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1 Forord 
Sarpsborg kommune har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. 
Som veieier har kommunen også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I 
henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven har kommunen et generelt ansvar for å 
forebygge skader og ulykker lokalt. Kommunen har ansvar og virkemidler som kan bidra til økt 
innsats i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet siden kommunen er en stor arbeidsgiver og kjøper av 
transporttjenester. I tillegg er kommunen eier av barnehager og skoler. Trafikksikkerhet handler om å 
kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist, og uavhengig av 
om man er barn, ungdom eller voksen.  

En ny aktuell transportform er elsparkesykkel/elsykkel som er definert som sykkel og omfattes av det 
samme regelverket som tradisjonell sykkel. Derfor ble forskriften (Forskrift om krav til sykkel) endret i 
2018 slik at elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person også juridisk regnes som sykkel. 
Dette kan være selvbalanserende kjøretøy (slik som Segway), elektriske rullebrett, elektrisk 
sparkesykkel og lignende.  

Handlingsprogrammet for trafikksikkerhet 2022-2025 vil danne grunnlaget for videreføring av 
trafikksikkerhetsarbeidet i Sarpsborg kommune.  

Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak. Helseperspektivet er et 
satsningsområde for kommunen og er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet. Det er viktig å sikre 
at handlingsprogrammet blir fulgt opp og tiltakene gjennomført.  

Det å gjennomføre sertifisering som trafikksikker kommune er vedtatt i handlingsplan og budsjett for 
2020-2023 og er et av de viktigste tiltakene i kommende handlingsprogramperiode.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119
https://snl.no/selvbalanserende_kj%C3%B8ret%C3%B8y
https://snl.no/Segway
https://snl.no/rullebrett
https://snl.no/elektrisk_sparkesykkel
https://snl.no/elektrisk_sparkesykkel
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2 Sammendrag 
Sarpsborg kommune startet høsten 2020 med å revidere handlingsprogrammet for 
trafikksikkerhet. En tverrfaglig arbeidsgruppe har bidratt med utarbeidelsen. I prosessen med 
revideringen av tiltakslisten har FAU ved skolene vært spesielt invitert til å komme med innspill. 
 

Tiltakene og innholdet i «Handlingsprogrammet for trafikksikkerhet» er i hovedsak basert på de 
foregående handlingsprogrammene i Sarpsborg kommune. Et av de viktigste målene for denne 
perioden er å få Sarpsborg kommune godkjent som trafikksikker kommune. Et av kriteriene for å 
få denne godkjennelsen er å ha et oppdatert handlingsprogram for trafikksikkerhet som 
omhandler hele kommunens virksomhet. Handlingsprogrammet for perioden 2022-2025 er 
basert på malen som Trygg Trafikk har utarbeidet i forbindelse med konseptet «Trafikksikker 
kommune». Det er besluttet å lage et handlingsprogram for at det i større grad skal vektlegges 
gjennomføring av tiltak (fysiske og ikke-fysiske) som er viktig for å bedre trafikksikkerheten. 
 
Handlingsprogrammet gir en systematisk gjennomgang av trafikksikkerhetsområdet med mål og 
føringer, en oversikt over aktører i trafikksikkerhetsarbeidet og en presentasjon av trafikkbildet. 
En oversikt over ulykkessituasjonen i kommunen er gitt i kapittel 7.  
 
Det er utarbeidet en rapport om «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021» som 
nå er under revidering. Nasjonal tiltaksplan for 2022-2025 er på høring mens dette 
handlingsprogrammet er under utarbeidelse. Den nye, nasjonale tiltaksplanen har 15 definerte 
innsatsområder fordelt på fem hovedmål for å følge opp nullvisjonen. Tiltakslisten i dette 
handlingsprogrammet tar utgangspunkt i 12 av disse 15 innsatsområdene og beskrevet 
kommunens tiltak for å bidra til å nå de nasjonale målene.  
 
De 12 innsatsområdene som Sarpsborg kommune vil konsentrere seg om er: Fart, rus, bilbelte, 
uoppmerksomhet, barn, ungdom og unge førere, eldre, gående og syklende, mc og moped, 
trafikksikre veier og trafikksikkerhetsarbeid i kommunen og gjennom byvekstavtaler. En tiltaks- og 
prioriteringsliste over fysiske tiltak langs kommunale veier og en tiltaksliste for ikke-fysiske tiltak 
følger planen som vedlegg. Tiltaks- og prioriteringsdelen skal rulleres årlig. 
 
Mange fysiske tiltak knyttet til trafikksikkerhet er i henhold til tidligere handlingsprogram 
gjennomført, og det har gitt gode resultater. I denne planperioden er det et mål om at det skal 
rettes mer fokus mot gjennomføring av ikke-fysiske tiltak, i tillegg til gjennomføring av fysiske 
trafikksikkerhetstiltak. Med dette menes holdningsskapende og forebyggende arbeid, særlig rettet 
mot de yngre og eldre trafikantgruppene.  
 
 



   
 

4 
 

3 Innledning 
3.1 Historikk og hvorfor arbeide med trafikksikkerhet 
Arbeid med trafikksikkerhet er prioritert i Sarpsborg kommune og handlingsprogrammet for 
trafikksikkerhet gir grunnlag for utvikling og prioritering av strategier og tiltak. Nasjonale mål som 
nullvisjonen, visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, ligger til grunn for alt 
trafikksikkerhetsarbeid.  

Hovedhensikten med dette handlingsprogrammet er å øke og samordne kommunens innsats i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Arbeid med trafikksikkerhet handler om at veistandard, trafikanter og 
kjøretøy blir sett i sammenheng. Dette handler om konkrete, fysiske tiltak, som fartshumper, 
skilting, utforming av kryss og annen fysisk utforming. Det er opparbeidet droppsoner ved flere 
skoler for å redusere antall konfliktpunkter mellom bil og skoleelever. Kommunen mangler et 
verktøy for å hindre unødvendig kjøring av skolebarn. I tillegg handler dette om ikke-fysiske tiltak 
som påvirker trafikanters atferd, kunnskap og holdninger i trafikken. De fleste ulykker skyldes et 
samspill av uheldige omstendigheter, der den fysiske utformingen på stedet ofte kan være en 
medvirkende faktor. 
 

3.2 Organisering og medvirkning 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Sarpsborg kommune er forankret hos kommunedirektøren. 
Trafikksikkerhetsgruppa består av representanter fra teknisk, oppvekst, helse, plan og politiet og 
oppgaver fordeles internt i denne gruppa. Trygg Trafikk involveres ved behov for faglig bistand. 
Møtene holdes i utgangspunktet en gang i måneden, men også oftere ved behov.  

Hovedoppgavene til trafikksikkerhetsgruppa er å utarbeide og rullere «Handlingsprogrammet for 
trafikksikkerhet» årlig. Trafikksikkerhetsgruppa skal prioritere og sørge for gjennomføringen av 
tiltakene som er beskrevet i handlingsprogrammet og tilhørende tiltaks- og prioriteringsliste over 
aktuelle prosjekter.   

Trafikksikkerhetsgruppen skal sørge for samordning med øvrige veimyndigheter, ved at innspill som 
tilfaller overordnet veinett koordineres med Statens vegvesen på riksveier og fylkeskommunen på 
fylkesveier. Innspillene skal inngå i grunnlaget for byvekstforhandlingene som Bypakke Nedre 
Glomma skal gjennomføre med Samferdselsdepartementet.  

Trafikksikkerhetsarbeidet skal være særlig rettet mot sikring av barn og unge langs skolevei.  
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3.3 Samarbeidspartnere 
Kommunen 
Kommunen har et bredt ansvar innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen har en viktig rolle 
både som grunneier, veieier, arbeidsgiver, skoleeier, barnehageeier, arealplanlegger og 
arealforvalter. Kommunens ansvar for trafikksikkerhet er også i stor grad knyttet til et trygt 
lokalmiljø, slik at befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag. Tilrettelegging for myke 
trafikanter, som syklister og fotgjengere er videre sentralt. Kommunen har også et ansvar 
gjennom Folkehelseloven der de er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke 
helsetilstanden til befolkningen i kommunen negativt.  
 
Skiltmyndighet på kommunal vei er gitt Statens vegvesen eller kommunen. Av kapittel 13 i 
“Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 
(skiltforskriften)” fremkommer oversikt over skiltmyndigheter m.m.  Kommunen har for eksempel 
selv skiltmyndighet på kommunal vei til å treffe vedtak om lavere fartsgrense enn det som følger 
av vegtrafikkloven § 6 annet ledd for bestemt veistrekning eller sone. Kommunen kan også treffe 
vedtak om å sette opp eller ta ned skilt 516  “gangfelt” på kommunal vei. 

 
For at Sarpsborg kommune skal lykkes i sitt trafikksikkerhetsarbeid er godt samarbeid med andre 
aktører viktig. De viktigste samarbeidspartnerne og deres ansvarsområder er nevnt nedenfor.  

 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riksveinettet. I tillegg 
har Statens vegvesen ansvaret for å gjennomføre tekniske kjøretøykontroller, samt gjennomføre 
førerprøver og kjøreskoletilsyn. De har et overordnet ansvar for å utarbeide retningslinjer for 
vegutforming, samt bistå fylkeskommuner og kommuner med faglige råd om trafikksikkerhet. 
Statens vegvesen har også skiltmyndighet for alle riks- og fylkesveier, men også for de fleste skilt 
på kommunale veier, slik som skilt for parkering forbudt og stans forbudt.   
 
Viken fylkeskommune 
Viken fylkeskommune består i hovedsak av tidligere Østfold-, Buskerud – og Akershus 
fylkeskommuner. Tidligere hadde Statens vegvesen ansvaret for fylkesveier gjennom SAMS-
vegadministrasjon, men fra 2020 ble arbeidsoppgavene knyttet til fylkesveinettet overført til Viken 
fylkeskommune. Det betyr at Viken fylkeskommune har ansvaret med å planlegge, bygge og drifte 
fylkesveinettet på lik linje med Statens vegvesens ansvar på riksveier. Viken fylkeskommune har et 
spesifikt ansvar etter veitrafikkloven (§40a) for å «tilrå og samordne tiltak for å fremme 
trafikksikkerheten i fylket.  
 
Bypakke Nedre Glomma 
Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet har inngått avtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma, 
som har til hensikt å forplikte partene til å samarbeide om å løse de felles utfordringene og 
formalisere arbeidet. Samarbeidet skal bidra til felles mål og styrket gjennomføringsevne for 
areal- og transportutvikling, en koordinert og effektiv virkemiddelbruk, oppfølging av 
nasjonale og regionale planprosesser og tilgang på statlige belønningsmidler.  
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Samarbeidet opererer under fellesbetegnelsen Bypakke Nedre Glomma der nullvekstmålet 
og nullvisjonen er definert som hovedmål.  

 
Trygg trafikk 
Trygg Trafikk er en landsomfattende, uavhengig organisasjon for det frivillige 
trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikk skal fungere som et bindelett mellom de frivillige aktørene 
og de offentlige myndighetene. Organisasjonen har et særlig ansvar for informasjon og 
trafikkopplæring til alle brukergrupper.  

 
Trygg Trafikk har sammen med fylkeskommunene utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen 
Trafikksikker kommune. Det å bli sertifisert som en trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel 
for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til 
å gi kommunene færre skader, fornøyde innbyggere og godt omdømme. 

 
Politi 
Politiet har særlig ansvar for overvåkning og kontroll av atferden til trafikantene. I tillegg arbeider 
politiet forebyggende ved besøk til skoler og deltakelse i ulike kampanjer og aksjoner. Både 
utrykningspolitiet og det lokale politidistriktet/lensmannskontoret er viktige aktører i 
trafikksikeretsarbeidet.  

 
Innbyggere og brukere av infrastrukturen 
Lokalbefolkningen er viktig i arbeidet med trafikksikkerhet. Innspill og forslag til 
trafikksikkerhetsarbeidet er viktig. Her er blant annet FAU ved skoler en viktig bidragsyter.  
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4 Nasjonale, regionale og lokale føringer for 
trafikksikkerhetsarbeidet 

4.1 Nasjonale føringer 
4.1.1 Nullvisjonen 
Nullvisjonen er selve grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon som 
har ligget til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet de siste tiårene. I Nasjonal Transportplan 
2014-2023 (NTP) er dette særlig vektlagt: 

«En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren.». NTP vektlegger at: «nullvisjonen innebærer at transportsystemet, 

transportmidlene og regelverket skal utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd hos 
trafikantene, og i størst mulig grad bidrar til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til 

alvorlige skader.» 

