førerretten

Førerkortet gir oss rett til å kjøre bil. Denne retten betyr mye for manges helse  

og livskvalitet. Den er også en forutsetning for bosetting i store deler av landet. 

Samtidig har vi alle rett til å beskyttes mot feilhandlinger i trafikken. 

Vegtrafikkloven stiller noen klare krav til hvem som kan ha førerkort. Likevel er 

det mange som kjører rundt på veiene uten at dette er medisinsk eller trafikkfaglig 

forsvarlig. Hvordan kan vi stoppe disse bilførerne og unngå alvorlige ulykker?

Konferansen fokuserer på kjente risikogrupper som eldre bilister, personer som 

bruker rusmidler eller trafikkfarlige medisiner, fysisk og psykisk syke og  

«verstingene» - de notoriske råkjørerne.
Konferansen vil forsøke å svare på følgende spørsmål:

• Hva kjennetegner risikogruppene?

• Hvor mange alvorlige ulykker er de involverte i?

• Hvorfor skjer ulykkene?
• Hvilke tiltak kan redusere antallet omkomne og hardt skadde?

Sett av 13. og 14. april 2015 allerede nå i kalenderen!

Endelig program og muligheter for påmelding kommer 

i slutten av januar 2015.
www. tryggtrafikk.no

13. og 14. april 2015
Oslo kongressenter, 
Youngs gate 11, Oslo

40%
av de som har påvist demens 
bor i eget hjem.

»
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»

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2014

HVEM SKAL HA RETT TIL RATT?
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2014

HVEM SKAL HA RETT TIL RATT?

8

    

 9

Hvem skal beskyttes?
Førerkortet gir oss rett til å kjøre bil. Denne 
retten betyr mye for manges helse og 
livskvalitet. Bilen er samtidig en forutsetning 
for mobilitet og bosetting i store deler av 
landet. Særlig gjelder det utenfor byene, der 
avstandene kan være store mellom hjemmet 
og butikker, arbeidsplassen og fritidstilbudene. 
Det er svært få steder kollektivtilbudet er så 
godt utbygget at det kan erstatte bilen.

Det er klart at Edel, Arvid og Jennys 
livskvalitet kan forringes dersom de ikke får 
kjøre bil. Det er samtidig klart at de kjører 
med en høyere ulykkesrisiko enn gjennom-
snittsbilisten. Skal vi akseptere den økte faren 
det medfører? All trafikk som skjer med en 
forhøyet risiko for ulykker, fører ikke til ulyk-
ker. Kan det derfor være samfunnsnyttig å la 
Edel, Arvid og Jenny kjøre bil? På den annen 
side har alle trafikanter en udiskutabel rett til 
å beskyttes mot feilhandlinger på veiene. Kan 
vi sette enkeltes behov for framkommelighet 
foran andres behov for sikkerhet?

I Førerkortforskriftens helsekrav står det: 
«Ingen må føre motorvogn når vedkom-
mende på grunn av sykdom, annen påvist 
eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk 
av medikamenter ikke er i stand til å kjøre 
på trygg måte.» På dette punktet er loven 
klar, og ifølge Helsedirektoratet er de mange 

helsekravene i ferd med å bli tydeligere. Nå 
er direktoratets forslag til endringer ute 
på høring. Her ønskes det mindre rom for 
tolkning og fjerning av de fleste muligheter 
for dispensasjoner fra helsekravene.

Vanskelig meldeplikt
Hvorvidt fastlegene blir fornøyde med 
disse endringene, er for tidlig å si. De er i 
«førstelinjetjenesten», og har kontakten med 
eldre, rusmisbrukere, fysisk og psykisk syke. 
Disse legene har meldeplikt til Fylkesmannen 
når pasienter ikke lenger oppfyller kravene 
til førerkort. Problemet er at det kan være 
vanskelig for legene å nekte folk muligheten 
til å kjøre bil. Kanskje har pasienten gått til 
den samme legen i flere tiår. Kanskje er legen 
venn av pasientens familie. Mange føler at de 
havner i en dobbeltrolle som både pasientens 
«advokat» og «dommer».

En studie viser at norske leger synes de 
medisinske vurderingene knyttet til fører-
retten er vanskelige. Det gjelder særlig ved 
kognitiv svikt, rus- og alkoholmisbruk, psyki-
atrisk sykdom, høy alder og medikamentbruk 
(Brækhus, Wyller og Engedal: «Legers syn 
på helsevurdering for førerkort»). I 2010 ble 
denne studien publisert i Tidsskrift for Den 
norske legeforening. I artikkelen refereres det 
også til internasjonal forskning:

«Betydningen av psykisk sykdom for evnen 
til å kjøre bil på en sikker måte er lite studert, 
men enkelte studier dokumenterer høyere 
ulykkesforekomst hos denne pasientgrup-
pen. I en undersøkelse av 208 pasienter 
ved en psykiatrisk poliklinikk, der de fleste 
led av angst og depressive lidelser, hadde 
61 prosent førerkort og kjørte daglig. På en 
kjøretest strøk 80 prosent av pasientene.  
I utvalget var ti yrkessjåfører, hvorav kun to 
besto kjøretesten.»

Legene etterspør «verktøy»
Pasienter som blir fratatt førerkortet,  
aksepterer ofte ikke «dommen» fra legen. 
Mange av dem bytter fastlege og starter en 
kamp for å gjenvinne førerretten. Dette er 
blant grunnene til at fastlegene i årevis har 
bedt Helsedirektoratet om hjelp til å gjennom-
føre disse vurderingene. 

Spørsmålet er om de annonserte endrin-
gene i helsekravene er nok. Fastlegene har 
også bedt om at det opprettes spesielle  
sentre for trafikkmedisin som kan vurdere 
pasienter de selv er usikre på. Flere har 
samtidig etterspurt systemer, eller egne 
elektroniske programmer, som kan brukes 
i vurderingen av pasientene. Dette vil gjøre 
det enklere for fastlegene å følge de samme 
prosedyrene under konsultasjoner og få  
mer «standardiserte» svar. Samtidig vil de 
kunne vise pasientene at førerkortet ikke  
blir inndratt på bakgrunn av fastlegenes  
personlige mening, men som følge av  
nasjonale lover og regler. ■

l I 1946 ble det født 71 000 barn i Norge. Rundt 1980 var fødsels-
raten på det laveste siden krigen, med rundt 50 000 fødsler årlig. 
Dette økte mot slutten av 1980-tallet, og siden den gang har mellom 
55 000 og 60 000 nye norske verdensborgere årlig sett dagens lys.  
Samtidig lever vi lengre. Siden 1946 har forventet levealder økt med 
11 år for kvinner og 10 år for menn. Jenter født i 2013 kan forvente å 
leve til de blir 83 år og gutter til de blir 79 år.

