
 
 

      

 
   

 
 
 
 

 
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 
2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wictoria 

           
 
 
 
 
 
11.09.2019 
 
 
 
  



2 
Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 11.09.2019 

Innholdsfortegnelse 

1. INNLEDNING .............................................................................................................................................................. 3 

1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT ........................................................................................................................................... 3 
1.2 ORGANISERING OG MEDVIRKNING .......................................................................................................................... 3 
1.3 FORANKRING I OVERORDNEDE PLANER .................................................................................................................. 3 

2. TRAFIKK- OG ULYKKESSITUASJONEN I KRISTIANSAND........................................................................ 5 

2.1 TRAFIKKSITUASJON .................................................................................................................................................. 5 
2.2 ULYKKESSITUASJON ................................................................................................................................................. 6 
3.1 NULLVISJONEN ......................................................................................................................................................... 9 
3.2 VÅR VISJON ............................................................................................................................................................... 9 

4. SATSINGSOMRÅDER 2019-2022 ........................................................................................................................ 10 

4.1 BARN OG UNGE ....................................................................................................................................................... 10 
4.2 KRYSNINGSPUNKTER FOR GÅENDE OG SYKLENDE ................................................................................................ 10 

5. HANDLINGSPROGRAM ...................................................................................................................................... 11 

5.1 MEDVIRKNING, HOLDNINGSSKAPENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID ................................................................... 11 
5.1.1 BARN OG UNGES KARTLEGGING AV TRAFIKKFORHOLD I NÆRMILJØET. .............................................................. 11 
5.1.2 TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGEN................................................................................................................... 11 
5.1.3 TRAFIKKOPPLÆRING I SKOLEN ............................................................................................................................ 12 
5.1.4 TRAFIKKSIKKER KOMMUNE .................................................................................................................................. 13 
5.1.5 INFORMASJON, KONTROLL OG OVERVÅKING ....................................................................................................... 13 
5.2 TILTAK PÅ VEINETTET ........................................................................................................................................... 15 
5.2.1 FINANSIERING AV TILTAK ..................................................................................................................................... 15 
5.2.2 PRIORITERING ..................................................................................................................................................... 16 

6. OPPFØLGING AV PLANEN ................................................................................................................................ 19 

6.1 EVALUERING ........................................................................................................................................................... 19 
6.2 ARBEIDSGRUPPE ..................................................................................................................................................... 19 

VEDLEGG 1, ANSVAR OG MYNDIGHETSOMRÅDER ........................................................................................ 20 

VEDLEGG 2 INNSPILL MED VURDERINGER ...................................................................................................... 21 

 
  
  



3 
Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 11.09.2019 

1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 
Gjeldende trafikksikkerhetsplan for 2015-2018 ble vedtatt av byutviklingsstyret 6. november 2014. 
Foreliggende planforslag skal gjelde fra 2019 og frem til ny plan er utarbeidet for nye Kristiansand.  
 
Planen skal være et styringsdokument for alle sektorers arbeid med trafikksikkerhet og skal angi 
kommunens prioritering av trafikksikkerhetsarbeidet f.eks. prioritering av gang-/sykkelveier, 
trafikksikkerhetstiltak langs riksveier, fylkesveier og kommunale veier og prioriteringer innenfor 
opplæring, informasjon og kontrollvirksomhet. Større tiltak i planen skal innmeldes av sektorene i 
kommunens handlingsprogram.  
 
Planen omhandler ikke overordnede samferdselspolitiske spørsmål, tiltak for å begrense omfanget 
av biltrafikken (f.eks. parkeringspolitikk og veiprising), drift- og vedlikeholdstiltak (brøyting, strøing, 
fjellsikring, bruvedlikehold m.m.) eller større veianlegg. 
 

1.2 Organisering og medvirkning 
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra politiet, Trygg Trafikk, 
oppvekstsektoren, Kommunalt foreldreutvalg, Barn og unges representant, Rådet for 
funksjonshemmede, by- og samfunnsenheten og ingeniørvesenet.  
 
Forut for revisjonen er barnehager, skoler og velforeninger tilskrevet og bedt om å komme med 
innspill til planen.  Forslagene er vurdert og innpasset i planen. Forslagene med gruppas 
vurderinger av innspillene er vist i eget vedlegg. Tegningene i planen er levert av tidligere elever 
på 4. trinn ved Wilds Minne skole. 
 
Planen fremmes som høringsforslag til By og miljøutvalget via oppvekststyret, kulturstyret og Helse 
og sosialstyret og blir deretter sendt på høring til Statens Vegvesen, Vest Agder Fylkeskommune 
og politiet. Endelig planvedtak fattes av By og miljøutvalget. 
 

1.3 Forankring i overordnede planer  
Trafikksikkerhetsplanens målsetting bygger på følgende verdigrunnlag, mål og satsingsområder fra 
overordnede planer: 
 
 
Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 
I planstrategien prioriteres det hvilke planer som skal utarbeidet og når planarbeidet skal 
gjennomføres. Trafikksikkerhetsplan 2022-2026 er skal utarbeides i tidligst i 2021. Gjeldende 
planer for de tre kommunene kan fungere fram til ny plan er vedtatt. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 

• Kristiansand er tilrettelegger og pådriver som samarbeidspart og nettverksbygger for 
utvikling av landsdelen. Arbeidet må skje i nært samarbeid med byens og regionens øvrige 
aktører. 

• Innbyggerne har mulighet til å ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet. 
• Legge til rette for at veksten i persontransporten tas gjennom gange, sykkel og kollektive 

løsninger. Prioritere høy arealutnyttelse i senterområder og nær knutepunkt for 
kollektivtransport og utvikle en by der funksjoner innbyggerne trenger i hverdagen ligger i 
gang-/sykkelavstand.  
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Kommuneplanens arealdel 2011-2022 
 

• Kommunen ønsker å etablere et sammenhengende sykkelveinett av god kvalitet 
• Kommunen skal legge til rette for sykkel som transportmiddel generelt og som 

transportmiddel for arbeidsreiser spesielt. 