 
4.1.2 Meld. St.40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering 
Regjeringen legger til grunn at Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet på vei. Det er som 
følge av målrettet, tverrsektoriell, kunnskapsbasert og langsiktig innsats. Trafikkulykker utgjør likevel 
et betydelig samfunnsproblem, og omfanget av tapte liv er uakseptabelt. Med et relativt lavt antall 
trafikkulykker blir ytterliggere reduksjon i antallet drepte og hardt skadde stadig mer krevende og 
avhengig av økt og felles innsats fra flere offentlige aktører. Hovedinnretningen på meldingen er 
derfor å belyse tverrsektorielle utfordringer og behov i trafikksikkerhetsarbeidet, og bidra til bedre 
overordnet forankring og økt samordning av den fremtidige innsatsen.  

I Stortingsmeldingen presenterer regjeringen seks satsningsområder: 

- Forankring av tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid på overordnet nivå 
- Bedre utnyttelse av tilsyns- og kontrollinnsatsen gjennom styrket tverretatlig samarbeid 
- Mer effektiv formidling, enklere tilgang og bedre utnyttelse av kunnskap fra 

ulykkesundersøkelser 
- Retningslinjer for registrering av veitrafikkulykker og økt utveksling av skade- og 

ulykkesdata 
 

Generelt vil regjeringen videreføre en bred tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet, en målrettet 
innsats mot de alvorligste ulykkestypene og en målrettet innsats mot risikogrupper. Det 
trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet skal vektlegges.  

 

4.1.3 Nasjonal transportplan 
I Nasjonal Transportplan 2018-2029 (meld.st.33 2016-2017) er en viktig føring blant annet at det 
skal satses videre på trafikksikkerhetsarbeidet de neste årene, da man ser de positive effektene av 
arbeidet, samtidig som man ser utfordringene fremover. Et nytt ambisiøst etappemål om 
maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030. Regjeringen vil i planperioden rette innsatsen mot 
følgende fem hovedområder: 

- Sikre veier 

- Risikoatferd i trafikken 

- Spesielt utsatte grupper i trafikken 
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- Teknologi 

- Tunge kjøretøy 

 

Et annet viktig mål i Nasjonal Transportplan er følgende:  

«Dersom vi skal nå målet om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas av 
sykkel, gange og kollektivtransport, uten at vi samtidig får en økning i antall drepte og 
hardt skadde gående og syklende, er det nødvendig med særlig innrettede tiltak» 

 

4.1.4 Barnas transportplan 
Nasjonal Transportplan 2018-2029 inneholder for første gang et eget kapittel om Barnas 
transportplan. Regjeringen vil: 

- Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen 
- Styrke trafikksikkerheten for barn og unge 
- Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av transportsystemet 
- At det skal legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging 
- Følge opp transportetatene og Avinor når det gjelder hensynet til barn og unge i 

utviklingen av transportinfrastrukturen 
- Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i barnehage og skole 

I planen presiseres det at barn og unge er dagens og framtidens trafikanter, og dette må det tas 
hensyn til også i overordnede planer.  

 

4.1.5 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 
Underveis i arbeidet med det kommunale handlingsprogrammet kom ny nasjonal tiltaksplan for 
2022-2025 på høring. Den gjeldende utgaven av nasjonal tiltaksplan var gjeldende fra 2018-2021. 
Det er gjort noen endringer som har betydning for den kommunale trafikksikkerhetsplanen.  
 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 er utarbeidet av Statens vegvesen, 
politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte 
storbykommuner.  
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I denne versjonen er antall innsatsområder økt fra 13 til 15. Uoppmerksomhet har kommet inn 
som et tiltaksområde under risikoatferd i trafikken, mens drift og vedlikehold har kommet inn som 
et tiltaksområde under trafikksikre veger. Disse endringene har forskjøvet nummereringen i 
forhold til tidligere utgave av nasjonal tiltaksplan. I tillegg til disse er det foreslått endringer under 
øvrige innsatsområder. I dette handlingsprogrammet har vi derfor valgt å ta inn den nye 
inndelingen som er vist i nytt høringsforslag.  
 
 

1. Risikoatferd i trafikken 
• Innsatsområde 1: Fart 
• Innsatsområde 2: Rus 
• Innsatsområde 3: Belte i bil og buss og sikring av barn 
• Nytt innsatsområde 4 2022-2025: Uoppmerksomhet 

2. Befolkningsgrupper 
• Innsatsområde 5: Barn (0-14 år) 
• Innsatsområde 6: Ungdom og unge førere 
• Innsatsområde 7: Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser 

3. Trafikantgrupper/kjøretøygrupper 
• Innsatsområde 8: Gående og syklende 
• Innsatsområde 9: Motorsykkel og moped 
• Innsatsområde 10: Transport med tunge kjøretøy 

4. Trafikksikre veger 
• Innsatsområde 11: Møteulykker og utforkjøringsulykker 
• Nytt innsatsområde 12 2022-2025: Drift og vedlikehold 

5. Øvrige innsatsområder 
• Innsatsområde 13: Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet 
• Innsatsområde 14: Trafikksikkerhetsarbeid i offentlige og private 

virksomheter 
• Innsatsområde 15: Kunnskap 

6. Straff og førerrett 
7. Bedre skadebehandling 
8. Tiltak rettet mot trafikanter med innvandrernakgrunn 
9. Arbeid på og ved veg 

 
 
Innenfor hvert enkelt innsatsområde er det satt mål for tilstandsutviklingen, og i tillegg gitt en 
opplisting av tiltak som planlegges gjennomført i planperioden for å nå tilstandsmålene. 
Innsatsområdene er valgt, enten fordi det ved gjennomføring av målrettede tiltak er et stort 
potensiale for å redusere antall drepte og hardt skadde, eller fordi de er viktige i det generelle 
forebyggende arbeidet. Det kan også være områder det er knyttet særlig stor politisk interesse til.  
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4.1.6 Andre lover og strategier 
I tillegg legger den nye Folkehelseloven, Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal gåstrategi opp til at 
staten, fylkeskommunene og kommunene skal legge bedre til rette for syklende og gående langs 
sine veier. Dette bringer med seg mange positive effekter for blant annet folkehelse, arealbehov, 
miljø og klima. Føringene skaper også utfordringer for trafikksikkerheten, og det kan med en slik 
vekst forventes en økning i antall ulykker blant myke trafikanter. Det må derfor arbeides målrettet 
og mye med trafikksikkerhetstiltak i fremtiden, ikke minst lokalt, hvis man skal nå målene om en 
endret reisemiddelfordeling, samtidig som at nullvisjonen nås. 

 
 

4.2 Regionale føringer 
4.2.1 Bypakke Nedre Glomma 
Bypakke Nedre Glomma jobber med tiltak for en felles areal- og transportutvikling, og utvikling til 
en attraktiv og bærekraftig region. Partene i bypakken samarbeider for å skape bedre bymiljøer, 
færre køer, bedre klima og mer miljøvennlig transport i regionen. Gjennom målrettet satsing på 
kollektivtransport, sykkel og gange, skal Nedre Glomma bli en bærekraftig region hvor 
innbyggerne kan reise effektivt og miljøvennlig.  
 
Gjennom belønningsavtalen med staten har partene i Bypakka forpliktet seg til å klare 
nullvektsmålet. Antall reiser med kollektivtransport, sykkel og gange skal øke på bekostning av 
reiser med privatbil. Dette videreføres i prioriteringene for fase 2 av Bypakke Nedre Glomma og 
blir førende for forhandlingene om en fremtidig byvekstavtale.  
 
Flere av målene i Bypakke Nedre Glomma påvirker arbeidet med trafikksikkerhet: 

- Det skal bli enklere og tryggere å være syklist eller gående 
- Det skal bli enklere å reise kollektivt 
- Trafikken skal bli tryggere og mer effektiv 

 

4.2.2 Fylkeskommunale trafikksikkerhetsplaner 
Viken fylkeskommune jobber med en ny modell og plan for det videre trafikksikkerhetsarbeidet. 
Frem til dette er på plass, er det planene fra de tidligere fylkene som gjelder. I tidligere Østfold 
fylkeskommune het denne planen «Regional transportplan for Østfold mot 2050». Dette er et 
styringsverktøy som gir strategiske retningsvalg for at transportsystemet skal bidra til å nå 
samfunnsmålene i fylkesplanen, og samtidig synliggjøre konsekvensene av dette på ulike områder. 
Nullvisjonen ligger til grunn også i dette dokumentet.  
 

4.3 Lokale føringer 
4.3.1 Samfunnsplanen (Kommuneplanens samfunnsdel 2011 – 2023) 
Dette er kommunens overordnede styringsdokument og danner grunnlag for kommunens fireårige 
handlingsplan og budsjett. Planen har innsatsområdene identitet, levekår og verdiskaping. Miljø er 
også et av innsatsområdene og sier at det skal arbeides for å utvikle et trygt transportsystem som 
gir reell mulighet til å velge mellom bil og kollektivløsninger, sykkel og gange.  
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4.3.2 Arealplanen (Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026) 
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026 gir føringer som har betydning for 
trafikksikkerhetsarbeidet. Et sentralt prinsipp i arealdelen er samordnet areal – og 
transportplanlegging, som på sikt vil legge til rette for at flere bor i områder der det legges til rette 
for å gå, sykle og reise med kollektivtransport. Økt bruk av kollektivtransport medfører lavere risiko 
for personskader enn individuell transport, samtidig som en høyere arealutnyttelse medfører mer 
konsentrasjon av trafikk og økt risiko for trafikkulykker. 
 

4.3.3 Kommunedelplan for vei, vann og avløp (2014-2023) 
Kommunedelplan for vann, vei og avløp (VVA) skal sikre at teknisk infrastruktur sees i 
sammenheng med fremtidig utbygging og vedtatte prinsipper for byvekst og byutvikling. Særlig 
forholdet til veianlegg får betydning for handlingsprogram for trafikksikkerhet. VVA-planen skal 
blant annet presentere prinsipper for sikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, og 
gående, syklende og kollektivtrafikk skal prioriteres foran biltrafikken. Det vil være viktig å oppnå 
god samordning mellom trafikksikkerhetstiltak og tiltak knyttet til øvrig infrastruktur 
 

4.3.4 Planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad» 
Planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad» bygger på to tidligere planer: 
«Hovedsykkelplan for Fredrikstad» og «Plan for hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg.» Arbeidet 
med denne revideringen ble gjort sammen med partene i Bypakke Nedre Glomma, som er Østfold 
fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune), Statens vegvesen Region øst og Fredrikstad og 
Sarpsborg kommuner.  Sarpsborg bystyre vedtok denne planen 15. Juni 2017. 

 
Planen består av en strategidel og handlingsdel. Strategidelen viser ambisjonene for 
sykkelsatsingen og prinsipper for hovedsykkelveinettet, mens handlingsdelen konkretiserer 
tiltaksbehovet og prioriteringen mellom rutene.  
 
Potensialet for å øke sykkelandelen i Nedre Glomma er stort. Sykkelandelen i Sarpsborg er lav. 
Tallene fra reisevaneundersøkelsen i 2018/2019 viser at 3 % velger sykkelen. Hele 61 % oppgir at 
de aldri sykler.  
 
Hovedmålet er å få flere til å sykle mer. Sykkelen skal bli et vanlig transportmiddel, særlig for 
arbeidsreisende.  Målet er 12 % sykkelandel. Det betyr at en av fire bilreiser må overføres til 
sykkel. 
 

4.4 Trafikksikker kommune 
Trygg Trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen 
«Trafikksikker kommune». Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt 
lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en bred 
og samlet innsats der flere sektorer er involvert for å forebygge og redusere trafikkulykker. Som 
veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for 
beboernes helse og trivsel, har kommunen et viktig ansvar for og er en viktig aktør i 
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trafikksikkerhetsarbeidet. «Trafikksikker kommune» bygger på en godkjenningsordning hvor det å bli 
godkjent er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.  

Det er viktig at trafikksikkerhet blir satt på agendaen og alle ansatte i kommunen skal være bevisst på 
hvilke kriterier som gjelder for hver enkelt for å kunne etterleve det kommunen har vedtatt.  

Sarpsborg kommune har satt seg som mål å oppfylle alle kriteriene som skal til for å bli sertifisert 
som Trafikksikker kommune innen utgangen av 2021.  

Vedlegg 4 gir en grundigere innføring i Trafikksikker kommune-konseptet.  
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5 Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Sarpsborg kommune 
 

Sarpsborg kommunes visjon: «Sammen skaper vi Sarpsborg» ligger til grunn for alt av kommunes 
arbeid. I dette handlingsprogrammet skal alle tiltak, både ikke-fysiske og fysiske tiltak, bygge 
oppunder denne visjonen og bidra til et bedre og mer trafikksikkert samfunn for alle. Kommunen har 
fire vedtatte verdier som det jobbes etter og handlingsprogrammet svarer opp disse verdiene på 
denne måten:  

- Fremtidsrettet: Handlingsprogrammet er en helhetlig plan på tvers av sektorer, og har 
som målsetting å oppnå et trygt lokalmiljø for alle trafikanter.  

