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Ny struktur og innhold i sikkerhetshallene ved NAF øvingsbaner
Viser til brev av 28.02.2018 til våre kunder om implementering av ny struktur i
sikkerhetshallene. I disse dager er, eller vil, endringene bli innført.
Endringene består i at sykkelstativet fjernes og erstattes med sikring av taklast.
Sikkerhetshallen skal deles i tre stasjoner, og det er føringer for i hvilken rekkefølge
stasjonene skal betjenes.
I brev fra Vegdirektoratet av 12.12.2017 er det gitt føringer for gjennomføring av
sikkerhetskurs på bane:
«Med bakgrunn i plassen i hallane, støy frå enkelte av aktivitetane m.m. meiner vi at:
A. Det bør vera maksimalt 8 elevar til stades på same tid
B. Undervisninga bør bli gjennomført ved tre stasjonar:
• Stasjon 1 omfattar bråstopp med to eller fire sete, vekter og nakkeslengsimulator
• Stasjon 2 omfattar barnesete og beltesamlar
• Stasjon 3 omfattar taklastestativ, aktuelt gods og utstyr til å sikre med i og på bilen
C. Undervisninga bør begynne med at alle elevane får felles undervisning ved stasjon 1.
denne stasjonen gjev oppleving og forståing for energien som blir skapt når masse
bevegar seg. Dette er eit avgjerande utgangspunkt for at elevane skal forstå behovet for
sikring.
Deretter blir elevane delt i to grupper som gjennomfører oppgåver ved dei to andre
stasjonane.»
Det ligger pedagogiske vurderinger bak disse nye føringene. For at endringene skal ha ønsket
effekt er vi avhengige av at våre brukere er forberedt og har den kompetansen som er
nødvendig for å skape opplevelser og erfaringer på de enkelte stasjonene.
Ønsker brukerne å arrangere temadag- eller kveld for å samkjøre gjennomføringen, vil NAF
Øvingsbaner stille lokalene til disposisjon for dette.
Vi minner også om at skolene må tilpasse sine undervisningsplaner i henhold til disse
endringene.
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På våre øvingsbaner er det tilgjengelig gratis brosjyrer for sikring av barn i bil som er
produsert og kvalitetssikret av NAF. Disse må gjerne deles ut til eleven i etterkant av kurset.
Brosjyren fyller kunnskapskravene satt i læreplanen.
Beltesamler er også tilgjengelig på alle øvingsbanene (ikke til utdeling). Vi har fått inntrykk av
at mange ikke er helt kjent med dette produktet. Beltesamleren skal hindre at barna kommer
ut mellom skulderbeltene ved kollisjon eller selv tar seg ut under kjøring.
Beltesamleren er konstruert for å ryke om en ved redning napper til beltesamleren. De bør
dermed benyttes med en viss varsomhet

Riktig monter beltesamler
Det vil også være tilgjengelig kasser med mineralvannflasker eller annet som kan benyttes for
å anskueliggjøre gjenstandenes «vekt» i hastighet. Samarbeidsutvalgene på de enkelte
øvingsbaner må gjerne komme med ideer og forslag til andre relevante objekter som kan
benyttes til å synliggjøre dette.
Sikkerhetshallens organisering gjør at trafikklærere vil få ansvar for andre trafikkskolers elever.
Skal trafikkskolene kunne implementere sikkerhetshallen i undervisningsplanene må
trafikkskolene i størst mulig grad kunne samles rundt en felles strategi for gjennomføringen.
Samarbeidsutvalgene har en avgjørende rolle i dette arbeidet.
Med vennlig hilsen
NAF Øvingsbaner
Jonn Eilert Rovelstad
Leder NAF Trafikktrening
Morten Fransrud
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