 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 

• 0 visjonen. En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. 
• Holdningskampanjer 
• Fysisk tilrettelegging for gående og syklende 
• Nye fartsgrensekriterier 
• Veiutformingens betydning for fartsvalg, løsninger beskrevet i Statens vegvesens håndbøker 

bygger på godt faglig grunnlag og vil sikre at sikkerheten for gående og syklende ivaretas på 
en god måte. 

Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029. 
Vedtatt juni 2018.  Målsettingen er å skape grunnlag for bred prioritering av trafikksikkerhetsarbeidet 
og samtidig legge grunnlag for god samordning mellom de ulike aktørene i regionen. 
 
 
 
 
 

 
Mari Filippa 
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2. TRAFIKK- OG ULYKKESSITUASJONEN I KRISTIANSAND 

2.1 Trafikksituasjon 
Veinettet 
Bilveinettet i Kristiansand består av 46 km riksveier, 131 km fylkesveier, 90 km kommunale 
samleveier, 300 km kommunale boligveier og ca. 300 km private veier.  
 
Langs riksveinettet er det 36 km gang-/sykkelveier og 1 km fortau, langs fylkesveiene er det 35 km 
gang-/sykkelveier og 10 km fortau og langs kommunale veier er det 107 km gang-/sykkelveier og 
59 km fortau. 
 
Riksveiene har trafikkmengder på mellom 5.000-45.000 kjt/døgn og fartsgrenser på 50-100 km/t, 
mens fylkesveiene har trafikkmengder på mellom 300-20.000 kjt/døgn og fartsgrenser på 40-80 
km/t. De kommunale samleveiene har trafikkmengder på mellom 600-10.000 kjt/døgn og 
fartsgrenser på 40-50 km/t (noen få strekninger har 30-sone). De kommunale boligveiene har 
normalt trafikkmengder på mellom 100-1.000 kjt/døgn og 30-soner med humper.  
 
 
Skoleskyss grunnet trafikkfarlig vei 
Det er fremdeles en del veistrekninger som har så høyt trafikkmengde og mangler tilbud for 
gående og syklende slik at de defineres som særlig vanskelig skolevei. Alle veistrekningene er 
fylkesveier. Totalt er det 110 elever i grunnskolen som er innvilget skoleskyss pga. særlig 
vanskelig skolevei i 2018/2019, det utgjør 1% av elevmassen. Tabellen under viser fordelingen på 
skoler og veistrekninger. 
 
Skole Antall elever med skyss 

pga. særlig vanskelig 
skolevei 

Veistrekning 

Justvik 
 

10 Ålefjærveien nord for skolen 

Flekkerøy 
 

34 FV 8 Vesterøya vest for Alsvika 

 6 Østerøya (øst for Paulen) 
Kringsjå 
 

38 Kystveien mellom Holteveien og Romstøl 
Kongshavnveien mellom Kongshavn og skolen; 
Høvågveien mellom Benestad og Drange 

Mosby 
 

3 Ravnåsveien 

Ve 
 

7 Østre Ålefjærvei, kryssing ved Brattvollheia 
Småslettane, krysset med Ryenveien 

 8 Dønnestadveien nord for idrettsanlegget  
 4 Topdalsveien øst for Hamresanden og 

Kjevikveien 
SUM 110  
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2.2 Ulykkessituasjon 
 
Figuren nedenfor viser utvikling i perioden 2009-2017 for de ulike ulykkestypene som er registrert 
av politiet. Tallene er hentet fra Vegvesenets database.  
 
 
 

 
 
 
Registreringen viser en markant nedgang av registrerte ulykker for bil og MC i forhold til forrige 
planperiode, ulykkes nivået for biler har vært stabilt de siste 5 årene. De andre ulykkestypene 
varier over hele perioden. Det har vært et ønske å få Kristiansand legevakt til å registrere ulykker i 
tillegg til politiet for å få et bedre datagrunnlag men dette er ikke en oppgave de har kunnet 
prioritere. Dette bør tas opp til ny diskusjon med Folkehelsedirektør for Agder fylkeskommune. 
 
 
Figuren nedenfor viser ulykker fordelt på veitype: 
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Sykkelulykker 
Nedenstående kart viser politiregistrerte sykkelulykker i perioden 2014-2017  
 
 
 

 
 
Kartene viser en tydelig konsentrasjon av ulykker i Kvadraturen, på Lund og i sentrale deler av 
Vågsbygd der det naturlig er mest sykkeltrafikk. Økt sykkeltrafikk gir økt konflikt mellom gående og 
syklende på kombinerte gang- og sykkelveier. I de siste årene er det etablert et sammenhengende 
nett inn mot Kvadraturen langs hovedinnfartsårene. En stor del av ulykkene skyldes kryssende 
trafikk. Utfordringen videre blir å sikre flere krysningspunkter over sterkt trafikkerte hoved- og 
samleveier, separere gående og syklende der det er mange fotgjengere og stor andel 
transportsyklister samt øke framkommelighet og trafikksikkerhet for transportsyklister spesielt i og 
gjennom Kvadraturen. I løpet av den siste perioden er det bygget flere strekninger med separate 
felt for gående og syklister, bla RV9 fra Grim til Kvadraturen, deler av Odderhei, deler av 
Universitetsveien, deler av Tretjønnveien og deler av Slettheiveien. 
 
Det pågående arbeidet med sykkelekspressvei mellom Sørlandssenteret i øst og Andøyveien i 
vest vil føre til en betydelig bedring av trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og syklende 
gjennom store deler av byen. Sykkelekspressveien er basert på et standardprofil med 3,5 m bred 
sykkelvei, 2 m bredt fortau og strenge krav til stigning og kurvatur.  
 