- Åpen: Det gjennomføres en åpen høring med ønske om innspill til både selve planen og 
tiltakslista. 

- Respektfullt: Kommunen vil vurdere alle innspill opp mot gitte, faglige kriterier.  
- Troverdig: Tiltakene skal være gjennomførbare og fornuftige.  

 

5.1 Mål 
Det er svært få alvorlige ulykker og dødsulykker på kommunens egne veier. I Sarpsborg arbeides 
det for å unngå alle typer trafikkulykker, og det legges til grunn at enhver ulykke er én for mye. 
Sarpsborg kommune har de siste årene arbeidet aktivt for å trygge skoleveier gjennom separering 
av fotgjengere og bilister, og samtidig redusere sannsynligheten for person- og materielle skader 
ved å gjennomføre tiltak som sikt, kjøremønster og belysning av krysningspunkter.  
 
Hovedmålet for trafikksikkerhetsarbeidet i Sarpsborg har tidligere vært «Antall drepte og hardt 
skadde skal reduseres i handlingsprogramperioden». Nytt mål er som følger: 
 

 «Antall skadde personer på det kommunale veinettet i Sarpsborg skal reduseres i 
handlingsprogramperioden 2022-2025» 

Dette innebærer at Sarpsborg kommune har hovedfokus på å redusere alle trafikkulykker, 
uavhengig av skadegrad. Alle trafikkulykker har en samfunnsøkonomisk kostnad, så det er god 
økonomi i godt trafikksikkerhetsarbeid.  
 

5.2 Strategi 
I Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt opp en rekke tilstandsmål formulert som 
måltall. For å nå disse målene må det iverksettes tiltak. Kommunen skal arbeide aktivt for å bidra til 
at vi oppnår disse tilstandsmålene. Dette gjelder blant annet på følgende områder: 

- Øke andelen som bruker bilbelte, refleks, bakovervendt barnesikring og sykkelhjelm 
- Øke andelen bilister som overholder fartsgrensen 
- Øke andelen som reiser kollektivt, med sykkel og gange fremfor bil 
- Foreta trafikkregistreringer på det kommunale veinettet (trafikktellinger og 

hastighetsmålinger) 
- Arbeide målrettet for at flere barn sykler og går til skolen 
- Forbedre tilretteleggingen for gående og syklende 
- Arbeide for et universelt utformet transportsystem som er godt tilrettelagt for alle 

brukergrupper 
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- Alle kommunale barnehager og skoler skal godkjennes som trafikksikre 
- Kommunen skal bli sertifisert som trafikksikker kommune. 
- Kommunen må jobbe systematisk med trafikksikkerhetsarbeid gjennom samarbeidet i 

Bypakke Nedre Glomma.  
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6 Trafikkbildet i Sarpsborg kommune 
6.1 Veinettet i Sarpsborg kommune 
Det offentlige veinettet i Sarpsborg kommune er på totalt 578 kilometer. I tillegg kommer gang- 
og sykkelveier som er ca. 93 kilometer. Den kommunale andelen av dette utgjør ca. 326 km bilvei 
og ca. 35 km gang- og sykkelvei. 

Tabellen under viser fordeling av det offentlige veisystemet i Sarpsborg kommune. 

 

Vei  2019 

Totalt antall km vei 578 km  

Europavei / Riksvei 49 

Fylkesvei 203 

Kommunal vei 326 km 
 
 
Forvaltningsansvaret for det offentlige veinettet er inndelt etter veitype, der Sarpsborg kommune 
har det største ansvaret målt etter antall kilometer vei. Kommunen har myndighet over det 
kommunale veisystemer, og kan kun gjøre fysiske tiltak tilknyttet dette. Tiltak langs det øvrige 
fylkes- og riksveinettet er underlagt fylkeskommunalt og statlig ansvar. 

 
6.2 Trafikkmengder 
Kartutsnitt viser registrert gjennomsnittlig trafikkmengde beregnet som årsdøgntrafikk (ÅDT) på veier 
i Sarpsborg. ÅDT er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning gjennom 
året, dividert på årets dager. ÅDT er altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.  

Utsnittet er hentet fra Statens vegvesens nettbaserte veikartløsning.  
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6.3 Fartsgrenser 
Vegtrafikkloven regulerer fartsgrensene i Norge. Dersom ikke annen fartsgrense er fastsatt skal 
det i tettbygde strøk ikke kjøres fortere enn 50 km/t, og utenfor tettbygd strøk ikke fortere enn 80 
km/t. 

Utvalg for miljø og teknikk er delegert myndighet for å fatte vedtak om innføring av 30 km/t-
soner. Kommunedirektøren er delegert myndighet for å fatte skiltvedtak for øvrige fartsgrenser.  

Sarpsborg kommune har i de siste årene hatt særlig fokus på å innføre 30 km/t-soner i 
boligområder, og dette var et viktig innsatsområde i «Trafikksikkerhetsplan 2010-2013». Fra 
januar 2014 er tiltakslisten for 30 km/t – soner i boligområder fra Trafikksikkerhetsplan 2010–2013 
sluttført. 186 km av det kommunale veinettet har dermed fartsgrense 30 km/t. 

 

6.4 Reisevaner 
Det er utført en nasjonal reisevaneundersøkelse for 2016-2019 der målgruppen er den norske 
befolkningen i alderen 13 år eller eldre. Tallene nedenfor er for Sarpsborg og gjelder for perioden 
2018/2019. Den forrige reisevaneundersøkelsen ble gjort i 2013/2014. Hovedformålet til en 
reisevaneundersøkelse er å kartlegge transportvanene blant unge og voksne.   

 

 

I Sarpsborg er bilbruken høy. I 2018/2019 foregikk 73 % av reisene med bil, enten som bilpassasjer 
eller som bilfører. Denne var på 78 % i 2013/2014. Disse tallene er til tross for at 72 % av reisene 
både starter og slutter i Sarpsborg. Noe av årsaken til høy bilbruk kan være at hele 92 % av 
befolkningen i Sarpsborg har tilgang til minimum en bil i husholdningen og 74 % har tilgang til gratis 
parkering på jobb.  

78 % av alle arbeidsreiser i Sarpsborg skjer i bil.  

Sykkelandelen i Sarpsborg er stabilt lav. Den har holdt seg på 3 % både i 2013/2014 og i 2018/2019. 
73 % av befolkningen har tilgang til vanlig sykkel, mens 6 % har tilgang til elsykkel. Av disse tallene er 
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de som har tilgang til begge deler inkludert. Det betyr at det i Sarpsborg er flere som har tilgang til bil 
enn sykkel. Det er hele 61 % som oppgir at de aldri sykler.  

 

 

Transportmiddelfordelingen på reiser under 1 km viser at den største andelen av reisene foretas til 
fots. Samtidig viser den også at bilandelen er på hele 23 % for de korteste reisene og 59 % for reiser 
inntil 2,9 km.  
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7 Ulykkesanalyse 
Ulykker og skader i trafikken påfører selvsagt menneskene som rammes store lidelelser, men de er 
også svært kostbare for samfunnet. Den totale ulykkeskostnaden i Norge er beregnet til ca. 2,4 
milliarder kroner årlig, og kommunene må ta mye av regningen.  

 
I tillegg til registrerte trafikkulykker skjer det også et høyt antall ulykker som ikke inngår i den 
offisielle ulykkesstatistikken fordi de ikke blir rapportert til politiet. Dette gjelder spesielt eneulykker 
på sykkel. Fallulykker med fotgjengere regnes ikke som trafikkulykker, og inngår derfor ikke i 
statistikken. 
 
 

7.1 Trafikale utfordringer i kommunen 
Sarpsborg kommune har lav andel syklende og gående sammenlignet med antall bilister. Det er 
manglende koblinger på gang- og sykkelveinettet og det fremstår som lite sammenhengende. 
Sykkelruteskilting er også mangelfullt i kommunen. Det å skilte sykkelveier og foreslå ruter og 
strekninger hvor det er tilrettelagt kan gi en positiv effekt. Arbeidet med sykkelruteskilting vil 
forhåpentligvis være ferdig i løpet av handlingsprogramperioden.  

Sarpsborg er en by hvor bilen har hatt, og har, en viktig rolle i samfunnet, og det krever systematisk 
jobbing for å få endret disse holdningen. Kommunen må fortsette arbeidet med mer og bedre 
sykkeltilrettelegging.  

 
7.2 Ulykker i Sarpsborg 

Statens vegvesen deler skadenes alvorlighetsgrad i trafikkulykker opp i drepte, meget alvorlig 
skadde, alvorlig skadde og lettere skadde. I denne rapporten er meget alvorlig og alvorlig skadde 
presentert i samme gruppe.  

De fleste ulykkene i Sarpsborg skjer på fylkesveiene. På de kommunale veiene er det i hovedsak 
ulykker med skadegrad lettere skadd, og noen få ulykker som blir kategorisert som hardt skadd. 
Mye av grunnen til dette er nok at de kommunale veiene i hovedsak har lav fartsgrense (30-50 
km/t). Lav fart har stor betydning for skadeomfanget i en ulykke.  

De fleste ulykkene i Sarpsborg, uavhengig av veieier, skjedde i 2019 på veistrekninger utenfor 
kryss og avkjørsler, og i kryss. Hovedvekten av ulykkene skjer i samme kjøreretning og 
utforkjøringer. Forskjellene mellom de ulykkestypene er skadegraden. Ulykker i samme 
kjøreretning gir stort sett lettere skadde, mens utforkjøringsulykker kan resultere i dødsfall.  

Det er vanskelig å lese ut av statistikken om Sarpsborg har noen typiske ulykkesbelastede 
punkter eller strekninger. I 2019 ble 9 fotgjengere skadd i Sarpsborg, og det er grunn til å tro at 
en del av disse har skjedd på kommunal vei. 
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7.2.1 Personskadeulykker i Sarpsborg 2010-2019 
Nedenfor ser vi på utviklingen av trafikkulykker i Sarpsborg de siste ti årene (perioden 2010-2019). 
Dette er en samlet oversikt over ulykker som skjer på hele veinettet i Sarpsborg kommune; europa-, 
riks-, fylkes-, kommunale- og privatveier.  

 

 

 

I perioden 2010-2019 ble 12 personer drept, 73 personer hardt skadd og 769 personer ble lettere 
skadd. Tabellen nedenfor viser en sammenligning med tidligere perioder. Når man leser 
ulykkesstatistikken over tid, så har den samlede oversikten en nedadgående trend. Antall personer 
som blir drept eller hardt skadd går heldigvis gradvis nedover, og det viser at målrettet 
trafikksikkerhetsarbeid gir resultater.  

Periode Drept Hardt skadd Lettere skadd 
1999-2008 31 126 1416 
2005-2014 24  89 1127 
2010-2019 12 73 769 

 

7.2.2 Fordeling på veikategori 
I 2019 skjedde totalt 13 av 54 ulykker på kommunal vei, noe som tilsvarer ca. 24 % av ulykkene. 14 
personer med lettere skader og to personer hardt skadd ble registrert på kommunal vei. 
Sammenlignbart var 23 % av ulykkene i perioden 2005-2014 registrert på kommunal vei.  
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7.2.3 Fordeling på type trafikantgruppe 
Flest ulykker i Sarpsborg er knyttet til bilkjøring. Bilbruken i Sarpsborg er fortsatt høy i forhold til 
bruken av sykling og gange, så dette gjenspeiler også statistikken. Det er også grunn til å tro at 
mørketallene er ganske høye når det gjelder sykkelulykker. Mange av disse blir nok aldri meldt inn i 
et register.  

 

 

7.3 Ulykkeskostnader 
Trafikkulykkene i Sarpsborg har en samfunnsøkonomisk kostnad. De ulykkeskostnadene som i 
dag brukes i blant annet nytte-/kostanalyser er beregnet av Transportøkonomisk institutt og er 
tatt ut fra rapporten «Ulykker – Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes 
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samfunnskostnader» fra 2010. Tallene omfatter medisinske kostnader, materielle kostnader, 
administrative kostnader som trygd og forsikring, produksjonsbortfall og velferdstap ved 
trafikkskader.  

 

Nedenfor er det vist hvor stor samfunnsøkonomisk belastning de registrerte ulykkene i Sarpsborg 
har kostet ut i fra et kost-/nytteperspektiv. Dette er tall for perioden 2010-2019 og gjelder samlet 
for alle kommunale-, fylkes- og riksveier.  
 

 
Tallene er ikke en direkte kostnad for samfunnet, men de viser en velferdsgevinst ved å unngå 
ulykker. Denne velferdsgevinsten er av praktiske grunner regnet i kroner, slik at de kan 
sammenlignes med hva ulike trafikksikkerhetstiltak koster. Mange trafikksikkerhetstiltak er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det betyr at de øker velferden i samfunnet, men ikke at vi direkte 
sparer penger på å gjennomføre tiltakene.  
 