l I dag er 812 500 mennesker i Norge over 65 år. Av disse er 355 000 
over 75 år, mens 114 000 har rundet 85 år. Dette er i ferd med å 
endre seg dramatisk. Legger vi Statistisk sentralbyrås mål for  
«middels nasjonal vekst» til grunn, vil 1,4 millioner nordmenn ha 
lagt 65-årsdagen bak seg i 2040. Av disse er 727 000 over 75 år, 
mens 238 000 er over 85 år. Det betyr at økningen er størst blant 
de aller eldste. Mens alle over 65 år øker med 42 prosent fram mot 
2040, vil andelen over 85 år øke med 52 prosent.

l Det er anslått at 71 000 nordmenn har demens. Over 40 prosent 
av disse bor i eget hjem. Vi vet ikke hvor mange som fortsatt kjører 
bil, men vi vet at stadig flere vil utvikle demens. Helsedirektoratet 
forventer at 140 000 vil lide av sykdommen i 2040. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet)

I dag er 812 500 mennesker i Norge over 65 år. I 2040 vil dette 
tallet ha økt til 1,4 millioner, og mange av dem vil kjøre bil.

Stadig flere blir eldre

Pasienter som blir fratatt førerkortet,  
aksepterer ofte ikke «dommen» fra  
legen.  Mange av dem bytter fastlege og 
starter en kamp for å gjenvinne førerretten.

«RETT TIL RATT?» - KONFERANSE OM FØRERRETTEN

Mandag 13. og tirsdag 14. april arrangerer Trygg Trafikk en nasjonal konferanse om førerretten. «Rett til ratt?» går av stabelen i 
Oslo Kongressenter, og vil blant annet ta opp problemstillingene som er omtalt her.

RETT TIL RATT?
Nasjonal konferanse om førerretten

Førerkortet gir oss rett til å kjøre bil. Denne retten betyr mye for manges helse  

og livskvalitet. Den er også en forutsetning for bosetting i store deler av landet. 

Samtidig har vi alle rett til å beskyttes mot feilhandlinger i trafikken. 

Vegtrafikkloven stiller noen klare krav til hvem som kan ha førerkort. Likevel er 

det mange som kjører rundt på veiene uten at dette er medisinsk eller trafikkfaglig 

forsvarlig. Hvordan kan vi stoppe disse bilførerne og unngå alvorlige ulykker?

Konferansen fokuserer på kjente risikogrupper som eldre bilister, personer som 

bruker rusmidler eller trafikkfarlige medisiner, fysisk og psykisk syke og  

«verstingene» - de notoriske råkjørerne.

Konferansen vil forsøke å svare på følgende spørsmål:

• Hva kjennetegner risikogruppene?

• Hvor mange alvorlige ulykker er de involverte i?

• Hvorfor skjer ulykkene?
• Hvilke tiltak kan redusere antallet omkomne og hardt skadde?

Sett av 13. og 14. april 2015 allerede nå i kalenderen!

Endelig program og muligheter for påmelding kommer 

i slutten av januar 2015.
www. tryggtrafikk.no

13. og 14. april 2015
Oslo kongressenter, 
Youngs gate 11, Oslo

40%
av de som har påvist demens 
bor i eget hjem.

»
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D et er sjelden sjef for  
Utrykningspolitiet (UP), Runar 
Karlsen, hiver eldre i kasjotten. 
Det er heldigvis få besteforeldre 

som oppfører seg som villmenn ute på veiene. 
Unge og middelaldrende råkjørere møter han 
derimot til stadighet. 

– Vi har rundt 80 000 reaksjoner årlig for 
ulovlig høy fart. Til sammenligning har vi 1000 
reaksjoner mot ruspåvirkede førere. Her kan 
vi øke innsatsen. Målet vårt er å ta 30 prosent 
flere rusede førere i 2015, sier Karlsen.

UP-sjefen håper det kan skremme bilister 
fra å kjøre i påvirket tilstand. – Ingenting er 
bedre enn at ulykkene går ned og at vi slipper 
å straffe folk, sier han.

Narkotika og medisiner
De fleste som er ruset på veiene, er påvirket 
av trafikkfarlige medisiner eller narkotika. 
Likevel har de fleste som blir tatt av politiet 
drukket alkohol. Flere har også kombinert 
alkohol med andre stoffer. 

– Vi bruker observasjoner for å avsløre  
andre stoffer enn alkohol, og vi har blitt dyk-
tige til det. Men vi mangler hjelpemidler her. 
Det håper vi kommer på plass før sommeren, 

sier Karlsen. Han snakker om analyseinstru-
menter som kan brukes under kontroller for 
å oppdage hvilke førere som er påvirket av 
narkotiske stoffer eller sløvende medisiner.

UP-sjefen anslår at rundt 25 prosent av 
dødsulykkene skyldes ruspåvirkning i en 
eller annen form. Det er et høyere tall enn i 
ulykkesanalysene til Statens vegvesen. I dag 
blir ikke alle omkomne i trafikken obdusert. 
Derfor mener Karlsen det kan finnes tilfeller 
som ikke blir fanget opp.

Møter mange kjente
Mens noen havner i grøfta eller bråstopper 
mot et autovern, er andre fyllekjørere  
vanskelige å oppdage. 

– Det hender at vi kontrollerer folk som 
verken ser fulle ut, høres fulle ut eller lukter 
alkohol. Så får vi utslag på alkometeret på  
1,5 i promille, sier Karlsen. 

Han forteller at 80 prosent av alle på-
virkede bilister som blir stoppet, er tidligere 
«kjenninger» av politiet. De fleste sliter med 
rusavhengighet og har tidligere lovbrudd bak 
seg. 

– I tillegg har vi noen som er ute på  
«helgefylla» og som tar sjansen på å kjøre 
hjem. Det viktigste er å redusere antallet som 
kjører ruspåvirket. Det er vår klare ambisjon 
for 2015, sier UP-sjefen. 

Vil alkoteste dobbelt så mange

Runar Karlsen, UP

 Ingenting er bedre enn at ulykkene 
går ned og at vi slipper å straffe folk. 