Ved underganger og andre uoversiktlige steder der syklister holder stor fart, bør en skille 
fartsretninger for syklister med langsgående merking, evt. supplert med rumlefelt, felt med 
smågatestein eller lignende for å redusere fartsnivået og heve oppmerksomheten. 
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Fotgjengerulykker 
Kartet under viser ulykker hvor fotgjengere er skadet i hele kommunen i perioden 2014- 2017. 
Ulykkene i Kvadraturen konsentrert om Festningsgata og Vestre Strandgate og skyldes i hovedsak 
fotgjengerkrysninger. For den øvrige delen av kommunen er en stor del av ulykkene med myke 
trafikanter er konsentrert om gangfelt på fylkesveier og det kommunale samleveinettet. Boligveier 
har 30-sone og fartsdempere og forholdsvis få og tilfeldige ulykker der syklister og fotgjengere blir 
skadet..  
 
Det arbeides videre med å sikre gode krysningspunkt. I de senere årene har det vært fokus på 
dette, ikke minst med tanke på forsterket belysning av gangfelt.  
 

 
 
 
 
 
Kvadraturen 
 
Kartet under viser ulykker der fotgjengere er skadet i Kvadraturen i perioden 2014-2017 
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Fotgjengerulykkene i Kvadraturen er som sagt konsentrert om Festningsgata og Vestre Strandgate 
og skyldes i hovedsak fotgjengerkrysninger. 
Gatebruksplanen for Kvadraturen ble vedtatt 21.06.17, planen innebærer at ca 400 
parkeringsplasser på gatenivå skal fjernes og det skal legges bedre til rette for gående og 
syklende. Oppfølging av planen pågår. Det er bevilget egne midler til prosjekter og de er derfor 
ikke videre omtalt i handlingsplanen. 
 
 
 
3. VISJON OG MÅLSETTING 

3.1 Nullvisjonen 
Nullvisjonen er en nasjonal visjon om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig 
skade. Ambisjonen er derfor en markant og varig reduksjon i antall drepte og livsvarig skadde i 
trafikken.   
 
Trafikkulykker er ofte fatale for alle typer trafikanter. Barn er av de aller mest sårbare. 
Trafikkulykkene koster samfunnet enorme summer hvert år og det er helt umulig å totalt unngå 
dem. Vi skal arbeide for å hindre alvorlige ulykker og for å redusere skadene i de ulykkene som 
dessverre skjer. Nullvisjonen bygger på at trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for 
sikkerheten og en gjensidig forpliktelse overfor hverandre. Trafikantene må overholde spillereglene 
i trafikken og vise aktsomhet. Myndighetene må sørge for at trafikksystemet er så sikkert at en 
mindre alvorlig feilhandling ikke fører til død eller livsvarig skade. 

3.2 Vår visjon 
Som en oppfølging av intensjonen i nasjonal nullvisjon, kan visjonen for Kristiansand kommune 
uttrykkes slik: 
  
«I Kristiansand er transportnettet slik innrettet, at det både føles trygt og er sikkert for myke 
trafikanter å ferdes i. I Kristiansand skal ingen bli drept eller alvorlig skadd i trafikken» 
 
Et slikt trygt trafikksystem er preget av ansvarlige brukere som er bevisst sin egen atferd og bidrar 
aktivt til tryggere ferdsel. Bevisstheten opprettholdes ved informasjon, opplæring, dialog og 
kontrolltiltak, med en særlig oppmerksomhet omkring barns forutsetninger og begrensninger som 
trafikanter.  
 
Det fysiske transportnettet kjennetegnes av sikkerhet, trivsel, framkommelighet, lesbarhet, aktivitet 
og trygghet. Trafikantgrupper er tilstrekkelig atskilt og det er tilrettelagte muligheter til å nå 
barnehage, skole, jobb, fritidsaktiviteter og rekreasjonsområder til fots eller på sykkel. Tilbudet til 
gående og syklende bedres ved bygging av separate sykkelveier og fortau, sykkelekspressvei fra 
øst til vest med toveis sykkelbane kombinert med fortau, sykkelfelt, sikring av viktige gangfelt med 
fartsdempere, skilt, lys og markering i hensiktsmessige kombinasjoner. 

 

 
Marie Filippa   
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4. SATSINGSOMRÅDER 2019-2022 

4.1 Barn og unge 
Kommunen ønsker å videreføre periodemålet fra forrige periode om at 80 % av elevene går eller 
sykler til skolen. Dette er samme målsetning som er i kommunens klimamelding og i nasjonal 
transportplan. 
I første del av perioden må kommunen få på plass en metode for å dokumentere måloppnåelse. 
 

4.2 Krysningspunkter for gående og syklende 
 
Det andre satsingsområdet for perioden fra 2019 er fortsatt innsats på sikring av krysningspunkter 
for gående og syklende langs fylkesveinettet og kommunale samleveier. Aktuelle tiltak er utbedring 
av belysning, utbedring av siktforhold, fartsgrense 40 km/t, fartsdempere og merking av viktige 
avkjørsler der bilister har vikeplikt for kryssende gang/sykkelveier. På de mest trafikkerte 
strekningene bør det på sikt etableres planskilte kryssinger der en kan få til dette uten at det 
oppfattes som en omvei. 
 
En stor del av sykkel- og fotgjengerulykkene skjer i Kvadraturen. Det foreslås innføring av 30-sone 
supplert med fartsdempende tiltak for å bedre trafikksikkerheten og tryggheten i sentrumsgatene. 
 
Periodemål: Antall skadde fotgjengere og syklister reduseres med 15% i perioden 2019-2022 
sammenlignet med perioden 2015-2018. 
 
 
 

                   Jørn Eivind 
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5. HANDLINGSPROGRAM 
 
Planen legger ikke opp til endringer i antall stillinger eller styrking av spesielle budsjettposter for 
gjennomføring av satsningsområder og tiltak. Gjennomføring av elementene i planen er forutsatt å 
skje med sektorenes ordinære drifts- og investeringsmidler.  