I perioden 2015-2020 er det bevilget årlig 5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i Sarpsborg 
kommune.  
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8 Type tiltak 
De konkrete virkemidlene for økt trafikksikkerhet er rettet mot veisystemet (fysiske tiltak), 
trafikantene (ikke-fysiske tiltak) og mot kjøretøyene. 

Kommunene har liten mulighet til å iverksette tiltak ovenfor kjøretøy, da dette i hovedsak skjer 
gjennom nasjonalt regelverk. 

8.1 Fysiske tiltak 
Fysiske tiltak rettet mot veisystemet er ulike forbedringer av dagens situasjon som ofte 
kommer inn som innspill fra lokalsamfunnet. Slike tiltak kan blant annet være: 

- Veiutbedring: Dette kan være tiltak som for eksempel kryssutbedringer, 
oppsette veibelysning, gangfelt, opphøyde gangfelt, fartshumper, planskilte 
krysninger og skilting. Slike fysiske tiltak kan gjerne være knyttet til skoler og 
levere/hente-situasjoner.  

- Etablering av anlegg for gående og syklende: Slike tiltak er et ønske om å få et 
helhetlig, godt tilbud til myke trafikanter 

- Snarveier: Det er et ønske om å opparbeide snarveier for gående og syklende 
der dette vil gi fordeler til myke trafikanter.  

- Bussholdeplasser: Oppgradering eller anleggelse av nye holdeplasser er viktig 
for å øke tilgjengeligheten og sikkerheten 

- Endring av kjøremønster: Vurdere forkjørsregulering, oppmerking av 
kjørebanekant og midtoppmerking, stenge veier for gjennomkjøring og 
enveisreguleringer.  

8.2 Ikke-fysiske tiltak 
Ikke-fysiske tiltak er atferdsendrende og holdningsskapende arbeid. Dette kan være blant annet 
kampanjer, opplæring rettet mot en bestemt befolkningsgruppe og informasjon. Slike tiltak handler 
ofte om bevisstgjøring, og kan utgjøre en stor forskjell for trafikksikkerheten på ulike områder. Det 
kan for eksempel være å bevisstgjøre ulike befolkningsgrupper i betydningen av riktig sikring av barn 
i bil, bruk av reflekser, betydningen av det å rygge inn på parkeringsplassen istedenfor å rygge ut, 
aldri forlate en bil på tomgang og alltid ta ut nøklene i en forlatt bil. Ikke-fysiske tiltak kan også være 
kampanjer for å klippe hekker og busker for å sikre god sikt i avkjørsler og kryss. 

Viken fylkeskommune jobber også med å få på plass ordning for å gi midler til ikke-fysiske tiltak. 
Eksempler på prosjektet som vil kunne støttes er: 

- Hjertesone-prosjekter: Hjertesone er et begrep som benyttes til tryggere soner rundt 
skoler. Her kan holdningsskapende tiltak som for eksempel kartlegging, følgegrupper, 
kampanjer, informasjon og premiering noe det kan søkes om. Det kan også søkes om 
midler til ressurs for oppfølging og prosjektledelse i forbindelse med hjertesone-
prosjekter. 

- Sykkelopplæring i skolene: Sykkelverksted, kampanjer rettet mot sykling 
- Valgfag trafikk i ungdomsskolen 
- Trafikkopplæring av ansatte og barn i skoler og barnehager 
- Deltakelse av barnehageansatte på trafikksikkerhetskurs i regi av Trygg Trafikk 
- Andre kampanjer rettet mot trafikksikkerhet: Gå/sykle til skolen-kampanjer, 

reflekskampanjer, bilbeltekampanjer og riktig sikring av barn i bil.  
- Trafikksikkerhetstiltak rettet mot eldre og mot innvandrergrupper 
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9 Kommunale tiltak 
I den Nasjonale tiltaksplanen (2022-2025) er det satt mål for tilstandsutvikling innenfor områder der 
tilstandsendringer er av vesentlig betydning for utviklingen i antall drepte og hardt skadde. 
Tilstandsmålene er satt innenfor 15 ulike innsatsområder. «Trafikksikkerhetsutviklingen 2019» er den 
nyeste rapporten om oppfølging av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2018-2021», 
og tallene i tabellene nedenfor er hentet herifra. Underveis i arbeidsperioden er det kommet nye tall 
på enkelte av tilstandsmålene. Nye tall er satt inn der det er aktuelt, og viser til årstall.  

I dette kapittelet gjengir vi de nasjonale tilstandsmålene til de innsatsområdene kommunen finner 
det mest relevant å arbeide med (12 av 15). Tallene som er benyttet i tabellene under hvert 
innsatsområde er hentet fra nasjonal tiltaksplan og er dermed ikke bare et mål for Sarpsborg 
kommune. Under hvert av områdene har vi konkretisert våre kommunale tiltak som skal bidra til å nå 
de nasjonale målene som er beskrevet i tabellform under hvert enkelt tilstandsmål. Tiltakene er 
fordelt under de innsatsområdene de tilhører. Tiltakene er både fysiske og ikke-fysiske tiltak. 

For å få en fullstendig oversikt over fysiske tiltak henvises det til vedlegget «Handlingsplan for fysiske 
trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier».  

Innsatsområdene 10, 13 og 15 er vurdert som tiltak hvor kommunene ikke har noen tiltak for å bidra 
til å oppnå de nasjonale målene. Det er lite kommunen kan gjøre med innsatsområde 10 «Transport 
med tunge kjøretøy» annet enn at kommunen selv bestemmer vektklasse på det kommunale 
veinettet. Dette gjelder for tømmertransport og modulvogntog. Kjøretøykontroller er det Statens 
vegvesen som har ansvar for. Innsatsområde 13 omhandler tilrettelegging for effektiv datautveksling 
mellom kjøretøy og infrastruktur og for automatiserte kjøretøy og bruk av ny teknologi i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er også arbeid som Statens vegvesen har hovedansvaret for og 
kommunene har få eller ingen tiltak som kan bidra til måloppnåelse. Sarpsborg kommune eier alle 
bilene og har dermed en noe eldre bilpark enn sammenlignbare kommuner som leaser kjøretøy. En 
del av dagens trafikksikkerhetsutstyr er ikke mulig å ettermontere i biler, men etter hvert som 
bilparken fornyes så vil også utstyrsnivået på bilene i kommunen øke. Det å installere alkolås i alle 
kommunale kjøretøy er vurdert til å bli en stor investeringskostnad og er en dyr løsning som vil kreve 
årlig vedlikehold. Dette er vurdert til å være lite hensiktsmessig i den kommende 
handlingsprogramperioden. Innsatsområde 15 Kunnskap er vurder til å gjelde på nasjonalt nivå. Det 
forventes at kommunene får tilgang til nødvendig data fra fylkeskommunen eller Statens vegvesen 
ved behov.  

Begrepet trafikkarbeid blir benyttet nedenfor. Statens vegvesen definerer ordet trafikkarbeid som et 
mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy 
under en transport fra et sted til et annet. Det omfatter både gods- og persontransport. 
Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer, og påvirkes ikke av antall personer eller 
godsmengden som fraktes. Eksempel: En bil som kjører 8 km har utført et trafikkarbeid på 8 
kjøretøykilometer, uavhengig av antall personer.  

 

9.1 Risikoatferd i trafikken 
Nullvisjonen forutsetter at trafikantene skal ta ansvar for egen atferd, gjennom å være aktsomme og 
unngå bevisste regelbrudd. Tall fra Statens vegvesens ulykkesgrupper, basert på dødsulykker i 
perioden 2005 – 2016, viser at: 

- For høy fart har vært en sannsynlig medvirkende faktor i 42 % av dødsulykkene 
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- Rus har vært en sannsynlig medvirkende faktor i minst 21 % av dødsulykkene 
- 40 % av de drepte i vil brukte ikke bilbelte eller var feilsikret 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort beregninger som viser at dersom alle førere fulgte 
fartsgrensene, kjørte uten påvirkning av rus og brukte bilbelte, ville tallet på drepte være redusert 
med 47 % og antall hardt skadde med 41 %. En analyse gjennomført av TØI viser også at 
uoppmerksomhet hos førere av motorkjøretøy bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i 
perioden 2011-2015. Internasjonale studier fastslår at uoppmerksomhet er en årsaksfaktor i 20-30 % 
av alle ulykker. Ut fra dette vil innsatsen for bedre trafikantatferd bli konsentrert innenfor fire 
områder; fart, rus og bruk av bilbelte og uoppmerksomhet.  

 

9.1.1 Innsatsområde 1: Fart 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Andel kjøretøy som overholder fartsgrensene 62,1 % (2019) 70 % (2022) 

 

Fartsnivå er sentralt for trafikksikkerhet, og tall fra Statens vegvesen viser at andelen som overholder 
fartsgrensen øker gradvis.  

Dødsrisikoen i ulykker stiger markant med hastigheter fra 30 km/t. Ved ulykker som inntreffer ved 
hastigheter over 50 km/t er dødsrisikoen svært høy.  

 

Figur 1: Menneskers tåleevne vist som dødsrisiko for fotgjengere ved påkjørsel av bil ved ulike hastigheter 

 

Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 
9.1.1.1 Kommunen som kjøper av ulike tjenester, skal stille krav til samarbeidspartnere om 

trafikksikker adferd (transporttjenester og vei- og vedlikeholdstjenester). Disse 
innarbeides i anbudsdokumentene. Kommunen skal utarbeide rutiner for kjøp av 
transporttjenester.  

9.1.1.2 Alle kommunens ansatte skal gjennomføre e-læringskurs i trafikksikkerhet og HMS 
(utviklet på KS-læringsplattform av Trygg Trafikk og kommunen får tilgang til dette 
som trafikksikker kommune).  
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9.1.2 Innsatsområde 2: Rus 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Andel av trafikkarbeidet som utføres under 
påvirkning av alkohol over 0,2 promille 

0,2 % (2016/2017) 0,1 % (2026) 

Andel av trafikkarbeidet som utføres under 
påvirkning av narkotika over straffbarhetsgrensen 

0,7 % (2016/2017) 0,4 % (2026) 

 

Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 
9.1.2.1 Arbeide aktivt for å forhindre at ansatte er påvirket av legale eller illegale 

rusmidler i tjenesten 
9.1.2.2 Kommunen skal utarbeide retningslinjer og vilkår som vil begrense muligheten 

for å kjøre kommersielle elsparkesykler i ruspåvirket tilstand.  

 

 

9.1.3 Innsatsområde 3: Belte i bil og buss og sikring av barn i bil 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Andel førere og forsetepassasjerer som bruker 
bilbelte i lette kjøretøy 

97,4 % (2019) 98 % (2026) 

Andel barn i alderen 1-3 år som er sikret 
bakovervendt i bil 

64 % (2016/2017) 75 % (2026) 

Andel førere av tunge kjøretøy som bruker bilbelte 86,5 % 95 % (2022) 
 

Kommunale tiltak/retningslinjer  

Nummer Tiltak 
9.1.3.1 Bestille busser med 3-punktsbelte ved leie av busser til transport i regi av 

kommunen 

9.1.3.2 I retningslinjene for tjenestereiser skal det være en forventning om at alle 
kommunalt ansatte bruker bilbelte ved transport i tjeneste. Dette gjelder bil og 
buss. 

9.1.3.3 Helsestasjonenes virksomhet skal opplyse om temaet barn i bil og da spesielt at 
barna skal sikres bakovervendt i bil til de er fire år.  

9.1.3.4 Gjennom de kommunale barnehagene påvirke foreldrene til å sikre barna på vei til 
og fra barnehagen og gi barna opplæring i bilbeltebruk. (Materiell, kampanje 
gjennom Trygg Trafikk). 

 

9.1.4 Innsatsområde 4: Uoppmerksomhet 
Uoppmerksomhet kan defineres som utilstrekkelig eller ingen oppmerksomhet til aktiviteter som er 
kritisk for sikker kjøring, og kan skyldes ethvert forhold, tilstand eller hendelse som gjør at føreren 
har mindre oppmerksomhet på kjøreoppgaven.  

Nasjonalt mål i perioden: I planperioden 2022-2025 vil aktørene fortsette og videreutvikle arbeidet 
for å få ned antall ulykker som skyldes oppmerksomhet på grunn av distraksjon.  
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Kommunale tiltak/retningslinjer 

Nummer Tiltak 
9.1.4.1 Kommunen som arbeidsgiver skal påvirke sine ansatte i tjeneste til å opptre med 

minst mulig risiko i trafikken. Kommunen skal utarbeide retningslinjer for 
ansattes ferdsel i trafikken når de er i tjeneste. 

