
Til medlemsforeninger i Asker Velforbund 

Asker og Bærum 
Trafikksikkerhetsforening videreføres –
 forslag om avvikling stoppet på årsmøtet 
  
Som meldt 2. september, foreslo det sittende styret i Asker og Bærum 
Trafikksikkerhetsforening (ABT) å nedlegge foreningens virksomhet på 
årets årsmøte. Samme forslag ble fremmet i 2020, med det ble da utsatt. På 
årsmøtet 14. november ble det i stedet vedtatt en anbefaling om at de to 
velforbundene og NAF Asker og Bærum går sammen om å styrke 
virksomheten i ABT.  Partnerorganisasjonene vil bidra økonomisk og med 
styreressurser og trafikksikkerhetskompetanse til foreningens virksomhet, 
og vil søke å styrke sine respektive medlemmers interesse og engasjement i 
bedring av trafikksikkerheten i sine nærområder.   ABTs faggruppe vil stå 
for foreningens praktiske trafikksikkerhetstiltak, fra hastighetsmålinger 
med relevante anbefalinger, til analyser av og rådgivning om 
trafikksikkerhetsutfordringer og høringsuttalelser til lokale 
reguleringsplaner som påvirker trafikksikkerheten. 

Asker og Bærum står overfor betydelige trafikale utfordringer i årene 
som kommer.  Arbeidet med ny E18 vil føre til endret trafikkflyt på 
lokale veier som har begrenset kapasitet og alt er sterkt belastet.  I 
begge kommuner føler mange beboere, kanskje særlig barneforeldre, 
at trafikksikkerheten bør forbedres.  Trygge skoleveier skal fortsatt 
være en prioritet. 
Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening (ABT) har arbeidet utrettelig 
for tryggere forhold i trafikken i mer enn 50 år.  Etter stor innsats i 
mange år ønsker dagens styre avlastning.  Etter fjorårets årsmøte har 
et utvalg ledet av representanter for Asker Velforbund og Bærum 
Velforbund sett på hvordan ABT kan beholde fortsatt høy aktivitet i 
trafikksikkerhetsarbeidet som et supplement til kompetansen og 
aktiviteten i Statens Vegvesen, i Viken fylke og våre to kommuner.   
ABT vil også i årene fremover arbeide i forståelse med kommune- og 
fylkesadministrasjonen og Statens Vegvesen, med særlig perspektiv på 
lokalsamfunnets interesser.  Foreningen ønsker å kommunisere mer 
aktivt om sin virksomhet og sine syn på trafikksikkerhetsutfordringene 
gjennom etablerte medier, sosiale medier og egen nettside.  Særskilt 
domene for foreningen (www.trafikksikkerhetsforening.no) er sikret, 
og egen nettside vil bli utviklet og aktivt brukt. 
Nytt styre ble valgt på årets årsmøte og et kompetent fagutvalg skal 
sikre foreningens trafikksikkerhetsarbeid.  Styret vil konstituere seg 

http://www.trafikksikkerhetsforening.no/


selv i løpet av de neste uker, og vil da komme tilbake til sine konkret 
planer og arbeidsform.  
De tre partnerorganisasjonene er svært fornøyde med å sikre en 
fortsatt aktiv og synlig Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening i 
årene som kommer, sier Rune Bjerke, leder av Bærum Velforbund i en 
uttalelse etter årsmøtet. 
Avtroppende styreleder Finn Blakstad er glad for å se foreningen 
fortsette med fonyet kraft, og ser frem til å sette det nye styre og 
faggruppen inn i foreningens arbeide og tidligere virksomhet. 
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