 

5.1 Medvirkning, holdningsskapende og forebyggende arbeid 
 

5.1.1 Barn og unges kartlegging av trafikkforhold i nærmiljøet. 
I løpet av denne perioden ønsker vi å legge enda bedre til rette for en aktiv medvirkning fra barn og 
unge ved at det gjennomføres et medvirkningsforsøk der elever registrerer skolevei og områder de 
beveger og oppholder seg på fritiden. 
Det velges ut  minst 2 barneskoler og en ungdomsskole i samme geografiske område. 
Metodene som er mest aktuelle er «barnetråkk» og/eller «Hjertesone». Kartleggingen vil danne 
grunnlag for prioritering av trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet 
Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg der unge gir tilbakemeldinger om sitt 
nærmiljø. De registrerer skolevei, fritidstruter og steder de benytter til opphold og aktivitet, hva de 
liker, hva de ikke liker og hva de synes skulle være annerledes. 
Hjertesone er utviklet av Trygg trafikk og har som hensikt å gjøre det tryggere å gå eller sykle til 
skolen. Hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved den enkelte skole, 
det er en prosess som består av små og store tiltak. 
 

                                                    
Helene 

5.1.2 Trafikkopplæring i barnehagen  
I rammeplan for barnehagen understrekes foreldrenes og barnas rett til medvirkning.  Spørsmål 
om trafikksikkerhet og trafikkopplæring aktualiseres med retningslinjene om at nærmiljøet skal 
brukes til å gi barn opplevelser, utfordringer og kunnskaper. Barnehagene skal samtidig gi barn et 
oppvekstmiljø som er helsefrembringende og forebyggende. Derfor må trafikksikkerhet inngå som 
en del av internkontrollsystem og HMS-arbeidet i barnehagen. Gode rutiner, inkludert reisepolicy, 
som følges på alle turer, er viktig. Trafikksikkerhet og tiltak for å redusere bilkjøringen bør være et 
tema på foreldremøter. Oppvekstdirektøren bør årlig kartlegge trafikkkompetanse hos 
barnehagepersonalet.  
Barn, foreldre og personale møter ofte vanskelige og uoversiktlige trafikksituasjoner i barnehagens 
nærområder. Nærmiljøet bør derfor kartlegges slik at evt. farlige trafikksituasjoner, og evt. tiltak 
innarbeides i egen trafikksikkerhetsplan for barnehageområdet og eventuelt i kommunens 
trafikksikkerhetsplan. 
 
 
Holdninger til trafikksikkerhet dannes tidlig, og en god overgang fra barnehage til skole betinger at 
det har foregått trafikkopplæring i barnehagen  
Barn trenger hjelp til å øve opp syn, hørsel og motoriske ferdigheter for å bli oppmerksom på og 
takle hverdagens farer. Trafikk kan knyttes til temaer som historie, lokalkultur, 
forurensningsspørsmål, hva som er rett eller galt, kommunikasjon og transport.  
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Barnehagene har gode erfaringer med bruk av opplæringsmateriell med tilhørende innføringskurs 
utarbeidet av Trygg Trafikk (Tarkus). Dette opplegget bør videreføres i regi av Trygg Trafikk. Hver 
barnehage bør stille med minimum 2 deltakere på kurs og ellers trekke inn Trygg trafikk, politi og 
andre etter behov i forbindelse med trafikkopplæringen. 
 
 

5.1.3 Trafikkopplæring i skolen 
I tillegg til foreldrene har skolen er viktig rolle i å lære barn og unge å ferdes i trafikken.  
Trafikksikkerhet og tiltak for å redusere bilkjøringen bør være et tema på foreldremøter. 
Trafikk er tema gjennom hele grunnskolen. Læring over tid gir et godt grunnlag for å skape gode 
holdninger. Kompetansemålene er like over hele landet. Den enkelte skole utarbeider egne planer 
på bakgrunn av lokale forhold. Arbeidet lokalt fordrer samarbeid mellom lærerne. Lærernes faglige 
skjønn sikrer tverrfaglighet, variererte arbeidsmetoder, veksling mellom praktisk og teoretisk 
tilrettelegging og individuell tilpasning. I holdningsskapende arbeid samarbeider skolene med 
foreldre, politi og Trygg Trafikk. 
Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk har utarbeidet veileder til hjelp i det lokale 
læreplanarbeidet. Veilederen inneholder tema som drøfting av kompetansemålene, kopling til de 
grunnleggende ferdighetene, forslag til aktiviteter, foreldresamarbeid, vurdering av utstyr, 
progresjon, vurdering av måloppnåelse, undervisningsopplegg, praktisk og teoretisk arbeid.   
https://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2014/05/Veiledning-til-Kunnskapsl%C3%B8ftet-2011.pdf 
 
Trafikksikkerhet er tema i kroppsøving fra 1. – 7. trinn og i naturfag fra 8. – 10. trinn. 
Målet er at elevene skal bli selvstendige og trygge trafikanter: 

• Etter 4. årstrinn skal elevene kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister  
• Etter 7. årstrinn skal elevene praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. 
• Etter 10. årstrinn skal elevene kunne:  

- Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell 
og ulykker 

- Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelser med enkle 
hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon 

- Følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og gjøre risikovurderinger. 

Trafikk valgfag tilbys på ungdomstrinnet i Kristiansand. Skoleåret 2017-18 var det 424 elever som 
har trafikk som valgfag. 
 
Målet med faget er at: 

• Elevene skal følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig 
atferd er. 

• Elevene skal gi praktiske eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, 
kommunikasjon og samhandling  påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet 

• Elevene skal diskutere hvordan oppmerksomhet og rusmidler kan påvirke sanser og 
reaksjonsevne i trafikken 

• Elevene skal foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen mellom 
erfaring og ulykkesrisiko 

• Elevene skal demonstrere hvilke plikter og hvilket ansvar de har ved en trafikkulykke, og 
utføre livreddende førstehjelp gjennom praktiske øvelser 

• Elevene skal vurdere fart, krefter og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte 
resultatene 

• Elevene skal vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader og hvorfor det er 
viktig å bruke utstyret riktig 

• Elevene skal presentere eksempler på trafikksikkerhetstiltak som reduserer faren for 
ulykker ved trafikk i mørke og under forskjellige vær- og føreforhold 

https://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2014/05/Veiledning-til-Kunnskapsl%C3%B8ftet-2011.pdf
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• Elevene skal demonstrere at et kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og utføre 
sikkerhetskontroll og vedlikehold 

5.1.4 Trafikksikker kommune 
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, 
arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester 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. 
 