9.1.4.2 Utarbeide retningslinjer for tjenestereiser og forankre denne i alle sektorer.  

 

9.2 Befolkningsgrupper 
Ulykkesstatistikken viser at trafikantens ulykkesrisiko er svært forskjellig fra de er små barn til de er 
eldre trafikanter. Statens vegvesen har definert fem høyrisikogrupper i trafikken. Disse gruppene 
er overrepresentert i ulykkesstatistikken Følgende grupper er definert som høyrisikogrupper: Unge 
bilførere, eldre bilførere, motorsyklister, rusmisnrukere og innvandrere av ikke-vestlig opprinnelse.  
 

Figuren under viser ulykkesstatistikken fordelt på alder. 

 
Figur 2: Ulykkeskurve sett i forhold til alder 

 
Barn i skolealder, sammen med eldre, utgjør den største delen av de myke trafikantgruppene, og er 
samtidig også de mest sårbare. Sarpsborg kommune ønsker å rette særlig innsats mot tre 
alderskategorier, barn (0-14 år), ungdom og unge førere, og eldre trafikanter.  
 

Ulykkeskurve i sammenheng med 
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9.2.1 Innsatsområde 5: Barn (0-14 år) 
Indikator Dagens 

tilstand 
Tilstandsmål 

Antall drepte barn (0-14 år) i trafikken 0 (2019) 
2 (2020) 

0 (minst ett år i perioden 2018-2021) 

 

Over tid er det ingen aldersgrupper som har hatt like positiv ulykkesutvikling som blant barn. I 2019 
var det for første gang ingen barn i alderen 0-14 år som omkom i trafikken. Dermed er tilstandsmålet 
om minst ett år i perioden 2018 – 2021 uten drepte barn oppnådd. Selv om antall drepte barn er lavt, 
er det fortsatt mange som blir hardt skadd, og det gjenstår mye arbeid før nullvisjonen er oppfylt 
med tanke på null hardt skadde i denne aldersgruppen. 

 

Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 
9.2.1.1 Alle kommunale barnehager og skoler skal bli sertifisert som trafikksikre 

barnehager og trafikksikre skoler.  
9.2.1.2 Gjennomføre barnetråkk og foreta en vurdering av særlig farlig skolevei hvert 4.år 

9.2.1.3 Bidra til at skoler gjennomfører «gå/sykle til skolen»-aksjoner 
9.2.1.4 Arbeide for trafikksikre soner (Hjertesoner) rundt skoler og barnehager. En 

hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå og sykle. Mindre biltrafikk 
og tryggere stopp- og hentesoner er et viktig trafikksikkerhetstiltak.  Det er viktig å 
få redusert bilbruken i nær tilknytning til skolen.  

9.2.1.5 Påvirke til at alle de private barnehagene skal ha godkjenning som «Trafikksikker 
barnehage».  

9.2.1.6 Påvirke til at private skoler skal ha godkjenning som «Trafikksikker skole». 

9.2.1.7 Stimulere lag og foreninger til at alle barn til og fra fritidsaktiviteter sikres best 
mulig og at voksne som transportører kjører med lavest mulig risiko.  

 
 
Barn i førskolealder: 
 

Nummer Tiltak 
9.2.1.8 Alle barnehager i kommunen skal planlegge og gjennomføre minst ett trafikalt 

tiltak for barn 1-3 år og 3-5 år i tråd med rammeplanens fagområder. For de 
eldste barna skal det også gjennomføres tiltak som forberedelser til skolestart. 

9.2.1.9 Helsestasjonene skal fortsette å informere foreldrene om viktigheten av riktig 
sikring av barn i bil. 

9.2.1.10 Sarpsborg kommune skal informere alle barnehager om muligheten for å søke 
om tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid 
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Barn i grunnskoleskolealder: 
 

Nummer Tiltak 

9.2.1.11 Gjennomføre refleksdemonstrasjoner for alle førsteklassinger 

9.2.1.12 Gjennomføre gå/sykle til skolen-kampanjer på alle barneskolene. For 
barneskoler hvor hovedvekten av elevene er skyss-elever, søkes det andre 
løsninger/kampanjeformer slik at elevene får trening i å ferdes i trafikken. 

9.2.1.13 Skolene skal sørge for god sykkelopplæring i tråd med kompetansemål i 
Kunnskapsløftet. 
Viktigheten av å ha opplæring i bruk og øke kompetansen på fornuftig kjøring 
av elsparkesykler skal også vektlegges. 

9.2.1.14 Alle skolene skal oppfordre sine FAU-utvalg til å etablere trafikksikkerhetsutvalg. 

9.2.1.15 Trafikk og sikkerhet skal inngå som tema i naturfag på alle trinn i 
ungdomsskolen. Det skal særlig vektlegges sykling og sikkerhetsutstyr som 
hjelm og refleks. 

9.2.1.16 Informere alle skoler om muligheten for å søke om tilskudd til 
holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. 

 
 

9.2.2 Innsatsområde 6: Ungdom og unge førere 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Risiko for bilførere i 
aldersgruppen 18-19 år for å bli 
drept eller hardt skadd pr. kjørte 
kilometer 

0,026 – foreløpig tall basert på 
drepte og hardt skadde i 2019 
og antall kjørte km fra RVU for 
2018. Oppdaterte risikotall for 
2019 vil bli tatt inn i rapporten 
«Trafikksikkerhetsutviklingen 
2020».  

0,020 - 30 % reduksjon fra 
perioden 2013-2016 

 

I perioden 2013 – 2016 hadde bilførere i alderen 18-19 år fem til seks ganger høyere risiko for å bli 
drept eller hardt skadet per kjørte kilometer sammenlignet med bilfører i alderen 25 – 64 år. Dette 
var utgangspunktet for beslutningen om å sette mål for risikoutviklingen blant unge førere.  
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Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 
9.2.2.2 Stimulere lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for transport innenfor sin 

virksomhet 

 

 

9.2.3 Innsatsområde 7: Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Risiko for bilførere i 
aldersgruppen 75 + for å bli drept 
eller hardt skadd per kjørte 
kilometer 

0,018 (gjennomsnitt 2018/2019) 0,011  - 30 % 
reduksjon fra 
perioden 2013 – 2016 

Risiko for fotgjengere i 
aldersgruppen 75 + for å bli drept 
eller hardt skadd i trafikkulykker 
per gåkilometer 

0,135 (gjennomsnitt 2018/2019) – 
foreløpige tall fra basert på drepte 
og hardt skadde i 2019 og antall 
kjørte km fra RVU for 2018. 
Oppdaterte risikotall for 2019 vil bli 
tatt inn i rapporten 
«Trafikksikkerhetsutviklingen 2020». 

0,104 - 30 % 
reduksjon fra 
perioden 2013-2016 

 
Basert på ulykkestall for perioden 2013-2016 og antall kjørte km innhentet gjennom RVU for 
2013/2014, hadde bilførere i alderen 75+ om lag tre ganger høyere risiko for å bli drept 
eller hardt skadd per kjørte kilometer sammenliknet med bilførere i alderen 25-64 år. Tilsvarende 
hadde fotgjengere i alderen 75+ mellom tre og fire ganger høyere risiko for å bli drept eller 
hardt skadd per gåkilometer sammenliknet med yngre aldersgrupper. Dette var utgangspunktet for 
beslutningen om å sette mål for risikoutviklingen blant eldre bilførere og eldre fotgjengere. 
 

Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 
9.2.3.1 Samarbeide med frivilligsentralene og andre om 

trafikksikkerhetstiltak rettet mot eldre. 

9.2.3.2 Legge forholdene til rette slik at flere eldre motiveres til å 
gjennomføre kurset 65+. 

9.2.3.3 Legge til grunn universell utforming ved fysisk utforming av veier og 
gangfelt (og forlengelse av gangfelt) for å ivareta eldre trafikanter og 
trafikanter med funksjonsnedsettelser. 

 

9.3 Trafikanter/kjøretøygrupper 
Det er ulike utfordringer knyttet til de ulike trafikantgruppene. I Meld. St. 33 (2016-2017) 
Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det satt som ambisjon at målet om økt gang- og 
sykkeltrafikk skal nås uten at det fører til flere drepte eller hardt skadde fotgjengere og syklister. 
God tilrettelegging for myke trafikaneter er gode trafikksikkerhetstiltak.  
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9.3.1 Innsatsområde 8: Gående og syklende 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Antall kilometer i tilknytning til 
riks- og fylkesvei som 
tilrettelegges spesielt for gående 
og syklende 

Riksvei: 142,6 km (2018-20) 
Fylkesvei: 170,8 km (2018-20) 

Riksvei:  
165 km (2018-2021) 
Fylkesvei: 
230 km (2018-2021) 

Andelen syklister som bruker 
sykkelhjelm 

65,9 % (2019) 70 % (2022) 

Andel fotgjengere som bruker 
refleks på belyst vei i mørket 

45 % (2020) 50 % (2022) 

 

I tiltaksplanen for 2018 – 2021 er tilrettelegging for gående og syklende definert slik: 

«Som fysisk tilrettelegging for gående og syklende regnes tradisjonelle gang- og sykkelveier, sykkelvei 
med og uten fortau, sykkelekspressvei (høystandard sykkelveg), tosidig sykkelfelt og fortau. I tillegg 
inngår gater med skiltet fartsgrense 30 km/t eller 40 km/t, dersom det er i henhold til vedtatt plan for 
hovednett for sykkel». 

 

Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 
9.3.1.1 Gjennomføre fysisk tilrettelegging, utbygging og drift for å sikre god 

trafikksikkerhet for gående og syklende på kommunale veier. Tiltak- og 
prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak for kommunal vei følger 
handlingsplanen som vedlegg.  

9.3.1.2 Ha særlig vekt på sikre og trygge skoleveier og tilrettelegging langs disse 
strekningene.  

9.3.1.3 Gjennom ulike tiltak og virkemidler påvirke til økt bruk av sykkelhjelm og refleks.  

9.3.1.4 Bidra til økt sykkelopplæring i skole, barnehage og i voksenopplæring.  
 

9.3.1.5 Legevakt vil jobbe for å få på plass rutiner for å sikre god statistikk av ulykker særlig 
knyttet mot elsparkesykler.  

9.3.1.6 Kommunen skal jobbe med å få på plass rutiner for å prioritere tiltak langs riks- og 
fylkesveier som en videreføring på tiltaks- og prioriteringslista på kommunale veier. 
Dette må skje i samarbeid med Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og 
Bypakke Nedre Glomma 

9.3.1.7 Kommunen skal utarbeide lokal forskrift og retningslinjer for kommersiell utleie av 
elsparkesykler som skal sørge for en mest mulig trafikksikker gjennomføring.  
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9.3.2 Innsatsområde 9: Motorsykkel og moped 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Risiko for å bli drept eller hardt 
skadd for MC- og mopedførere 
per kjørte kilometer 

 30 % reduksjon i 
perioden 2018-2021 
sammenlignet med 
perioden 2013 – 2016.  

 

Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 

9.3.2.1 Gjennomføre fysisk tilrettelegging og utbygging/drift for å sikre god 
trafikksikkerhet for motorsyklister og mopedister på kommunale veier.  

 

9.4 Trafikksikre veier 
Dette målet har indikatorer som i hovedsak omhandler fylkes- og riksveier. Indikatorene omhandler 
veier med 70 km/t eller mer og tiltak på riks- og fylkesveier. Samtidig er temaet trafikksikre veier 
viktig for alle typer veier, uavhengig av veieier. Kommunens tiltaks- og prioriteringsliste følger 
handlingsprogrammet som vedlegg.  

 

9.4.1 Innsatsområde 11: Ulykker 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Andel av trafikkarbeidet på riksveier 
med fartsgrense 70 km/t eller høyere 
som foregår på møtefrie veier 

53,3 % pr. 1/1-2021 54,1 % pr. 1/1-2022 

Antall kilometer riksvei med fartsgrense 
70 km/t eller høyere som er 
gjennomgått og som tilfredsstiller 
minstestandarden i NTP med tanke på å 
forhindre alvorlige utforkjøringsulykker. 

397 km (utbedret 2018-20) 1500 km (utbedres i 
2018-2023) 

 

Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 
9.4.1.1 Gjennomføre fysisk tilrettelegging og utbygging for å sikre god trafikksikkerhet på 

kommunale veier.  
9.4.1.2 Arbeide for at alle kommunale samleveier (i henhold til Sarpsborg kommunes 

veinorm) har separering mellom myke trafikanter (fotgjengere og syklister) og 
bilister. Alle kommunale samleveier skal ha sikre krysningspunkt med god 
belysning. 

9.4.1.3 Gjennomføre trafikkregistreringer i boligområder for å se at målt hastighet er i tråd 
med skiltet hastighet. I tilfeller der det er skiltet lav hastighet som ikke oppfylles, 
må det vurderes om det er behov for supplerende, fysiske fartsreduserende tiltak.  
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9.4.1.4 Vurdere å innføre forkjørsvei på kommunale samleveier med få avkjørsler og få 
kryss. Forkjørsregulering rydder opp og forenkler trafikkbildet. Et slikt tiltak er 
allerede gjennomført på fylkesveier. 

