
 
 

          

 

Oslo, 7. april 2021 

 

Notat til Transport- og kommunikasjonskomiteens høring av Nasjonal transportplan 2022-2033 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, 

forskning på hjerte- karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med 

demens og deres pårørende.  

 
Sammen med 20 andre organisasjoner sendte Nasjonalforeningen for folkehelsen en høringsuttalelse 
for økt satsing og investering i tilrettelegging for sykkel og gange gjennom Nasjonal transportplan 
2022-2033. Sammen ba vi regjeringen påbegynne det store gå- og sykkelløftet.  
 
Øke andelen som oppnår anbefalingene for fysisk aktivitet 
Norge har sluttet seg til WHOs mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 
25 prosent innen 2025 og med 33 prosent innen 2030 i tråd med FNs bærekraftsmåliii. For fysisk 
aktivitet er målet 10 prosent reduksjon i fysisk inaktivitet i befolkningen innen 2025 og 15 prosent 
reduksjon innen 2030. Vi nærmer oss ikke målet om å redusere fysisk inaktivitet blant barn og unge.  
 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er glad for at Barnas transportplan følges opp med midler til 
trafikksikkerhetstiltak. Mindre bevegelse i dagliglivet og ved transport forklarer mye av det lave 
aktivitetsnivået i befolkningen totalt sett. At flest mulig tar i bruk aktiv transport mellom hjem, skole 
og fritidsaktiviteter er en miljøvennlig og helsefremmende aktivitet, men må være trygt og universelt 
utformet. Det bør stilles krav til at tilskuddsordningen blir et tillegg til, og ikke en erstatning for 
kommunale og fylkeskommunale trafikksikkerhetstiltak.  
 
Forpliktende tidsplan for økte sykkelandeler 
Videre mener Nasjonalforeningen for folkehelsen at det er positivt at regjeringen viderefører målet 
om økte sykkelandeler og satser på flere byvekstavtaler for å sikre nullvekstmålet. Samtidig mener vi 
at når målet om økte sykkelandeler på 20 prosent i byområder og 8 prosent på landsbasis 
videreføres, bør det også få en forpliktende tidsplan.  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen   

 
Mina Gerhardsen       Karoline Unnerud 

Generalsekretær       Politisk rådgiver 
 

 
i Folkehelseinstituttet: Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer knyttet til den nasjonale og globale NCD-
strategien: https://www.fhi.no/nettpub/ncd/sammendrag/langt/?term=&h=1  
ii Sammen for aktive liv - Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-
aktivitet-2020.pdf  
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