I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for 
godkjenningsordningen for Trafikksikker kommune. Ordningen er et kvalitetsstempel for godt, 
målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Mye av dette arbeidet gjøres allerede i dag  
Før neste Trafikksikkerhetsplan for den nye kommunen skal utarbeides skal det avklares om 
kommunen skal delta i ordningen for å sikre et enda mer systematisk arbeid. 
 

 
 

5.1.5 Informasjon, kontroll og overvåking 
 
Trafoen og 18pluss er to av Vest Agder Fylkeskommunes trafikantrettede tiltak. Begge har eksistert 
siden 2006.  
Begge tiltakene har fokus på trafikantenes risikoforståelse. I samfunnets forståelse av 
trafikksikkerhet snakket man tidligere noe ensidig om holdningsskapende eller holdningsendrende 
tiltak. I senere tid har risikoforståelse kommet mer i sentrum.  Holdning er bare en del av 
risikofaktorene hos trafikanten. Adferden påvirkes også av den fysiske, mentale og 
kunnskapsmessige tilstand, samt forholdet mellom trafikanten, kjøretøyet og omgivelsene. 
 
Tiltakene har ungdom som hovedmålgruppe, fordi all statistikk viser at ungdom mellom 16 til 24 år 
er massivt overrepresentert i trafikkulykker. Forklaringen på dette er knyttet til tre hovedpunkt: 
 

• De er ferske, uerfarne bilførere.  
• Hjernen er umoden. Forskning viser at hjernen først er ferdig utviklet ved 25-30 års alder. 

Jenter utvikler seg rasker enn gutter. 
• De kjører tohjulinger, eller biler som er eldre og dårligere enn gjennomsnittet. 

Trafoen 
Trafoen er et bygg med fem rom. Deltakerne beveger seg gjennom huset, fortrinnsvis en og en, og 
opplever på nært hold, gjennom film i flere rom hvordan ei trafikkulykke utvikler seg. I det siste 
rommet blir opplevelsen, og de følelser, tanker og erfaringer som dukker opp bearbeidet sammen 
med en instruktør. 
 
Deltakerne drøfter hvordan holdninger og tilstand virker inn på adferden og hvordan samspillet 
mellom sjåfør, kjøretøy og omgivelsene øker eller minsker risikoen for ulykke. Den teoretiske delen 
avsluttes med hver deltakers vurdering av risikoen for selv å havne i enn ulykke i nærmeste framtid. 
 
Trafoen blir brukt av en rekke grupper: Yrkessjåfører, UiA, Statens Vegvesen, Kriminalomsorgen, 
Konfliktrådet; Politiet, Ungdomsskoler. 
Det drives et kontinuerlig arbeid for å utvide brukergruppene. 
 
18pluss 
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Kjernegruppa til 18pluss er ungdom mellom 18-25, som har sertifikat klasse B. 18pluss kurset er et 
rent praktisk kurs, ungdommene dras med gjennom handlinger der de opplever situasjoner fysisk. 
De gjennomgår 3 moduler som består av banekjøring, skadested og Trafoen. 
På banen er det lagt vekt på å gi deltakerne en aha-opplevelse. De skal erfare at det lønner seg å 
sette ned farten. Deltakerne skal altså ikke dyktiggjøres i det å mestre utfordringer i høy fart, men 
forstå̊ hvordan en kan kjøre trafikksikkert og dermed redusere risikoen for ulykker. 
Skadestedsbehandlingen er en praktisk øvelse hvor deltakerne kommer til et skadested og må 
gjøre det de kan for å hjelpe den forulykkede. De får korreksjoner på hvordan de takler 
situasjonen, deretter må de gjennomføre behandlingen på nytt – med forhåpentligvis bedre 
resultat. 
18pluss er et tiltak som stort sett blir finansiert av VAF og SVV. En egenandel på kroner 500,- per 
person blir fakturert kommunen vedkommende deltaker er bosatt i. Trafoen er et gratis tilbud til alle 
ungdomsskoler i Kristiansand kommune gjennom trafikk valgfag. 
www.18pluss.no  
www.trafoen.no  
 
Politiet 
Agder politidistrikt ved Kristiansand driftsenhet og Utrykningspolitiet vil fortsatt bidra med kontroller 
som er spesielt rettet mot trafikksikkerhet for barn og unge   

 
• Fartskontroller i nærheten av skolene, spesielt i forbindelse med skolestart 
• Atferdskontroll etter behov/klage skole/FAU. 
• Kontroll av mopeder i samarbeid med Statens vegvesen  

 
 

Antall mopeder på veiene har økt i takt med den generelle trafikkveksten. Vi ser en uheldig økning 
i ulykkesstatistikken i denne kjøretøygruppen. Aldersgruppen 15 – 17 år står for halvparten av alle 
mopedulykkene i kommunen. Politiet ser utfordringer med nye motoriserte fremkomstmidler som 
ståbrett, elektrisk sykkel/sparkesykkel og lignende som har stor fart. 
Det er viktig at skolene bidrar til samarbeid og gjerne melder fra om behov for kontrollaktivitet. 
 

http://www.18pluss.no/
http://www.trafoen.no/
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Iben 
 
 

5.2 Tiltak på veinettet 
 
Når det skal gjøres tiltak må det i samarbeid med Planmyndigheten bli vurdert om det er behov for 
regulering eller om det er tilstrekkelig med teknisk plan. Tekniske planer vil bli utarbeidet i henhold 
til Statens vegvesen sine normer og kommunens veinormal for kommunale veier.  
Ved utbedring av vei bygging av vei er det viktig og også legge til rette for et aldersvennlig 
samfunn og for de som har redusert fremkommelighet og kognitive evner. 
Det er viktig å planlegge anleggene slik at bevegelsesmønster er logiske og lettfattelige. Dagens 
veinormal stiller krav til løsninger som skal legge til rette for universelle løsninger, for eksempel 
god belysning, kantsteinshøyder, ledelinjer, varselindikatorer, krav til lengde- og tverrfall mm. Ved 
revidering må det ses på ytterligere tiltak for eksempel strengere krav til når rekkverk skal 
monteres og om det skal stilles økt krav til repos ved gangkrysninger. Rådet for 
funksjonshemmede vil bli konsultert når veinormal skal endres. 
 