9.4.1.5 Vurdere kant- og midtoppmerking på veier med tilstrekkelig veibredde. 

 

9.4.2 Innsatsområde 12: Drift og vedlikehold 
Nasjonal måloppnåelse i planperioden 2022-2025 er: «I planperioden 2022-2025 vil veieierne 
beholde og videreutvikle det daglige trafikksikkerhetsfokuset i kjerneoppgavene innen drift og 
vedlikehold.  

 

Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 

9.4.2.1 Kommunen skal utarbeide retningslinjer for drift- og vedlikehold av det 
kommunale veinettet med særlig søkelys på gående og syklende.  

9.4.2.2 Følge rutiner for snøbrøyting / snørydding / strøing / rydding av vegetasjon på 
skoleveger 

 
 

9.5 Øvrige innsatsområder 
Fylkeskommunene og kommunene er sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet og har mange 
oppgaver som påvirker trafikksikkerheten. Sarpsborg kommune har blant annet arealmyndighet, eier 
kommunale veier, er arbeidsgiver og eier av barnehager og skoler. Kommunen skal etter 
folkehelseloven fremme befolkningens helse og bidra til å forebygge skade. I tillegg kjører mange 
ansatte mye bil i kommunal tjeneste.  

I tillegg jobber Sarpsborg og Fredrikstad, som en del av samarbeidsavtalen, med å få på plass en 
byvekstavtale for Nedre Glomma-regionen. Byvekstavtalene har nullvekst for persontransport med 
bil som det overordnede målet. Nullvekstmålet som legges til grunn «innebærer at klimagassutslipp, 
kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i 
persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange». Det er forbundet betydelig høyere 
risiko per km å gå eller sykle sammenlignet med å kjøre bil. I Meld.St 20 (2020-2021) NTP 2022-2033 
er det en ambisjon om at «målet om økt gang- og sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til flere 
drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister». Når vi vet at det er har vært en noe dårligere 
utvikling i antall drepte og hardt skadde i de største byområdene sammenliknet med landet før øvrig, 
så tilsier det behov for økt innsats til trafikksikkerhetstiltak.  

 

9.5.1 Innsatsområde 14: Trafikksikkerhetsarbeid i kommunen 
Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 
Antall kommuner som er 
sertifisert som «Trafikksikker 
kommune». 

121 kommuner + 1 bydel per 1/5-
2021 

125 per 1/1-2022 
200 per 1/1-2026 
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Kommunale tiltak 

Nummer Tiltak 
9.5.1.1 Bli godkjent som «Trafikksikker kommune»  
9.5.1.2 Handlingsprogrammet for trafikksikkerhet skal være oppdatert og dekke hele 

bredden av det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Hensynet til trafikksikkerhet 
skal ivaretas i all areal- og transportplanlegging.  

9.5.1.3 Årlig utarbeide en prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal 
veg, og gjennomføre disse innenfor eksisterende økonomiske rammer 

9.5.1.4 Kommunen skal, i samarbeid med Fredrikstad kommune, utarbeide 
prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak som skal være grunnlag for 
forhandlingene av en byvekstavtale. Hovedmålet i disse prosjektene skal være økt 
trafikksikkerhet for gående og syklende.  

9.5.1.5 Kvalitetssikre reguleringsplaner med tanke på trafikksikkerhet 
9.5.1.6 Ha rutiner for håndtering av innspill som omhandler trafikksikkerhet fra etater, 

organisasjoner eller publikum 
9.5.1.7 Ha rutiner for kvalitetssikring av trafikksikkerheten i forbindelse med 

anleggsvirksomhet, både i kommunal og privat regi 
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10 Prioritering av tiltak og gjennomføring 
Tiltaks- og prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak for kommunal vei, 2022-2025 følger som 
vedlegg 

 

10.1 Tiltaks- og prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier 
Ved prioritering av tiltak i handlingsdelen er det lagt til grunn en systematisk prioritering. 
Prioriteringen bygger på fastsatte kriterier, problemnivå og prioriteringsnivå. Kriteriene bygger på 
tidligere handlingsprogram for trafikksikkerhet og er basert på nullvisjonen. For å gi et bredere og 
mer robust grunnlag for vurdering og prioritering av tiltak er det utarbeidet ATP (areal og 
transportplan)-analyser for mest brukte skolevei. Analysen er basert på stedfestede data av 
folkeregistrerte barn i alderen 6-13 år, og er utført for hver barneskolekrets i Sarpsborg. 
 

Kriterier som legges til grunn for prioritering er: 

 

 

• Ev. antatt trafikkmengde ut fra antall 
boenheter og veifunksjon der det ikke 
foreligger trafikkregistreringer de siste 5 
årene 

Trafikkmengde 

 

Hastighet 
• Målt hastighet 
• Ev. skiltet hastighet der det ikke 

foreligger trafikkregistreringer siste 5 år 
 

Veitype 
• Type vei: 
• Samlevei uten separering 
• Samlevei med separering 
• Adkomstvei uten separering 
• Adkomstvei med separering 

 

Barnetråkk* • Registreringer av barns ferdselsveier 
og oppholdsområder 

• Beregnet trafikkmengde skolebarn. 
(ATP-analyse av korteste skolevei) 

• Antall politirapporterte ulykker med 
personskade de fem siste år 
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I løpet av perioden skal det vurderes om registreringer av «barnetråkk» skal innarbeides 
som kriterie for prioritering av tiltak. 
 
Bakgrunn for at disse kriteriene er valgt, er blant annet at antall politirapporterte 
personskadeulykker kan indikere spesielt ulykkesbelastede steder. Trafikksikkerhetsgruppa skal 
ha en rutine med å vurdere hver enkelt ulykke med hensyn til årsakssammenheng med fysisk 
utforming. Høy hastighet representerer stor fare for myke trafikanter, spesielt for de yngre. 
Veier med høy trafikkmengde (ÅDT) representerer en potensiell fare på grunn av vanskeligheter 
ved kryssing, og økende trafikkmengde øker farene ved langsgående ferdsel. Veitype har 
sammenheng med veiens funksjon og bruk, og indikerer hvordan trafikksituasjonen og de fysiske 
forholdene fremstår for myke trafikanter. Analyse av korteste skolevei viser beregnet mengde 
skolebarn langs vei mellom bosted og skole. 
 
Analysene av korteste skolevei er tilgjengelig på kommunens kartløsning på internett. 
 
Med bakgrunn i de valgte kriteriene fastsettes problemnivå og prioriteringsnivå. 
Nærmere fastsettelse av problemnivå og prioriteringsnivå er vist i vedlegg 1. 
 
 

10.2 Gjennomføring 
Alle tiltakene som er beskrevet i tiltak- og prioriteringslisten for fysiske tiltak må utredes for å se på 
nærmere løsning. Kostnader må kvalitetssikres ved detaljprosjektering før godkjenning og 
gjennomføring. Prioriterte tiltak må vurderes for gjennomførbarhet med hensyn til blant annet 
tilliggende eiendommer, utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv, samt andre forhold som har 
betydning for gjennomføring. De årlige budsjettene vil være avgjørende for gjennomføringstidspunkt 
for det enkelte vedtak.  

For å forankre de holdningsskapende og atferdsendrende tiltakene må skoler og barnehager få 
informasjon om handlingsprogrammet og hvilke tiltak som ligger under de ulike tilstandsmålene. 
Skoler og barnehager må få informasjon om muligheten de har til å søke om tilskudd til ulike tiltak.  

 

10.3 Tiltaksliste på riks- og fylkesveier 
Sarpsborg kommune har ikke myndighet til å prioritere, vedta eller gjennomføre tiltak på 
fylkesvei/riksvei. Tiltaksliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkesvei/riksvei 2016-2019 er derfor kun en 
opplisting av de innspill om trafikksikkerhetstiltak som kommunen har mottatt og som gjelder 
fylkesvei/riksvei. Listen gir ikke en fullstendig oversikt over trafikksikkerhetstiltak som bør 
gjennomføres på dette veinettet.  

Listen vil kunne være et innspill til fylkeskommunen i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan 
for fylkesvei/riksvei. 
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11 Evaluering og rullering 
Tiltaks- og prioriteringsliste for fysiske og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei 
skal rulleres og rapporteres årlig i planens periode. Den tverrfaglige trafikksikkerhetsgruppa vil 
rapportere til kommunedirektøren. Kommunedirektøren rapporterer til utvalg for miljø og teknikk.  
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12 Vedlegg 
- Vedlegg 1: Problemnivå og prioriteringsnivå for prioritering av tiltak 
- Vedlegg 2: Tiltaks- og prioriteringsliste for fysiske tiltak på kommunale veier 
- Vedlegg 3: Tiltaksliste på riks- og fylkesveier 
- Vedlegg 4: Veileder Trafikksikker kommune 
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12.1 Vedlegg 1: Problemnivå og prioriteringsnivå for prioritering av tiltak 
Kriteriene som er lagt til grunn for prioritering av tiltak er ulykker, alvorlighetsgrad i ulykker, 
hastighet, trafikkmengde, veitype og beregnet trafikkmengde skolebarn. Ved prioritering 
fastsettes problemnivå og prioriteringsnivå. Kriterier for fastsetting av problemnivå og 
prioriteringsnivå er vist nedenfor: 

 

Problemnivå fastsettes som følger: 
 

Problem- 
nivå 

Ulykker Hastighe 
t (km/t)2 

Trafikk- 
mengde 
(ÅDT) 

Veitype Skolebarn, 
mengde 
(ATP) 

4 Min. 4  
 

>50 >5000 Samlevei uten 
separering 

>76 

3 3 41-50 3000- 
4999 

Adkomstvei uten 
separering 

51-75 

2 2 36-40 1500- 
2999 

Samlevei med 
separering 

26-50 

1 1 31-35 301- 
1499 

Adkomstvei med 
separering 

11-25 

0 0 30 eller 
lavere 

<300  0-10 

 
 

Med bakgrunn i problemnivå gir det følgende prioriteringsnivå: 
 
 

Prioriteringsnivå Sammenstilling 
1 - Minst 1 av kriteriene har problemnivå 4 

eller 
- Minst 3 av kriteriene har problemnivå 3 

2 - 2 av kriteriene har problemnivå 3 (og 2 av kriteriene har lavere 
problemnivå) 

eller 
- 1 av kriteriene har problemnivå 3 samtidig som minimum 2 av 

kriteriene har problemnivå 2 
3 - Minimum 2 av kriteriene har problemnivå 2 (og øvrige kriterier har 

problemnivå 1) 
eller 

- 1 av kriteriene har problemnivå 3 samtidig som minimum 2 av 
kriteriene har problemnivå 1 

4 - Maksimalt 1 av kriteriene har problemnivå 2 (og øvrige kriterier har 
problemnivå 1) 

5 Alle kriterier har problemnivå 0 
 

2 Målt hastighet. Ved manglende registreringer legges skiltet hastighet til grunn. 
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12.2 Vedlegg 2: Tiltaks- og prioriteringsliste for fysiske tiltak på kommunale veier  
 



Prio L‐nr Sted Skolekrets Tiltak Tiltaksbeskrivelse U H ÅDT
Vei‐
type

Nivå, 
skole
barn

Sum Prio‐nivå

1 255 Kvastebyveien ‐ Løenveien Hornnes  Gang‐ og sykkelvei
Opparbeidelse av G/S‐vei mellom Kvastebyveien og frem til 
bekkekryssing Løenveien. Inngår i hovedsykkelplan 15B.1 og 

15B.2. Krever regulering.
0 4 4 3 1 12 1

2 269 Kalaveien ‐ ved Borgen barneskole Borgen
Droppsone,

fjerne innsnevring
Etablere droppsone i Kalaveien øst for Borgen barneskole.

Fjerne innsnevringen ved skolen
4 0 4 1 2 11 1

3 44 Nye Tindlundvei Tindlund Opphøyd gangfelt Anleggelse av opphøyd gangfelt ved Johan Teodorsens vei. 0 3 2 1 4 10 1

4 239
Varteigveien, Småbergveien ‐ 

Lundeveien
Varteig G/S‐vei

Skolevei langs fylkesvei, mangler tilrettelegging for myke 
trafikanter. Regulert. Grunnerverv. Ca 480 m. Arbeidstegninger 

er under utarbeidelse
0 4 1 3 1 9 1

5 296 Røaveien Ullerøy Belysning
Veibelysning som TS‐tiltak, fra eksisterende belysning og opp til 

idrettsplassen
0 4 1 2 0 7 1

5 295 Røaveien Ullerøy
Etablering av gs‐vei fra 
fylkesveien og opp til 

idrettsanlegget

Etablere langsgående gs‐vei fra skoleområdet og til 
idrettsanlegget. Dette må reguleres.  