1000
personer blir årlig  
tatt i påvirket 
tilstand

»

I år skal UP ta 30 prosent flere rusede bilister. For å oppnå dette, skal dobbelt så mange 
førere alkotestes langs veiene.

l 21 000 av disse turene kjøres av alkoholpåvirkede sjåfører, 28 000 
kjøreturer skjer i narkotikarus, mens 77 000 turer skjer etter bruk av 
trafikkfarlige medisiner. 

l Med en promille på 0,2 til 0,5, dobles risikoen for en person-
skadeulykke sammenlignet med en edru sjåfør. Risikoen blir over 
åtte ganger høyere ved 0,5 til 0,8 i promille, og den økes med hele
87 ganger ved promille over 1,3.

l Størst forskjell i risiko er funnet blant de yngste førerne.  
Blant ungdom i alderen 18–24 år er det enorm forskjell på de  
som kjører edru og de som er ruset. Ungdom med promille over  
0,5 har 900 ganger så stor risiko for å dø på veiene sammenlignet 
med en edru sjåfør.

l I rundt 20 prosent av dødsulykkene de siste årene har ruspå-
virkning vært en medvirkende faktor. Dette tallet er likevel usikkert, 
fordi det ikke foretas obduksjon av alle omkomne i trafikken. Det er 
heller ikke praksis for å ta utvidet blodprøve av alle som er involvert i 
alvorlige ulykker, slik tilfellet er i mange andre land. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet, Transportøkonomisk institutt, Statens vegvesen)

Hver dag kjøres det rundt 126 000 bilturer i ruspåvirket 
tilstand på norske veier.

Fulle av piller, sprit og dop

Vegtrafikkloven stiller noen klare krav til de som har 
førerkort. Likevel er det mange som kjører rundt på 
veiene uten at dette er medisinsk eller trafikkfaglig 
forsvarlig. Dette er noen av årsakene til at enkelte bør 
skaffe seg solide spasersko eller pugge nummeret til 
drosjesentralen: 

1. Manglende ferdigheter (grunnleggende 
kjøretekniske ferdigheter eller manglende forståelse 
for trafikkregler og samhandling i trafikken)

2. Naturlige aldringsprosesser (manglende syn,  
reaksjonsevne, motoriske evner)

3. Kognitiv svikt (kan ramme vår evne til tenkning og  
hvordan vi mottar og behandler informasjon)

4. Manglende fysisk helse

5. Manglende psykisk helse

6. Rus- og medikamentbruk

7. Notorisk råkjøring eller andre lovbrudd

8. Bruk av kjøretøy som ikke er i  
forskriftsmessig stand

21 000 turer 
med alkohol

77 000 turer 
med trafikkfarlige 

medisiner

28 000 turer i 
narkotikarus

gode grunner  
til å la bilen stå
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Andel av dødsulykkene i 2005-2013 hvor  
ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj. snitt

24% 24%

15%

21% 21% 21%

27%

23%
20%

16%

(Kilde: Statens vegvesen, «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013»)

UP-sjef Runar 
Karlsen jobber 
for å få ned antall 
trafikkulykker.
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PROFILEN I BRUK:
MÅLGRUPPE-
TILPASNINGER

TTs kommunikasjon retter seg 
mot svært forskjellige målgrup
per og det er viktig at vi benytter 
profilelementene på en slik måte 
at utformingen treffer de ulike 
målgruppene optimalt. 

Vi har definert tre stiler rettet mot 
våre tre hovedmålgrupper. De 
samme grunnelementene  danner 
utgangspunkt for den  visuelle 
kommunikasjonen med alle 
målgruppene, men måten disse 
brukes på er ikke identisk.

De tre stilene med tilhørende 
 målgrupper er:

1. FORMELL/CORPORATE:
 Rapportering og kommunika
 sjon med politikere og 
 samarbeidspartnere.
2.  UFORMELL/LEDIG:
 Kommunikasjon med den 
 voksne befolkningen.
3.  LEKEN/KREATIV:
 Kommunikasjon med barn og
 unge.

På de neste sidene er det beskrevet 
mer detaljert hvordan man tilpasser 
den visuelle kommunikasjonen til 
hver enkelt målgruppe.

1. FORMELL/CORPORATE > politikere/samarbeidspartnere

Ved utforming av rapporter og brosjyrer der politikere og samarbeidspartnere er 
 primærmålgruppen skal grunnuttrykket være stramt, ryddig og profesjonelt. Ved bruk av 
trekanter skal disse alltid utgjøre en samlet form slik de er beskrevet på side 7.

2. UFORMELL/LEDIG > voksne/eldre

Når man henvender seg til befolkningen åpnes det for en mer løs og ledig bruk av 
 profilelementene. Trekantene kan benyttes løsrevet og enkeltvis der det er hensikts
messig. Bruk gjerne symboler i kombinasjon med trekantene for å bidra til å skape et 
mer ledig uttrykk. Det er fortsatt viktig at grunnuttrykket er ryddig og profesjonelt.

3. LEKEN/KREATIV > barn/unge

Ved kommunikasjon med barn og unge er det viktig å skape løsninger som fremstår som 
spennende, kreative og morsomme. Her forventes det at man benytter profilelementene 
på en mer variert måte, både når det gjelder fonter, farger, trekanter, bilder og symboler. 
Hovedinntrykket skal være lekent og spenstig, men uten å fremstå som rotete.

 1

2014
ÅRSRAPPORT

Sykling på skoleveien  
      - trygt frem og hjem

Veileder til skolens ledelse 
og foreldreutvalg (FAU)

MØT RALLYSJÅFØR  

MADS ØSTBERG
side 3

HØY RISIKO PÅ LETT MCside 8–9

GOD PÅ SYKKEL, 
GOD TIL Å 
KØYRE BIL
side 14

i trafikken!
Til deg som er

TRAFIKKMAGASIN FOR 10. TRINN

UNDERVEIS

Klar for
øvelseskjøring?

Når du fyller 16 år kan du  
begynne å øvelseskjøre med bil.
side 7
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1. FORMELL/ 
CORPORATE 

MÅLGRUPPE: 
Politikere og samarbeidspartnere

KJENNETEGN VED STILEN: 
• Layout: Stram, ryddig og 

 profesjonell.
• Fonter: Oblik og DIN  

(evt erstatningsfont Calibri). 
 Rollerscript kan brukes på sitater. 
Sorbet skal ikke brukes.

• Farger: Stor vekt på de to  fargene 
i hovedpaletten. Velg gjerne én 
støttefarge i tillegg til hoved
fargene. Ytterligere farger fra 
støttepaletten benyttes hoved
sakelig dersom man har behov 
for flere farger ved fremstilling av 
diagrammer, grafer osv. 