 
 

5.2.1 Finansiering av tiltak 
Foreslåtte tiltak på veinettet vil bli finansiert både gjennom egen og ekstern finansiering. Egen 
finansiering for tiltak på kommunale veier vil være gjennom ingeniørvesenets arbeidsplan og 
kommunens handlingsplan.  
I tillegg til kommunens eget budsjett kan tiltak finansieres av ulike eksterne kilder: 
• Fylkesveibudsjettet for tiltak på fylkesvei. 
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• Ulike statlige ordninger som tildeling fra Samferdselsdepartementets belønningsordning og 
andre statlige ordninger enten som del av Statens vegvesens programområder eller spesielle 
TS-ordninger som vil variere.  

• Bompengefinansierte tiltakspakker, Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 er en 
slik pakke der en del tiltak er finansiert gjennom den såkalt myk pakke. Samferdselspakke 
Fase 1 er i praksis avsluttet. Fremover vil bompenger inngå som delfinansiering i en 
byvekstavtale. Ny bompengeordning Samferdselspakken fase 2, ble vedtatt i 2018. Det er ikke 
avklart hvordan de såkalte programmidlene (bompengeinntekter utover finansiering av 
Gartnerløkka-Kolsdalen) skal disponeres. Det er uansett en ambisjon at denne pakken skal 
avløses av en byvekstavtale med tilhørende bompengeordning og statlige bidrag til finansiering 
av tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange så raskt som mulig. 

 
Listen over tiltak i trafikksikkerhetsplanen vil være et nyttig verktøy når Kristiansand kommune skal 
søke om ekstern finansiering, både fra fylkeskommune og stat. Listen brukes også når 
Fylkeskommunen og vegvesenet skal prioritere midler på egne veier. Det er viktig å huske at for 
belønningsavtalene og i en byvekstavtale er tiltakets bidrag til nullvekstmålet et viktig 
prioriteringskriterium. Det er dermed ikke alle TS-tiltak som svarer like godt på målsettingene for de 
ulike eksterne finansieringskildene. 
 
Fram til i dag har ATP-utvalget vedtatt prioriteringer innenfor følgende finansieringskilder: 
• ATPs-driftsbudsjett, alle kommunene betaler inn en medlemsavgift lik 35 kr/innbygger per år 

(indeksjusteres hvert år). Disse pengene benyttes til administrasjon av sekretariatet, kampanjer 
for endrete transportvaner i befolkningen, utredninger og fysiske tiltak for å bedre forholdene 
for gåene og syklende. 

• Tiltak finansiert av belønningsavtalene og Samferdselspakke (myk pakke) fase1. 
 
ATP-utvalgets rolle vil være uendret fram til det er inngått en byvekstavtale.  
 

5.2.2 Prioritering 
 
Etterfølgende tabell viser kommunenes prioritering av fysiske tiltak på kommunale veier, fylkes-
veier og riksveier. Prioriteringene er basert på velforeningenes og skolenes ønsker, registreringer 
av problematiske strekninger, ulykker, biltrafikk, hastighetsnivå og gang-/sykkeltrafikk. Hovedfokus 
er sikring av skoleveier og veier der med stor ferdsel av barn og unge, men det er også lagt inn 
tiltak som er viktige for bruk av sykkel som transportmiddel mellom bolig av arbeid. For tiltak som 
ligger nært fram i tid er det også lagt vekt på plan- og grunnervervssituasjon.  
 
 
Nedenstående tabell viser forslag til prioritering av trafikksikkerhetsprosjekter fra 2019 De årlige 
rammene til slike tiltak er svært usikre og tabellen må leses som et forslag til innbyrdes prioritering 
mellom tiltakene. Plan- og grunnervervssituasjon for tiltakene vil variere og forandres kontinuerlig, 
og det må forventes av det skjer endringer i prioriteringer underveis i perioden. Tiltakspakke for 
sykkeltrafikk og gange i forbindelse med bymiljøpakke for Kristiansand som er under utarbeidelse, 
vil også kunne endre prioriteringsrekkefølgen. 
 
 
I tillegg til prosjektene som er angitt i oversikten vil det bli gjennomført mindre tiltak som skilting, 
fartsdempere i 30-soner, opphøyde gangfelt og bussputer i buss- og samleveinettet, m.m. 
 

Pri
. 

Veinavn Strekning Tiltak  Lengd
e 

ÅDT 2019
-22 

2023
- 

Merknad 

1 Kvadraturen   30-sone og 
fartsdempere  

    0,5     

2 Fv 8 Vesterøya Skudeviga -  Kilura 
syd 

Gang og sykkelvei 400 1 000 6     
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3 RV9/FV 
405Venneslaveien 

Mosby sentrum - 
Mosby skole 

Redusere fartsgrense 
til 40 km/t  
fartsdempere 

900 6 050 0,2     

4 Rv9 Setesdalsveien Strai Sikring av 
fotgjengerkryssinger  

  9 450 2     

5 Fv 452 Ålefjærveien v/skolen-
Grostølveien 

Fartsdempere og 40 
km/t 

  4 700 0,1     

6 Fv 28 Festningsgata Tordenskjoldsgt- 
Dronningensgt 

Sikre krysningspunkt 
myke trafikanter 

  1120
0 

0,5     

7 FV453 Småslettene v/Brattvollsheia  Fartsdemper , intensiv 
belysning gangfelt 

800 2 500 0,2     

8 Flatholmsveien v/ Møvig skole Fortau  30   0,2     
9 Fv 452 Ålefjærveien v/ Magnus 

Barfotsvei 
Redusere fartsgrense 
til 40 km/t 

    0,1     

10 RV452 Ålefjæveien Justnesskauen 
nord- Justvik skole 

Nedsetting av fart til 50 
km/t 

    0,2     

11 Fv 25 Østre Ringvei v/ Marviksveien Intensivbelysning 
gangfelt fv 25, Østre 
ringv., v Mega, flytte 
gangfelt jfr ny plan 