0 4 1 2 0 7 1

5 288 Statsminister Kolstadsvei Kurland Fortau
Ca. 580 m fortau, fra Sagatunveien til Vingulmorkveien. Kan 

gjennomføres tidigst 2022 i forbindelse med asfaltplan
0 0 1 2 4 7 1

6 280 Hovdenveien Jelsnes
Fartshump og nedsatt 

hastighet
Ønsker nedsatt hastighet og fartshumper i Hovdenveien, fra 

fylkesvei og til dagens 30 km/t‐sone
0 4 0 2 0 6 1

6 274 Råkilveien Lande

Stramme opp
 parkeringsplassen, samt se 

på å etablere en sykkelkobling 
mellom Råkilveien og 

Statsmininster Kolstads vei

Det står i dag parkerte biler godt ut i Råkilveien. Det mangler en 
god sykkelkobling mellom Råkilveien og Statsmininster Kolstads 

vei. Dette bør muligens ses på i sammenheng
0 0 0 2 4 6 1

7 278 Navestadveien x Nordbergveien 
Oppstramming av kryss og 

nytt fortau
Stramme opp kryss og etablere fortau i forbindelse med 

krysningspunkt
2 3 2 1 0 8 2



Prio L‐nr Sted Skolekrets Tiltak Tiltaksbeskrivelse U H ÅDT
Vei‐
type

Nivå, 
skole
barn

Sum Prio‐nivå

7 260 Vestengveien x Dr. Johnsens gate Alvimhaugen Gangfelt Gangfelt over Dr. Johnsens gate sør for kryss med Vestengveien 0 3 2 1 2 8 2

7 129
Klokkergårdveien, Snarveien ‐ 

Skjoldens vei
Alvimhaugen G/S‐vei eller fortau

Fortau/GS‐vei på strekningen. Planlegges 2019
2021: Deler blir bygd av Fosby

Står igjen en liten strekning mot Skjoldens vei. 
0 3 2 3 0 8 2

8 298
Industriveien, ved Einar Grimms vei + 

eksisterende fortau
Sandesundsveien

Krysningspunkt + vurdere 
kvalitet på eksisterende fortau

Etablere et bedre krysningspunkt over Industriveien ved Einar 
Grimms vei, samt se på eksisterende fortau langs Industriveien

0 3 3 1 0 7 2

8 207
Brusemyrveien, Brusemyrtoppen ‐ 

Jellestadveien
Borgen G/S‐vei

Opparbeide G/S‐vei langs Brusemyrveien mellom 
Brusemyrtoppen og Jellestadveien. Koordineres med 
reguleringsplan. Utbygging forventet 2021/2022

0 3 1 3 0 7 2

8 48 Bjørnstadveien, rundkjøring Grålum Belysning i krysningspunkt
Sikre krysningspunkt ved bedre belysning på østsiden av 

rundkjøring
0 3 3 1 0 7 2

9 290 Navestadveien x Krøgliveien Navestad Tilrettelagt krysningspunkt
Tilrettelagt krysningspunkt, et "venteareal" på sørsiden av veien 

og en kobling med gs‐vei på nordsiden av Navestadveien
0 2 1 1 2 6 3

9 276 Ludvig Enges vei ‐ C.E.Holters vei Alvimhaugen
Ny gs‐vei‐kobling mellom 

Ludvig Enges vei og 
C.E.Holters vei

Mangler en kommunal gang‐ og sykkelveikobling mellom Ludvig 
Enges vei og C.E.Holters vei

0 2 1 1 2 6 3



Prio L‐nr Sted Skolekrets Tiltak Tiltaksbeskrivelse U H ÅDT
Vei‐
type

Nivå, 
skole
barn

Sum Prio‐nivå

9 203 Klokkergårdsveien ved Skjoldens vei Alvimhaugen Krysningspunkt Endring av kryss og krysningspunkt. Utføres 2021/2022 0 2 2 1 1 6 3

9 283
Hjersingsvei, fra Fasanveien til 
Statsminister Kolstads vei

Lande Fortau
Ønske om å etablere fortau, ca. 100 m. Lagt inn som opsjon på 

VA‐
prosjekt.

0 0 1 2 3 6 3

10 297 Madam Arnesens vei Lande Fortau/gs‐vei
Fortau/gs‐vei langs Madam Arnesens vei, fra rundkjøringen ved 

Lundgårdsvei til Tunevannet
2 0 1 2 0 5 3

10 46
Damveien, Hannestadfjellet ‐ 

Hannestadtunet
Hannestad Opphøyd gangfelt

Kryssing over Damveien mellom Hannestadfjellet og 
Hannstadtunet

0 0 2 1 2 5 3

10 284
Fasanveien, fra Sisikveien til 

Hjersingsvei
Lande Fortau Etablere fortau, ca. 380 m. Lagt inn som opsjon på VA‐prosjekt. 0 0 1 2 2 5 3

10 281 Kirkeveien Lande Fortau Etablere fortau fra Prost Bangs vei til Trompetveien ‐ ca. 270 m 0 0 1 2 2 5 3

11 194 Dalveien Greåker Fartsreduserende tiltak Trafikkregistrering og vurdering av fartsreduserende tiltak. 0 0 0 2 2 4 3

11 186 Herbergveien Lande Fartsreduserende tiltak Vurdere redusert fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t 0 3 1 0 0 4 3

11 56 Knattåsveien x Johan Nordtugs vei Grålum Kryssutbedring Vurdere kryssutforming og fortau 0 0 2 2 4 3

12 291 Navestadveien x Gamle Vollvei Navestad Tilrettelagt krysningspunkt

Ser på muligheter for et tilrettelagt krysningspunkt, et 
"venteareal" på sørsiden av veien og en kobling med gs‐vei på 

nordsiden
 av Navestadveien

0 2 1 1 0 4 4



Prio L‐nr Sted Skolekrets Tiltak Tiltaksbeskrivelse U H ÅDT
Vei‐
type

Nivå, 
skole
barn

Sum Prio‐nivå

12 285
Lækkertveien, fra Kirkeveien til 

Madam Arnesens vei
Lande Fortau

Etablere fortau, ca. 80 m  m. Lagt inn som opsjon på VA‐
prosjekt.

0 0 1 2 1 4 4

12 182 Myrstadveien Tindlund Droppsone
Påpeker utfordringer ved henting/levering av barn, buss i 

Myrstadveien som er flyttet opp til Nye Tindlundvei.Ønsker at 
det vurderes droppsone ved Tindlundhallen. Dette ses på som

0 0 1 0 2 3 4

12 285 Apolloveien ‐ Jupiterveien Hafslundsøy G/S‐vei
Opparbeide gang‐ og sykkelvei mellom Apolloveien og 

Jupiterveien. 
0 0 1 2 0 3 4

12 289 Hagebyveien  Kurland Fortau
Fortau, ca. 300 m fra Maren Juels vei til Wissløfs vei. Som en del 

av et VA‐prosjekt
0 0 1 2 0 3 4

12 287 Briskeveien Grålum Fortau
Etablere ca. 200 m fortau. Dette kan gjøres i forbindelse med 
asfaltplan, kan gjennomføres tidligst 2022. Bred vei, enkel 

oppgradering. 
0 0 1 2 0 3 4

12 286 Trompetveien Lande Fortau
Etablere ca. 80 m fortau fra Kirkeveien til Madam Arnesens vei. 

Ønsket gjennomført sammen med VA‐utbygging.
0 0 1 2 0 3 4

12 282 Wisløffs vei Kurland Fortau
Etablere fortau, ca 240 m, fra Hagebyveien til Bjerkeveien. Dette 

er ønskelig å få etablert samtidig med VA‐prosjekt Opsund
0 0 1 2 0 3 4

12 273 Triangelveien Lande
Fjerne parkering, 
etablere fortau

Etablere fortau videre fra dagens og dermed fjerne parkering på 
utsiden av skolegjerdet. 

0 0 0 2 1 3 4
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12.3 Vedlegg 3: Tiltaksliste på riks- og fylkesveier 



Sted ÅR Skolekrets Tiltak Tiltaksbeskrivelse
Nivå, skole-

barn
Utgår Kommentarer

Grålumveien 2021 Grålum Fortau - løsning for 
gående og syklende. 

Ønske om fortau langs Grålumveien, fra skolen 
til Svartbekkveien 

Fv 1 Er ensidig fortau på østsiden i dag. 

Ullerøy 2021 Ullerøy Gang- og sykkelvei, 
bussholdeplasser

Ønsket om gang- og sykkelvei langs fv. 1178, 
samt etablere bussholdeplasser

Det er en regulert gs-vei fra Holm til Lia som er 
sterkt ønsket

Fv 1

Hevingen/Kampenes Borgen Fotgjengerfelt Fotgjengerfelt mellom Hevingen/Kampenes, da 
mange elever må krysse rv. 22  for å ta bussen

Rv 3

Hafslund Hovedgård område Hafslund Krysningspunkt Sikker kryssing av Statsminister Torps vei (rv. 
22). 

Rv 0

Jernbaneovergang 
Hafslundskogen

Hafslund Krysningspunkt Hafslund Skole bruker Hafslundskogen daglig, 
og elevene må her krysse en usikret 
jernbaneovergang. Bom/varsling

Jb 0

Iseveien senter Hafslund Krysningspunkt Mange barn løper krysser veien ved Rema 1000 
til det nye senteret. Det er langt mellom 
gangfeltene på rv 111

Rv undergang ved Snekkerstubakken ligger 
inne som opsjon i rv.22 Hafslund-Dondern-
prosjektet. 

Stasjonsveien Hornnes Fortau Fortausforlengelse 200-300 m lengre sørover 
fra Molvikveien

Fv 2

Stasjonsveien Hornnes Skilting Nedsatt hastighet fra 50 kmt/t til 40 km/t 
gjennom stasjonsbyen

Fv 2

Stasjonsveien Hornnes Fotgjengerfelt Fotgjengerfelt ved Rema 1000 Stasjonsveien Fv 2

Stasjonsveien Hornnes Skilting og belysning 30 kmt/t sone til starten av Guslundsåsen, samt 
bedre belysning og skilting 

Fv 1

Stasjonsveien Hornnes G/S-vei Forlengelse av g/s-vei fra stasjonsbyen til 
Sandbakken skole

Fv 1

Skjeberg stasjonsby, fv. 130 Hornnes G/S-vei G/s-vei fra Skjeberg stasjon til Fredrikstad 
grense langs fv. 130

Fv 2

Hornnes Hornnes Skilting 60 km/t sone ved Hornnes, mellom Solberg og 
innkjøring til Ullerøyveien slik at barn kan krysse 
veien sikkert i plan

Fv 2

Kvastebyveien, E6 - fv. 130 
Oldtidsveien

Hornnes G/S-vei Opparbeide gang- og sykkelvei langs veien Fv 2

Hanskemakerbru Hornnes Bussholdeplass Utvide bussholdeplass slik at ventende slipper å 
stå på veiskulder

Fv 2

Kvastebyveien, ved Slettemyrveien Hornnes Bussholdeplass Oppgradere eksisterende bussholdeplass Fv 1



Sted ÅR Skolekrets Tiltak Tiltaksbeskrivelse
Nivå, skole-

barn
Utgår Kommentarer

Kvastebyveien x Valbergveien Hornnes Bussholdeplass Oppgradere eksisterende bussholdeplass Fv 1

Kvastebyveien 222 Hornnes Fartsreduserende tiltak Fysisk innretning for fartsredusering Fv 1

Palmetomta, på sletten før Hornnes Fartsreduserende tiltak Fysisk innretning for fartsredusering Fv 0

Fv. 114 Grålumveien Tindlund Flytte fotgjengerfelt Flytte gangfelt langs Grålumveien sør for 
blokkene. Ev. opparbeide fortau

Fv

Ullerøyveien Ullerøy G/S-vei G/s-vei fra innkjøring til Ullerøy fra fv. 110 langs 
Ullerøyveien til Karlsøya

Fv 1

Ullerøyveien og Åserødveien Ullerøy Bussholdeplass Flere bussholdplasser (med belysning) langs fv. 
110, Ullerøyveien og Åserødveien

Fv 0

Åserødveien Ullerøy Møteplass Flere møteplasser langs Åserødveien Fv 0

Strand Ullerøy Fotgjengerfelt Fotgjengerfelt ved Strand ved kryssingen over til 
Ørsengveien.