• Trekantene: skal alltid utgjøre en 
samlet form slik de er beskrevet 
på s.7.

• Symboler: Symboltype 1 (se s. 8) 
skal ikke brukes. Symboltype 2 
benyttes der det er naturlig, for å 
fremheve viktige tall/fakta/tema.

• White space/luft brukes i  utstrakt 
grad for å skape et  oversiktlig, 
ryddig og profesjonelt  uttrykk.

2  3
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LEDER

Vi skal  
redde liv
Til de som går, sykler og kjører.

VERDIER

Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikk-
sikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og  
fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. 

Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og  
informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet 
innsats mot trafikkulykker. 

Trygg Trafikk ble opprettet i 1956. Organisasjoner, bedrifter, kommuner og 
trafikksikkerhetsutvalg i fylker er medlemmer av Trygg Trafikk. 

Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd  
og prosjektkjøp fra Finans Norge, forsikringsselskaper og andre bedrifter. 
Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd  
og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlems- og salgsinntekter.

TRYGG TRAFIKK
B

ilkjøring lar seg ikke kombinere med rusmisbruk, betydelige alderdoms-
svekkelser, en rekke fysiske og psykiske sykdommer eller kognitiv svikt. 
For oss som jobber med trafikksikkerhet er dette en selvfølge og knapt 
verdt noen diskusjon. For ansatte i helsetjenesten kan budskapet derimot 

være problematisk. Fastlegene havner i en situasjon som både forsvarsadvokat og  
dommer for sine pasienter. Legene er pålagt å rapportere dem som ikke oppfyller 
førerkortforskriftens helsekrav til Fylkesmannen. Det kan føre til at pasienten mis-
ter førerkortet. Retten til å kjøre bil har betydning for den enkeltes mobilitet. Det gjør 
den praktiske hverdagen enklere og kan forhindre sosial isolasjon. Mange opplever at  
førerretten har direkte betydning for livskvaliteten og dermed helsa. 

Det er viktig å understreke at eldre bilister generelt sett ikke er problemet. Problem- 
stillingen gjelder de som av medisinske grunner, eller trafikksikkerhetsårsaker,  
ikke bør kjøre bil. Litt for mange leger har latt uegnede førere kjøre rundt på veiene. 
Noen blir stoppet av familien, andre blir stoppet av ulykker. Skjer det, kan legene ha 
forsømt sin meldeplikt. Det kan skyldes flere årsaker – meldeplikten er ingen lett og 
ukomplisert oppgave. Derfor har fastlegene i årevis bedt Helsedirektoratet om hjelp 
og verktøy for å gjøre jobben enklere. Nå har forslaget til nye helsekrav i førerkort-
forskriften vært ute til høring. Samtidig kommer det et forslag til endring i melde- 
pliktforskriften (helsepersonelloven). Trygg Trafikk forventer at disse tiltakene får posi-
tive konsekvenser. I 2010 ble det igangsatt et prøveprosjekt i Møre og Romsdal for å 
håndheve helsekravet til førere. Dette førte til at langt flere ble fratatt førerkortet. En 
sammenlikning av ulykker før og etter 2010 har vist større nedgang i Møre og Romsdal 
enn i resten av landet. Erfaringene fra dette prosjektet må omsettes i praktisk handling 
i alle våre fylker. 

Hvert år blir mellom 850 og 900 mennesker drept eller hardt skadd på norske  
veier. Hendelsene berører hele lokalsamfunn og til sammen mange tusen mennesker.  
Kostnadene for samfunnet er enorme. Myndigheter, fagfolk og trafikanter har en 
felles oppgave om å stadig redusere antallet omkomne og skadde. En god start vil 
være å fjerne ruspåvirkede og notorisk råkjørende bilister, samt de som ikke oppfyller 
helsekravene til førerkort.

Jan Johansen
direktør

LEDER

DETTE VAR 2014

HVEM SKAL HA RETT TIL RATT?

• Stadig flere blir eldre

• Vil alkoteste dobbelt så mange

TRYGG TRAFIKK FOR DE UNGE

• Gabrielle rocka trafikksikre elever

• Trafikk valgfag populært

• Sykkelopplæring på nett

TRYGG TRAFIKK 

OG SAMFUNNET

• God interesse for 

  Trafikksikker kommune

• Sløve til å bruke refleks

• Suksess med diamantreflekser

TRYGG TRAFIKK OM ULYKKER
• Færre dør i trafikken
• Skulle bare på jobb!
• Ny stortingmelding om 
  trafikksikkerhet

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ORGANISASJON OG ANSATTE

SAMARBEID OG MEDLEMMER

Førerkortet – bare  
for de friske og flinke?
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TROVERDIG
Trygg Trafikks arbeid  
er basert på kunnskap 
og nøytralitet. 

ENGASJERT
Trygg Trafikk er en  
aktiv pådriver for  
trafikksikkerhet.

NYSKAPENDE
Trygg Trafikk formidler 
kunnskap om trafikk- 
sikkerhet på nye måter.
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Møter mange kjente
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vanskelige å oppdage. 

– Det hender at vi kontrollerer folk som 
verken ser fulle ut, høres fulle ut eller lukter 
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«kjenninger» av politiet. De fleste sliter med 
rusavhengighet og har tidligere lovbrudd bak 
seg. 
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for 2015, sier UP-sjefen. 

Vil alkoteste dobbelt så mange

Runar Karlsen, UP

 Ingenting er bedre enn at ulykkene 
går ned og at vi slipper å straffe folk. 

1000
personer blir årlig  
tatt i påvirket 
tilstand

»

I år skal UP ta 30 prosent flere rusede bilister. For å oppnå dette, skal dobbelt så mange 
førere alkotestes langs veiene.

l 21 000 av disse turene kjøres av alkoholpåvirkede sjåfører, 28 000 
kjøreturer skjer i narkotikarus, mens 77 000 turer skjer etter bruk av 
trafikkfarlige medisiner. 

l Med en promille på 0,2 til 0,5, dobles risikoen for en person-
skadeulykke sammenlignet med en edru sjåfør. Risikoen blir over 
åtte ganger høyere ved 0,5 til 0,8 i promille, og den økes med hele
87 ganger ved promille over 1,3.

l Størst forskjell i risiko er funnet blant de yngste førerne.  
Blant ungdom i alderen 18–24 år er det enorm forskjell på de  
som kjører edru og de som er ruset. Ungdom med promille over  
0,5 har 900 ganger så stor risiko for å dø på veiene sammenlignet 
med en edru sjåfør.

l I rundt 20 prosent av dødsulykkene de siste årene har ruspå-
virkning vært en medvirkende faktor. Dette tallet er likevel usikkert, 
fordi det ikke foretas obduksjon av alle omkomne i trafikken. Det er 
heller ikke praksis for å ta utvidet blodprøve av alle som er involvert i 
alvorlige ulykker, slik tilfellet er i mange andre land. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet, Transportøkonomisk institutt, Statens vegvesen)

Hver dag kjøres det rundt 126 000 bilturer i ruspåvirket 
tilstand på norske veier.