    0,3     

12 FV23 Marviksveien v/ Freyasdalsvei Sikring av 
sykkeltrafikk, 
ulykkespunkt 

    0,2     

13 Tordenskjoldsgate v/ Kronprinsens 
gate 

Sikker 
fotgjengerkryssing, 
gangfelt med midtdeler 

  2800 0,2     

14 Tordenskjoldsgate v/ Lømslandsvei Dempe fart  på 
syklister 

    0,05     

15 Haumyrhei 
veien 

v/Bliksheia Utbedring av frisikt i 
kryss  

    0,3   Grunnerverv 

16 Sletteheiveien v/ Linerlebakken Intensivbelysning 
gangfelt  

  5100 0,1     

17 Tinnheiveien Sølvveien- 
Ledningsdalen bro 

Forlenge fortau 35 4896 0,2     

18 Liane Ringvei/ 
Strømmeveien 

v/ Strømmeveien Vurdere 
intensivbelysning av 
gangfelt 

  2800 0,4     

19 Linerlebakken v/ nr 2 Utbedre sikt i kurve   330 0,3   Grunnerverv 
20 Hommeren Rv9-kirka Bedre veilys      0,3     
21 Hommeren RV 9- 

på/avstigingsplass 
Forlenge gs vei 
vurderes bla i forhold 
til sikt 

          

22 Jernesheia Justvik skole- 
Skinnerheia 

Gang og sykkelvei 500   5   Regulering 
pågår 

23 Ringlebekkveien Kalkveien- 
Ringlebekkveien 
19 

Fortau 140   1,5   Grunnerverv 

24 Vågsbygd ringvei Gangfelt Intenisiv  belysning   var  2     
25 Kirsten Flagstadsvei Gangfelt Intensiv belysning   var  1     
26 FV1 Torridalsveien E 18- Arenfeltsvei Vegvesen bes vurdere 

40 km/t 
  6700       

27 Rv9 Setesdalsveien v/ Hommeren Bedre belysning av 
undergang 

  9450  0,3     

28 Fv8 Vesterøya Kilura nord-  
Andåskrysset 

Gang og sykkelvei 100    0,5   Rekkefølgekrav 

29 FV Møllevannsveien v/skolen Bedre belysning 
busslomme 

  3 800  0,1     

30  Fv 401 Høvågveien  Kryss 
Dvegsnesveien 

Undergang/rundkjørin
g 

        Rekkefølgekrav 
Benestad 

31 Tretjønnveien Sunnivas vei - 
Fagerholt skole 

Sykkelvei med 
separert fortau  

250 1 000  4   Må reguleres 

32 Fv401 Høvågveien v/ Bjørnestad Busslomme Fv 401, 
Høvågveien 

     0,3     

Pri
. 

Veinavn Strekning Tiltak  Lengd
e 

ÅDT 2019
-22 

2023
- 

Merknad 

33 Auglandsveien/Broveie
n 

Vågsbygsringvei - 
Auglandskollen 

Fortau 300    3   Må reguleres 

34 Odderøyveien 
 

Bedre belysning      1     
35 Fv11 Tømmerstøveien Bordalen - 

Holteveien 
Gang og sykkelvei  60    0,3 

 
  

36 Kromveien/Nikkelveien v/ nr 1 Forlengelse av fortau 100 6 000  0,5   Grunnerverv 
37 Ravnedalsveien Rv9- Grimsbekken Fortausutvidelse  100 1 900   5 Må reguleres 
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Pri
. 

Veinavn Strekning Tiltak  Lengd
e 

ÅDT 2019
-22 

2023
- 

Merknad 

38 Fv453 Østre Ålefjærvei RV41 Topdalsveien 
-Brattvollheia 

Gang og sykkelvei, 
busslommer  

800 2 900   6   

39 FV 453 Østre 
Ålefjærvei 

Brattvollheia- 
Brattvollsøyfen 

Fortau/gang og 
sykkelvei 

100 2900       

40 FV3 Kystveien Kryss 
Tømmerstøveien 

Oppstramming og 
bedre belysning i 
kryss 

          

41 Odderheiveien Snarvei Utskifting av armatur 
ved Odderhei terrasse 

      0,2    

42 Kiledalen v/ Mosby 
oppvekstsenter 

Bedre belysning           

43 Dvergsnesveien v/ Valsvigveien Foresterket belysning 
gangfelt 

      0,2   

44 Eivind Jarlsgate Lillemyrveien - 
Steinkleiva 

Fortau 550 860   5 Må reguleres 

45 Ringlebekkveien Ringlebekkveien 
19- Kvernveien 

Fortau 95     2,5 Må reguleres 

46 Tretjønnveien v/ Gamle Ålefjærvei Siktutbedring ved  
gangfelt  

       0,5   

47 Fv3 Sømsveien Sømstranda Siktutbedring        0,3   
48 FV1 Torridalsveien Kryss Nedre 

Lundsvei 
Bedre forhold for 
gående, 
oppstramming av 
kryss 

       0,2   

49  Moneheia   Fortau/snarvei   400       
50 Fv1 Torridalsveien Haus - Saga Gang og sykkevei og 

undergang 
500 5 200   7   

51 Fv452 Ålefjærveien Grostølveien - 
Kvernhusheia 

Gang og sykkevei  500 4 700   5   

52  Fv 456 Vågsbygdveien Skonnertveien Undergang   4 250   7   
53 Skonnertveien Steindalen - 

Jolleveien 
Gang og sykkevei  400 1826 

  
  

54 Rv9 Setesdalsveien Leirdalen Utbedring av sikt for 
gang og sykkelvei 

          

