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Undersøkelse om bruk av sykkelhj elm - forslag til tiltak - tilbakemelding
Kj æ re unge forskere i klasse 2A,
Jeg må først si at j eg er veldig imponert over arbeidet dere har gjort. En så grundig og
læ rerik undersøkelse, om et så viktig tema , fortjener masse ros.
Som undersøkelsen deres viser, bruker ikke alle hj elm når de sykler. Det er mange
forskjellige grunner til det, som dere nå vet etter a ha spurt deres foreldre og elevene i 7. og
10. trinn. Og etter eksperimentet som dere gjorde med melon med og uten hj elm , vet dere
også at det er dumt a ikke bruke hjelm når man sy kler.
Hjelm beskytter mot hodeskade. Samferdselsdepartementet, som j eg er sjef for, har flere
ganger vurdert om det skal væ re pabu dt a bruke sykkelhjelm , men vi har kommet frem til at
det er bedre a satse på hj elmkampanj er. Altsa a oppf ord re syklistene til a bruke sykkelhj elm
frivillig. Grunnen til at vi tenker at kampanjer er nok, er at bruken av hjelm har vært økende
blant syklistene, og vi har vært redde for at fæ rre ville bruke sy kke l hvis alle måtte ha på seg
hj elm . Det ville være dumt. Vi vil j o gj erne at flere skal sykle i stedet for a kj ore bil, siden det
er bra både for milj øet og helsen. Bruken av sy kkelhj elm har økt nesten hele tiden siden
2007, og j eg vil derfor se hvordan utviklingen blir videre , før vi tenker pa a lage påbud.
Jeg sy nes forslaget deres til nytt skilt er interessant. Men når det skal lages skilter som skal
vise hva som er påbudt eller forbudt, må vi tenke på at også utlendinger som er på besøk i
Norge ska l forstå hva skiltene betyr. Sånn tenker også de som bestemmer i andre land . Vi er
derfor blitt enige landene imellom om hvordan de forskj ellige skiltene skal se ut, og at de skal
væ re like og bety det samme i alle landene . Derfor er det van skelig a begyn ne a bruke nye
skilter som bare gj elder i Norge.
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Jeg er helt enig i at kule sykkelhjelmer kan gj øre det mer tøft å bruke hjelm, og at kanskje
flere da vil gj øre det. Jeg kan dessverre ikke bestemme at de som lager slike hjelmer, skal
bruke kule farger eller mønstre. Men kanskje dere kan foreslå det for dem?
Jeg er veldig glad for at dere er opptatt av at alle skal bruke sykkelhjelm, og jeg håper dere
kan oppfordre alle på skolen og i nærmilj øet deres til å bruke hjem - selv uten et påbud om
det.
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