Fulle av piller, sprit og dop

Vegtrafikkloven stiller noen klare krav til de som har 
førerkort. Likevel er det mange som kjører rundt på 
veiene uten at dette er medisinsk eller trafikkfaglig 
forsvarlig. Dette er noen av årsakene til at enkelte bør 
skaffe seg solide spasersko eller pugge nummeret til 
drosjesentralen: 

1. Manglende ferdigheter (grunnleggende 
kjøretekniske ferdigheter eller manglende forståelse 
for trafikkregler og samhandling i trafikken)

2. Naturlige aldringsprosesser (manglende syn,  
reaksjonsevne, motoriske evner)

3. Kognitiv svikt (kan ramme vår evne til tenkning og  
hvordan vi mottar og behandler informasjon)

4. Manglende fysisk helse

5. Manglende psykisk helse

6. Rus- og medikamentbruk

7. Notorisk råkjøring eller andre lovbrudd

8. Bruk av kjøretøy som ikke er i  
forskriftsmessig stand

21 000 turer 
med alkohol

77 000 turer 
med trafikkfarlige 

medisiner

28 000 turer i 
narkotikarus

gode grunner  
til å la bilen stå
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HVEM SKAL HA RETT TIL RATT?

30%

25%

20%

15%

10%
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Andel av dødsulykkene i 2005-2013 hvor  
ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj. snitt

24% 24%

15%

21% 21% 21%

27%

23%
20%

16%

(Kilde: Statens vegvesen, «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013»)

UP-sjef Runar 
Karlsen jobber 
for å få ned antall 
trafikkulykker.

FARGER
Stor vekt på de to fargene i  hovedpaletten 
+ gjerne én støttefarge. Ytterligere farger 

i støttepaletten benyttes hoved sakelig i  
grafer/diagrammer der det er behov for mer 

enn tre farger.

FONTER
Oblik i titler og korte tekster. 

DIN i lengre   tekster/brødtekst. 
Rollerscript kan brukes i sitater.

SYMBOLER
Symboltype 2 (beskrevet på s. 8) brukes for 

å fremheve tall, fakta, tema osv. Symbol
type 1 brukes ikke for denne målgruppen.

TREKANTER
Brukes som samlet form slik det er 

 beskrevet på s. 7.

LUFT/WHITE SPACE
Brukes bevisst for å skape en ryddig og 

profesjonell layout, samt fremheve viktig 
budskap.
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2. UFORMELL/ 
LEDIG

MÅLGRUPPE: 
Den voksne befolkningen 
 (folkeopplysning og opplæring)

KJENNETEGN VED STILEN: 
• Layout: Mer løs og ledig enn stil  

nr 1, men fortsatt med et ryddig  
og profesjonelt uttrykk.

• Fonter: Oblik og DIN  
(evt erstatningsfont Calibri). 
Rollerscript kan brukes på sitater 
og evt. andre korte tekster. 
Sorbet Bold kan brukes i stedet for 
Rollerscript dersom tema om
handler barn/unge. Rollerscript og 
Sorbet skal IKKE brukes samtidig 
(enteneller).

• Farger: Stor vekt på de to  fargene 
i hovedpaletten. Velg gjerne én 
støttefarge i tillegg til hoved fargene. 
Ytterligere farger fra støttepaletten 
benyttes hoved sakelig dersom man 
har behov for flere farger ved frem
stilling av diagrammer, tabeller osv. 

• Trekantene: kan brukes både som 
samlet form og løsrevet og  enkeltvis 
(gjerne en kombinasjon).

• Symboler: Her kan både symboltype 
1 og 2 brukes fritt (se s. 8).

• White space/luft brukes i  utstrakt 
grad for å skape et  oversiktlig, 
 ryddig og profesjonelt  uttrykk.

N
oen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må 
forholde seg til mer krevende trafikkforhold. For å vurdere om barn 
kan sykle trygt alene til skolen, må skoleveien vurderes og sees opp 
mot elevenes kunnskap, ferdigheter og modningsnivå.

Å sykle i trafikken kan være komplisert. Det forutsetter opplæring, trening og 
modning. Det er derfor Trygg Trafikk mener at barn bør være 10-12 år og ha 
gjennomgått sykkelopplæring over tid før de kan sykle alene i blandet trafikk.

De fleste skoler har lang og god tradisjon med å sette en felles aldersgrense 
for når elevene kan sykle alene på skoleveien. Endring i forskrift til opplærings- 
loven §12 – 1 av 20.august 2015 gir foreldrene rett til å bestemme når deres 
barn kan sykle til skolen.  Skolene kan fortsatt gi anbefalinger om sykling på 
skoleveien ut fra trafikksikkerhetshensyn. 

Trygg Trafikk oppfordrer ledelsen ved alle landets skoler å ta opp saken i sko-
lens rådsorganer og bli enige om felles anbefalinger i samarbeid med FAU. 
Anbefalingene bør bygge på lokale sikkerhetsvurderinger av forholdene rundt 
skoleporten, på skoleveien, barns forutsetninger i trafikken og skolens syk-
kelopplæring. Vi ønsker med dette veiledningsheftet å gi tips og råd på veien. 

Oktober 2015
Trygg Trafikk
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Innhold

Sykkeltrygghet 
gir sykkelglede

Hva sier regelverket om sykling? 5

Hvordan gjøre lokale sikkerhetsvurderinger? 7
Rundt skoleporten 6
På skoleveien 8
Barns forutsetninger i trafikken 11
Sykkelopplæring 14
 
Sjekkliste for lokale sikkerhetsvurderinger 16

Ressurser i sykkelopplæringen 9

Hva sier regelverket 
om sykling?
Selv om foreldre bestemmer når barna kan begynne å sykle alene til  
skolen, kan skolene fortsatt lage anbefalinger om aldersgrense for sykling, 
sykkelprøve og bruk av sikkerhetsutstyr. Dette bør gjøres i samarbeid med 
foreldreutvalgene.