Fv

Falla Ullerøy Fotgjengerfelt Fotgjengerfelt ved Falla, mellom Falla og 
Marinaen

Fv 0

Ravneng Ullerøy Fotgjengerfelt Fotgjengerfelt ved Ravneng Fv 0

Komperød ned mot Skjebergkilen 
marina

Ullerøy Siktutbedring Uoversiktlig bakketopp. Fv 0

Strand og Joker Ullerøy Ullerøy Siktutbedring Uoversiktlig bakketopp. Fv 1

Fv. 110, Hornnes Gård Ullerøy Bussholdeplass Utvide bussholdeplass slik at ventende slipper å 
stå på veiskulder

Fv 0
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12.4 Vedlegg 4: Veileder Trafikksikker kommune 



TRAFIKKSIKKER
KOMMUNE

VEILEDER FOR EN



KOMMUNE S. 4 SKOLE S. 9BARNEHAGE S. 6

INNHOLD
3  › Trafikksikker kommune 
  - systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø 

5  › Kriterier for kommunen

6  › Kriterier for barnehagene

9  › Kriterier for skolene

10 › Kriterier for teknisk avdeling

10 › Kriterier for planavdeling

11  › Kriterier for kulturavdeling

11  › Kriterier for kommunelegen

11  › Kriterier for helsestasjonene

12  › Fra avtale til godkjenning – forslag til prosess

13  › Godkjenning av Trafikksikker kommune

14  › Utdrag fra aktuelle lover og forskrifter

 

Folk bor og 
ferdes i kommuner, 

der skjer også trafikkulykkene. 
Trafikksikker kommune skal  
bevisstgjøre og begeistre, 

men først og fremst bidra til å 
forebygge ulykker og redde liv. 

Mangeårig ordfører i 
Nord-Fron kommune, tidligere leder 
av KS og fylkespolitiker i Oppland, 

Gunnar Tore Stenseng.

“



Ved Stortingets behandling av NTP 2014 – 
2023 ble det besluttet et etappemål om å 
halvere antall drepte og hardt skadde i veg-
trafikken til maksimalt 500 innen 2024. 
Arbeidet inngår i Regjeringens beslutning om 
at trafikksikkerhetsarbeidet skal baseres på 
en visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte og hardt skadde i veg-
trafikken – Nullvisjonen.

Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en 
bred og samlet innsats der flere sektorer
er involvert for å forebygge og redusere 
trafikkulykker (jfr. St. meld. 16, 2008-2009). 
Samferdselsdepartementet har pekt på 
kommunenes ansvar, der kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende 
for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall 
drepte og hardt skadde. 

Kommunen er en viktig aktør i trafikk- 
sikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - 
og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– 
tjenester og ansvarlig for beboernes helse  
og trivsel, har kommunen et stort ansvar for
å forebygge ulykker. Gjennom lover og 
forskrifter har kommunen plikt til å arbeide 
systematisk med ulykkesforebyggende arbeid 
i alle sektorer.

For å lykkes må alle kommunens etater  
involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder 
ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den 
politiske og administrative ledelsen.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en 
trafikksikker kommune. I løpet av perioden 
2014-2017 vil de fleste fylkeskommuner legge 
konseptet Trafikksikker kommune til grunn 
når kommunene stimuleres til å arbeide  
systematisk med trafikksikkerhet. 

Trafikksikker kommune bygger på en  
godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr 
ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men 
godkjenningen er et kvalitetsstempel for 
godt, målbevisst og helhetlig arbeid med 
trafikksikkerhet.

På nettsiden www.trafikksikkerkommune.no 
finner du mer informasjon om kriteriene,  
flere gode eksempler, og de ulike lover og 
forskrifter som gjelder kommunens ansvar  
for trafikksikkerhet. 

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
- systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø 
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Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, 
færre skader og fornøyde innbyggere.
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4

“Denne veilederen er  
et nyttig og oversiktlig 

hjelpemiddel i det 
kommunale trafikk- 
sikkerhetsarbeidet 

Rådmann Rolf Kåre Jensen,  
Bodø kommune



KRITERIER FOR 
KOMMUNEN
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✔  Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører  
 og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

✔  Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.

✔  Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som 
 inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av 
 transporttjenester.

✔  Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).

✔  Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell  
 (materiellskader) i kommunen.

✔  Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid. 

✔  Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og  
 rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.

✔  Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. 
 særlig farlig skolevei.

✔  Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene. 
I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig:

• Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt

• Kommunens trafikksikkerhetsplan

• Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste)

• Rutiner for kjøp av transporttjenester

• Dokumentasjon fra barnehagene (se krav til dokumentasjon under barnehage side 6)

• Dokumentasjon fra skolene (se krav til dokumentasjon under skole side 9)

• Dokumentasjon fra teknisk avdeling (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)

• Dokumentasjon fra planavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)

• Dokumentasjon fra kulturavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

• Dokumentasjon fra kommunelegen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

• Dokumentasjon fra helsestasjonene (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

All dokumentasjon (samlet) må være tilsendt elektronisk til Trygg Trafikks distriktsleder 
minimum tre uker før avtalt godkjenningsmøte (se rutiner for godkjenning side 13).
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KRITERIER FOR  
BARNEHAGENE

Trafikksikkerhet i barnehagen

✔  Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og 
 opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.

✔  Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd 
 ved kjøp av transporttjenester.

✔  Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og 
 hendelser på turer.

✔  Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, 
 med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæringen i barnehagen

✔  Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.

✔  Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.

✔  Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

Samarbeid mellom barnehage og hjem

✔  Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens  
 parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.

✔  Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.

✔  Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriteriene er oppfylt

• Årsplan hvor trafikk er integrert

• Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport

• Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef/barnehagesjef og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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4

“Kriteriene for Trafikksikker  
barnehage har vært nyttig  

for oss for å sjekke ut kvaliteten 
på vårt trafikksikkerhetsarbeid. 

Anne Gundersen, Styrer i  
Furunabben barnehage, 

Våler kommune  
(Landets første Trafikksikre 

barnehage)
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4

“Anerkjennelsen vi fikk  
ved å bli godkjent som 

Trafikksikker skole har vært 
med på å bevisstgjøre skolens 
ledelse om betydningen av 

helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. 

Rektor Astrid Aase Hodneland, 
Sunde skole, Stavanger 

kommune (landets første 
Trafikksikre skole)



Trafikksikkerhet i skolen generelt

✔  Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.

✔   Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, 
 i bil og med kollektivtransport i skolens regi.

✔   Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

✔   Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med    
 Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid mellom skole og hjem

✔   Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.

✔   Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel 
 gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt

• Årsplan hvor trafikk er integrert

• Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport

• Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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KRITERIER FOR 
SKOLENE



KRITERIER FOR TEKNISK AVDELING 
✔  Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak 
 på kommunal vei.

✔  Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak  
 på fylkes- og riksvei.

✔  Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske  
 trafikksikkerhetstiltak.

✔  Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien.

✔  Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med  
 anleggsvirksomhet i kommunen.

✔  Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak  
 fra andre etater, organisasjoner og publikum. 

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra enhetsleder på at alle kriteriene er oppfylt

• Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i forbindelse med  
   kommunens drift og vedlikehold på vegnettet

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

10

KRITERIER FOR PLANAVDELINGEN 
✔  Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved  
 utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

✔  Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerhet ivaretas i arbeidet med kommune- 
   planens arealdel og ved behandling av reguleringsplaner.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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KRITERIER FOR KULTURAVDELINGEN
✔  Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for   
 sikker transport innenfor egen virksomhet.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig oversikt for hvordan kommunen skal påvirke lag og foreninger  
   til å integrere trafikksikkerhet i virksomheten.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR KOMMUNELEGEN 
✔  Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

✔  Kommunelegen medvirker til at kommunes fastleger har tilstrekkelig kjennskap  
 til vegtrafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko  
        for trafikkulykker.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig dokumentasjon på hvordan kommunelegen medvirker til at fastlegene får   
   tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR HELSESTASJONENE
✔  Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet  
 integreres i møte med foreldre og barn. 

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig oversikt over hvordan helsestasjonene integrerer trafikksikkerhet  
   i sitt arbeide.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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FRA AVTALE TIL GODKJENNING
– forslag til prosess (i samarbeid med Trygg Trafikk)

1 (2.)      

Inngåelse av  
intensjonsavtale med  

ordfører/rådmann

2 (1.)      

Møte med  
kommunens  
ledergruppe 

3     

Kommunen utpeker  
en kontaktperson/ 

 koordinator

4      

Arbeidsmøter/ workshops. Separate møter med de ulike sektorer:

        Barnehage (styrer/pedagogisk leder) 2-4 timer

        Skole (rektor/undervisningsinspektør) 2-4 timer

  Helse (ledende helsesøster)  1-2  timer

        Teknisk/Plan (enhetsleder)     1  time

        HR/administrasjon (enhetsleder)      1  time

  Kultur (enhetsleder)       1  time

5      

Arbeidsperiode hvor de respektive  
sektorer innarbeider kriteriene og utarbeider  

nødvendig dokumentasjon

6      

Godkjenning
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GODKJENNING AV  
TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
Godkjenningen foretas av et team fra Trygg Trafikk. Godkjenningsteamet settes sammen av 
prosjektleder for Trafikksikker kommune i samarbeid med Trygg Trafikks distriktsleder og 
eventuell representant for fylkeskommunen.

Før godkjenningen
Når kommunen har oppfylt alle kriteriene og dokumentasjonen foreligger,  
avtaler kommunens koordinator og Trygg Trafikks distriktsleder den praktiske  
gjennomføringen av dagen for den formelle godkjenningen.

Nødvendig dokumentasjon skal foreligge og være tilsendt Trygg Trafikk minimum  
tre uker før godkjenningsdagen. Dersom dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig utsettes 
godkjenningen.

Gjennomføring av godkjenningsdag
Det bør avsettes fire timer til følgende møter:
1.  Kommunens ledergruppe (etatsledere og rådmann). 
2.  Ansatte ved valgte etater/avdelinger – minst tre avdelinger.
3.  Ved dagens slutt skal godkjenningsteamet møte ledergruppen og de andre som  
 er blitt intervjuet for en oppsummering i plenum. All tilbakemelding knyttes opp mot   
 kriteriene i Trafikksikker kommune. 

Kommunenes ledelse får en skriftlig rapport etter besøket. 
Eventuelle avvik må lukkes innen tre måneder.
  
 Kategorier for tilbakemelding 
A. GODKJENT

Styrke :  Smart måte å jobbe på, et eksempel for andre.
Forbedring :   Et område det er mulig å bli bedre på.  

  
B. BETINGET GODKJENNING

Styrke :  Smart måte å jobbe på, et eksempel for andre.
Forbedring :   Et område det er mulig å bli bedre på.  
Avvik : Mangel på oppfylte krav, korreksjon er nødvendig før 

  endelig godkjenning.

Godkjenningens varighet
Godkjenning for tre år. 



FOLKEHELSELOVEN

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
 Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer 
som kan ha negativ innvirkning på helsen.

 Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og 
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

 Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivare-
tatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje 
blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med 
frivillig sektor.

§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 i kommunen
 Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn 
på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:

a)  opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen 
gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,

b)  kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og

c)  kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn 
som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

 Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordrin-
gene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaks-
forhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

 Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommun-
ens oversikt.

§ 6. Mål og planlegging
 Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for ar-

beidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens 
folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygning-
sloven § 10-1.

 Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og 
bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier 
for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 
annet ledd.

§ 7. Folkehelsetiltak
      Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommun-

ensfolkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte 
tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdan-
ning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, 
ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen 
rusmiddelbruk.

 Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den 
enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og 
forebygge sykdom

 Rådmannen er kommunens øverste leder og har ansvar for alle 
kommunalt ansatte.

FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG  
SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER
(Internkontrollforskriften)

§ 1. Formål
 Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne 

forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen
 • arbeidsmiljø og sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter 

eller forbrukertjenester
 • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling 

av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 
oppnås

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE FRA
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Kap. 3 – fagområder: «Barnehagen skal gi barn grunnleggen-
de kunnskap på sentrale og aktuelle områder». Videre i kap. 3.6 
Nærmiljø og samfunn:
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra 
til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser 
og erfaringer i nærmiljøet.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNE-
HAGER OG SKOLER M.V.

Kapittel 2 og 3
 I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 

skal barnehager og skoler drives slik at skader og ulykker fore-
bygges. I veiledere for internkontrollsystem er trafikk ofte ikke 
nevnt. Derfor må virksomhetsledere selv sørge for at trafikksik-
kerhet inngår som en naturlig del av HMS arbeidet i barnehager 
og skoler.

§ 2-4 Ansvar og internkontroll

§ 3-14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Inneholder kunnskapsmål om trafikk etter 4., 7. og 10 trinn

Kompetansemål etter 4. trinn:
• Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.
 
Kompetansemål etter 7. trinn:
•  Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkom-

stmiddel.

Kompetansemål etter 10. trinn:
•  Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker 

skader ved uhell og ulykker.
•  Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene 

med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er 
knyttet til akselerasjon.

• Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare 
resultatene.

•  Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskad-
er og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge 
helseskadene.

UTDRAG FRA AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER: 

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VERKTØYHEFTE
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EGNE NOTATER...



FOR MER INFORMASJON OG GODE EKSEMPLER:
www.trafikksikkerkommune.no
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