Sykling på skoleveien
Det er foreldrene som bestemmer om 
barna får sykle til skolen eller ikke. Det 
er stedfestet i forskrift til opplærings- 
loven §12-1: 

«I ordensreglementet for skolen kan 
det takast inn føresegner som nær-
mare regulerer trafikktryggleik og 
andre førebyggjande tiltak. Foreldra 
avgjer om barna får sykle til skolen 
eller ikkje.»

Skolens ansvar for elevenes sikkerhet
Kommunen og skolen har ansvar for at 
elevene er trygge på skoleveien. Det står 
i forskrift om miljørettet helsevern i barne-
hager og skoler og i opplæringsloven. 

Skolens ansvar for sykkelopplæring
Skolen skal sørge for at elevene kan 
følge trafikkregler for fotgjengere og  
syklister etter 4. trinn og praktisere 
trygg bruk av sykkel etter 7. trinn. Det 
står i læreplanen for kroppsøving.

Forsikring på skoleveien
Kommunen skal sørge for ulykkes- 
forsikring for elevene. Forsikringen skal 
også dekke skoleveien. Det står i forskrift 
til opplæringsloven § 8-4, som ikke er 
endret. Forsikringen gjelder selv om for-
eldrene bestemmer at barna skal sykle 
mot skolens anbefalinger. 

Regler for syklende
Sykkelen er et kjøretøy med krav til på-
budt utstyr, og syklister må følge trafikk- 
regler for kjørende. Det er regulert i 
forskrift om kjørende og gående trafikk 
(trafikkregler). Det er ingen formell 
aldersgrense for å sykle i trafikken, men 
veitrafikkloven gir noen klare føringer. 
En Syklist må vurdere og forstå trafikk-
bildet for å ha «fullt herredømme over 
kjøretøyet».

4

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem 
Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU)

En syklist  
er fører av et

kjøretøy og må 
derfor kjenne til og 

følge de samme 
reglene som 
kjørende. 
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FARGER
Vekt på de to fargene i  hovedpaletten 

+ gjerne én farge fra  støttepaletten. 
 Ytterligere farger i støttepaletten benyttes 

hoved sakelig i  grafer/diagrammer der 
det er behov for mer enn tre farger. 

FONTER
Oblik i titler og korte tekster. 

DIN i lengre   tekster/brødtekst. 
Rollerscript kan brukes i 

 sitater og andre korte tekster.
Sorbet Bold kan  brukes i 

stedet for Rollerscript dersom 
tema  omhandler barn/unge.

SYMBOLER
Brukes for å skape et ledig 

og uformelt uttrykk. Både 
symboltype 1 og 2 (beskrevet 

på s. 8) kan benyttes.

TREKANTER
Brukes både som samlet 

form slik det er beskrevet på 
s. 7, og løsrevet og enkeltvis 

slik det er vist her. 

LUFT/WHITE SPACE
Brukes bevisst for å skape 

en ryddig og profesjonell 
layout, samt fremheve viktig 

budskap.
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3. LEKEN/KREATIV

MÅLGRUPPE: 
Barn og unge

KJENNETEGN VED STILEN: 
• Layout: Variert, leken, kreativ og 

spenstig, men ikke rotete.
• Fonter: Oblik og DIN  

(evt erstatningsfont Calibri).  
Sorbet Bold kan brukes på 
mindre tekstmengder (sitater, 
uttrekk, faktatitler osv). 
Tekst i titler kan gjerne varieres 
i størrelse, fethetsgrad, plas
sering/vinkel og farger. 

• Farger: Også her legges det 
vekt på de to  fargene i hoved
paletten, men flere farger fra 
støtte paletten kan hentes inn på 
 mindre flater/elementer for å 
skape et lekent og variert uttrykk. 

• Trekantene: kan brukes både 
som samlet form og løsrevet og 
 enkeltvis (gjerne en kombina
sjon).

• Symboler: Her kan både symbol
type 1 og 2 bruker fritt (se s. 8), 
gjerne på kreative/nye måter.

• White space/luft er fortsatt viktig, 
men ikke i like stor grad som på 
de to andre stiltypene. Her er det 
viktigst å bruke de tilgjengelige 
flatene på en kreativ måte slik at 
løsningen fremstår som variert, 
morsom og spennende.

9

Det kreves mer opplæring 
og større ferdigheter for å 
kunne kjøre lett motor- 
sykkel enn det gjør for 

moped. Likevel skjer det langt flere 
ulykker på lett MC.

Dersom vi deler antall kjørte kilo-
meter på antall ulykker, finner vi 
risikotall for ulike grupper trafikanter. 
Tallene forteller oss at førere av lett 
motorsykkel har desidert størst risiko 
for å bli involvert i alvorlige ulykker. 

HVORFOR SÅ MANGE ULYKKER?
Den viktigste forklaringen er farten. 
En lett motorsykkel går mye raskere 
enn en moped. Er farten høy, fører 
flere av ulykkene til alvorlige skader 
eller dødsfall. Når farten er lav, 
slipper man oftere unna med lettere 
skader.

En annen forklaring er at det er flest 
unge gutter og menn som kjører lett 
motorsykkel. Disse gruppene har 
størst risiko for å havne i alvorlige 
ulykker.

Ungdom kan være teknisk flinke 
til å kjøre, men de har likevel liten 

erfaring fra trafikken. Det går fint så 
lenge det ikke skjer noe uventet eller 
unormalt. Men skulle det oppstå en 
vanskelig og farlig situasjon, er det 
ofte erfaringen som redder folk fra 
ulykker. De som har lang erfaring 
fra trafikken, kan lettere forutse og 
forstå når en ulykke er i ferd med å 
skje. Dermed reagerer de raskere, og 
de kan bremse eller manøvrere seg 
ut av den farlige situasjonen.

HVA KAN SKJE HVIS DU TRIMMER 
MOPEDEN?
Trimming er farlig fordi den økte 
farten kan gi mer alvorlige skader og 
ulykker. Nettopp derfor er trimming 
ulovlig, og det straffes med bot på  
4 200 kroner og avskilting. Skal  
mopeden kunne brukes igjen, må du 
ha dokumentasjon fra verksted på at 
den er i lovlig stand og du må betale 
500 kroner for ny godkjenning.

Dersom du trimmer mopeden, gjelder 
heller ikke forsikringen din. Myndig- 
hetene kan også kreve tilleggsavgift, 
fordi en trimmet moped automatisk 
tilhører gruppen lett motorsykkel. 

16-åringer som kjører lett MC har skyhøy risiko 
for å havne i alvorlige ulykker sammenlignet 
med andre trafikanter.
Test: Simen Slette Sunde  |  Foto: Eivor Eriksen 

Ungdom kan være teknisk flinke  

til å kjøre, men de har liten erfaring fra 

trafikken. Det går fint så lenge  

ikke noe uventet skjer!

Høy risiko på

lett motorsykkel
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 TIPS TIL FØRERE PÅ  
 TO HJUL!

• Kjør slik at du alltid kan stoppe for 
 trafikk fra alle sideveier og utkjørsler.
• Se langt fremover og til sidene – ikke 
 se på forhjulet.
• Regn med at andre bryter vikeplikten.
• Senk farten mot gangfelt – du har 
 vikeplikt for gående.
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DE DREPTE 
VAR I 

ALDEREN 
15 TIL 19 ÅR

Jenter dør som 
guttenes passasjerer
Når jenter dør som passasjerer i bil, er føreren 
som oftest en ung mann. Flere av dem er dømt 
til fengselsstraff etter ulykkene.
Test: Simen Slette Sunde  |  Foto: Anders Aa. Hagen

D et viser en gjennomgang Trygg 
Trafikk har gjort av 26 tidligere 
ulykker, hvor til sammen 29 
jenter omkom. De drepte var i 

alderen 15 til 19 år.

Blant sjåførene var det 22 menn og fire 
kvinner. Av disse har ni menn og en 
kvinne blitt dømt for uaktsomt bildrap 
etter ulykkene. I tillegg er ytterligere en 
mannlig bilfører siktet for bildrap, mens 
to menn er dømt for uaktsom kjøring.

DETTE ER NOEN AV ULYKKENE:
• På vei hjem fra nyttårsfeiring kjørte 
en 18 år gammel mann utfor riksveien. 
I passasjersetet satt en 15 år gammel 
jente. Hun ble kastet ut av bilen og døde 
av skadene. Sjåføren kjørte med promille 
og holdt minst 88 km/t i 60-sonen. Han 
ble dømt for uaktsomt bildrap. 

• En mannlig bilist på 18 år kjørte minst 
130 km/t i en 80-sone. I en sving fikk bilen 

skrens og han kjørte av veien. I passasjer- 
setet satt en 15 år gammel jente som 
omkom momentant. Sjåføren ble dømt for 
uaktsomt bildrap. 

• En 17 år gammel gutt hadde tyvlånt 
morens bil. I rus kjørte han av veien i en 
slak sving. I baksetet satt en 16 år gam-
mel jente. Deler av et gjerde i veikanten 
ble slått inn gjennom frontruta og traff 
jenta, som omkom av skadene. Sjåføren 
ble dømt for uaktsomt bildrap.

SLIK SKJER UNGDOMSULYKKENE:
Den typiske ulykken med ungdom i bil 
skjer om natten i helgene. Bilførerne er 
stort sett unge menn som har lite erfaring 
bak rattet. I tillegg er farten ofte høy. De 
vanligste ulykkene er ikke kollisjoner med 
andre biler, men utforkjøringer. Noen av 
ulykkene skjer etter fester, der det er 
flere ungdommer i bilen. I noen tilfeller  
er sjåføren full eller ruset.

29 
JENTER 
OMKOM

 5 GODE RÅD
• Sitt bare på med folk du kjenner• Sitt aldri på med noen som  er rusa

• Sitt alltid med bilbelte• Si at du kun sitter på om det  kjøres rolig 
• Si fra til venner og foreldre  hvor du drar, avtal å bli hentet
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40 
PROSENT

Berre fem prosent 
droppar bilbelte
Nesten alle brukar bilbelte. Men av dei som  

dør på vegane er det mange som ikkje  
brukar belte. Korleis er det mulig?

Test: Simen Slette Sunde

O m du er yngre enn 15 år og drop-
par bilbelte, er det sjåføren som 
får bota. Etter at du har fylt 15 år 
er du sjølv ansvarleg. I Noreg er 

det omtrent ingen som ikkje sikrar seg i 
bilen: Over 95 prosent brukar belte. 

STORE FORSKJELLAR
Av dei som dør i trafikken er det ikkje slik. 
40 prosent av dei brukte ikkje bilbelte, viser 
tal frå Statens vegvesen. Hadde dei gjort 
det, kunne mange av dei som omkom vore 
redda. Spørsmålet er korleis tala kan vere 
så forskjellige: Kvifor hamnar fem prosent 
av alle bilistar og bilpassasjerar i ein så stor 
del av dødsulykkene? 

– Vi veit ikkje heilt. Utan bilbelte blir folk 
hardare skada enn med belte. Men det 
forklarar ikkje alle desse dødsulykkene. 
Dei som droppar bilbelte er nok meir

uforsiktige enn andre, seier fagsjef  
Tori Grytli i Trygg Trafikk, og legg til: 

– Når dei ikkje er opptekne av belte, er dei 
kanskje ikkje så opptekne av fartsgrensene 
heller. Kanskje synest dei det er greitt å 
køyre i fylla eller sitte på med folk som 
fyllekøyrer? Resultatet er iallfall at fleire av 
dei dør i ulykker, seier Grytli.

VIKTIG I BAKSETET 
– Vil det seie at dei sjølve har skuld i  
ulykkene? 
– Ikkje nødvendigvis. Men med belte har 
ein større sjanse til å overleve ei ulykke, 
seier ho. Grytli minner om at dette er like 
viktig i baksetet. 

– Sit du i baksete utan belte kan du bli 
kasta inn i seteryggen til personen framfor 
deg. Det kan skade eller ta livet av dykk 
begge, seier fagsjefen.

 BRUK BILBELTE!

• Sit du i framsetet blir risikoen for 
 å omkomme i ei ulykke halvert om 
 du brukar bilbelte.
• 40 prosent av dei som dør i trafikk-
 ulykker brukte ikkje bilbelte.
• Sit du usikra i bil er bota på 
 1 500 kroner. 40 prosent av dei som

døde i trafikkulykker brukte  

ikkje bilbelte.

FARGER
Vekt på de to fargene i  hovedpaletten, men 

bruk gjerne støttepaletten for å skape et 
mer variert og lekent uttrykk.

FONTER
Oblik i titler og korte tekster. DIN i lengre 

tekster/brødtekst. Sorbet Bold kan brukes 
på  kortere faktatekster, sitater, uttrekk 

osv. Tekstbokser kan gjerne «tiltes» for å 
skape et mer lekent/uhøytidlig uttrykk.

SYMBOLER
Brukes for å skape et ledig og uformelt 

uttrykk. Både symboltype 1 og 2 (beskrevet 
på s. 8) kan benyttes.

TREKANTER
Brukes både som samlet form slik det er 

beskrevet på s. 7, og løsrevet og enkeltvis. 

LUFT/WHITE SPACE
Brukes for å fremheve viktig budskap, men 

ellers kan man gjerne fylle flatene mer 
med innhold og kreative løsninger enn på 

de andre stiltypene.
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PROFILEN I BRUK:
VISITTKORT

Visittkortene til Trygg Trafikk har 
stående format 85 x 55 mm.  

Informasjonen er fordelt i to avsnitt, 
med felles adresseopplysninger 
nederst og personinformasjon over.

Man kan velge mellom to ulike 
 fargevarianter; mellomblå eller 
limegrønn (i kombinasjon med 
 fargene fra hovedpaletten).

Det er utarbeidet ferdige InDesign 
maler for visittkort. Kontakt 
 kommunikasjonsavdelingen dersom 
du ønsker disse filene oversendt.

Fornavn Etternavn
Stilling/tittel

Direkte: +47 23 45 67 89
Mobil: +47 987 65 432

E-post: navn@tryggtrafikk.no

Tollbugata 32
Postboks 277 Oslo Sentrum

NO-0103 Oslo, Norway
Sentralbord: +47 22 40 40 40

Fornavn Etternavn
Stilling/tittel

Direkte: +47 23 45 67 89
Mobil: +47 987 65 432

E-post: navn@tryggtrafikk.no

Tollbugata 32
Postboks 277 Oslo Sentrum

NO-0103 Oslo, Norway
Sentralbord: +47 22 40 40 40

ALTERNATIV1, mellomblå:
Lyseblått og mørkegrått fra hovedpaletten. 

Mellomblått fra støttepaletten.

ALTERNATIV2, limegrønn:
Lyseblått og mørkegrått fra hovedpaletten. 

Limegrønt fra støttepaletten
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SYKKELVESKE

BUTTONS

TSHIRTS

PROFILEN I BRUK:
PROFILERINGS-
ARTIKLER

Ved bestilling av profilerings
artikler må man velge produkt
farger som står i stil med TTs 
 visuelle profil (fra hoved paletten 
hvis mulig). 

Man må også være bevisst 
 plassering og størrelse på logo. 
Det er viktig at TT tydelig frem
kommer som avsender, samtidig 
som logoen ikke må bli så stor og 
prangende at produktet ikke blir 
tatt i bruk av mottakeren. 

Eksemplene som er vist her er 
hovedsakelig profileringsartikler 
rettet mot en voksen målgruppe. 
Dersom man skal lage effekter til 
barn kan man tenke mer kreativt 
både når det gjelder farger og 
plassering av logo.

HANDLENETT

FØRSTEHJELPSETT

Lor
em

  ip
sum

www.tryggtrafikk.no
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NONUMDIAS
Dolor sit amet consec 
tetuer adipiscing.

• Dolor sit amet consec tetuer 
adipiscing.

• Ate eum num expelit que 
 reiunt quostiste rem quiate.

• Voluptatiur, to quiamu.
• Etum aliam sit quisto om 

nisnobis sus vel.
• Ganam accusci issimuscium 

dollab autem dias dem.

www.tryggtrafikk.no

DOLOR SITAMET
Amet consec tetuer adip 
 iscing nonum dias autem 
auismod lorem.

Unt et velitas exeritatatur mini 
mendis aut estrum veliqui  offic 
tem conserchit eaquamus pro 
 ipiciisinus qui quam, sit idem ad 
ut explab in escit laceris rehent.

Molecearum nonsent exces 
 ventem facidit quam.

TIPS TIL 
FØRERE PÅ TO HJUL!
• Kjør slik at du alltid kan stoppe for 
 trafikk fra alle sideveier og utkjørsler.
• Se langt fremover og til sidene – ikke 
 se på forhjulet.
• Regn med at andre bryter vikeplikten.
• Senk farten mot gangfelt – du har 
 vikeplikt for gående.

Høy risiko på

lett motorsykkel

PROFILEN I BRUK:
ROLLUPS

Ved utforming av rollups og 
annet messemateriell er det 
viktig å  følge  retningslinjene 
for målgruppe tilpasninger.  

Til høyre har vi vist eksempler 
på rollups som er tilpasset de 
ulike målgruppene.

LOREMIPSUM
Dolor sit amet consec 

tetuer adipiscing.

6. juni 2016

ROLLUP MED LITE TEKST. ROLLUP MED MYE TEKST.

MÅLGRUPPE 1 
(FORMELL/CORPORATE)

MÅLGRUPPE 2 
(UFORMELL/LEDIG)

MÅLGRUPPE 3 
(LEKEN/KREATIV)
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BILDER

Bilder er et viktig virkemiddel for 
å bygge TT som merkevare og 
vise TTs arbeidsområder. Bildene 
skal formidle at TT er en relevant, 
 troverdig og seriøs aktør. Så langt 
det lar seg gjøre er det  ønskelig 
å bruke bilder fra  profesjonelle 
 leverandører.  

FARGER
Bildene bør i hoved sak ha et nordisk 
og friskt preg. Hent gjerne inn 
farger fra TTs fargepalett i motivene, 
slik at disse tydelig bindes sammen 
med resten av profilen.

VARIASJON
Det er også viktig å variere  mellom 
ulike typer motiver og mellom 
nære og fjerne utsnitt. Slik skapes 
 spenning og kontrast, og løsningene 
fremstår som mer dynamiske og 
intressante.

RAUSE UTSNITT
Ved fotoopptak og valg av motiv 
er det viktig å huske at  bildene 
skal kunne fungere sammen 
med trekant elementene. Disse 
element ene «spiser» av  motivet 
i over og/eller underkant, noe 
som krever  ekstra god plass rundt 
 hovedmotivet. Et raust bilde utsnitt 
er derfor viktig.

RAUSE 
 UTSNITT

Husk at det bør være 
plass til å bruke 

trekantfelt ene i   over 
og/eller  underkant av 

motivet.

FARGER FRA
PROFILEN
Bruk av farger fra TTs 
fargepalett i fotografier 
bidrar til å binde bildene 
sammen med resten av 
profilen.

VARIASJON
Varier mellom ulike typer motiver og mellom nære og fjerne utsnitt,  
for å skape  dynamikk og interessante løsninger.