55 Høiteun Høietun - Leirdalen Gang og sykkevei  350     6   
56 Fv3  Sømsveien Randesundheimen

-Sømskleiva 
Gang og sykkevei  800 2 050   15   

57 RV9 Setesdalsveien Mølla/Grimsbekken Undergang   8 100   10 Inngår i 
reg.plan for 
Grim torv 

58 Steinkleiva Eivind Jarlsgate- 
Hamreheia 

Fortau 170 400   3 
 

59 Fv3 Kystveien Holteveien -
Tømmerstø 

Gang og sykkelvei og 
veilys 

900     7   

60 Tinnheiveien v/ Tinneheiasenter Gangbro, utvidelse       7   
61 Rv41 Topdalsveien  Krageboden - Boen 

bru 
Fortau 200 2 800       

62 Rv41 Topdalsveien  nr 303-321 Fortau 400 2 800   3   
63 Fv 3 Kystveien Tømmerstø -

Vrånes ( Kystveien 
300) 

Veilys 800     0,8   

64 FV 453 Østre 
Ålefjærvei 

Bratvollsløyfen- 
Borgeveien  

Fortau 200 2900       

65 Fv453 Østre Ålefjærvei Ålefjærveien- 
Bedehuset 

Gang og 
sykkelvei/fortau 

800     15   

66 FV 4 Kongshavnveien Kringsjå skole mot 
Bjørnestad 

Fortau           

67 Vågsbygd Ringvei v/ Bosmyrveien Gangbro    4 950   7   
68 Kirsten Flagstadsvei Hele strekningen Fortau langs østsiden  900 3 500   9   
69 RV 41 Topdalsveien Drangsholtveien -

gangbro Foss 
Gang og sykkelvei 1 000 2800   7   

70 Gislemyrveien Gislemyrkollen -
Slettheieveien 

Gang og sykkelvei         Deletapper 
må vurderes 

71 Tappenbakken RV9- Høietun Bedre veilys 650     0,4   
         
72 Justnesskauen ved p plass båthavn Veifender mellom 

fortau/kjørevei 
40     0,2   

73 Hannevik terrasse Utvidelse av 
vei/siktsoner 

Utvidelse av 
vei/siktsoner omfang 
må vurderes 

          

74 Tretjønnveien Borghildsvei- 
Holdalsnuten 

Separering av gang 
og sykkelvei 
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Pri
. 

Veinavn Strekning Tiltak  Lengd
e 

ÅDT 2019
-22 

2023
- 

Merknad 

  FV8 Vesterøya Kilura sør- Kilura 
nord 

Gang og sykkelvei         Langsiktig 

 FV3 Sømsveien Sømskleiva- 
Salbustad 

Gang og sykkelvei     Langsiktig 

  Fv405 Venneslaveien Ravnåsveien- 
Kvarstein bru 

Gang og sykkelvei 900 6 050   11 Langsiktig 

  RV9 Setesdalsveien Jernbane krysning 
v/ Grim Torg 

Gangbro 
m/separering av 
gående og syklister 

        Langsiktig 

  FV3 Kystveien Tømmerstøveien -
Kongshavn 

Gang og sykkelvei         Langsiktig 

  FV4 Kongshavnveien Kystveien- 
Høvågveien 

Gang og sykkelvei         Langsiktig 

  Fv 8 Østerøya Paulen -Geiderøya Fortau         Langsiktig 
  FV 452 Ålefjærveien Justvik skole - 

Ålefjær 
          Langsiktig 

  FV2 Dønnestadveien Topdalsveien - 
Dønnestadveien 
229 

          Langsiktig 

  FV7 Ravnåsveien Tutlamoen 
Ravnåsveien 51 

          Langsiktig 

 

6. OPPFØLGING AV PLANEN  

6.1 Evaluering 
Status for planlagte prosjekter og tiltak legges fram for By og miljøutvalget i løpet av perioden. 
 
 

6.2 Arbeidsgruppe 
Arbeidsgruppa som har vært med i utarbeidelsen av planen vil fungere som en fast 
trafikksikkerhetsgruppe for Kristiansand kommune inntil ny gruppe er etablert etter 
kommunesammenslåingen. 
Arbeidsgruppa skal gripe trafikksikkerhetssaker og ta initiativ i forhold til andre instanser og 
fagmiljøer. Det etableres et tett samarbeid med trafikksikkerhetsgruppa i ATP-prosjektet. 
  
Ingeniørvesenet har ansvar for at trafikksikkerhetsplanen revideres 
 

Tobias 
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VEDLEGG 1, ANSVAR OG MYNDIGHETSOMRÅDER 
 

Sentralt nivå Ansvarsområde 
Samferdselsdepartementet Hovedstrukturen i transportsystemet  

Lover/regelverk/normaler for veier, skilting, veitrafikk m.m. 
Føreropplæring 
Bilparkens tekniske standard 
 

Justisdepartementet Trafikkovervåkning 
 

Kommunal og 
moderniseringsdepartementet 

Arealbruk, plan- og bygningsloven 
 

Kunnskapsdepartementet Trafikkopplæring i skolen 
 

Statens vegvesen, Vegdirekto-
ratet 

Ivaretar Samferdselsdepartementets ansvar for utbygging, drift og vedlikehold 
av riksveier, føreropplæring, teknisk standard på kjøretøyer. 
 

Politiet Ivaretar Justisdepartementets ansvar for trafikkavvikling, fartsovervåkning og 
rusmiddelkontroll 

Regionalt nivå  
ATP-samarbeidet Koordinerer trafikksikkerhetsarbeidet i Kristiansandsregionen. Egen arbeids-

gruppe som har ansvar for trafikksikkerhetstiltak og gang-/sykkelveier. 
Bevilger midler til og initierer fysiske tiltak langs riks-, fylkes- og kommunale 
veier (utbygging, trafikksikkerhetstiltak, drift- og vedlikehold) og holdningsska-
pende arbeid. 
 

Fylkesnivå  
Fylkeskommunen Ansvarlig for budsjett og prioriteringer for fylkesveinettet. 

Ledelse og sekretariat for ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. 
 
Ansvar for kollektivtrafikk, inklusive skoleskyss og transport for funksjons-
hemmede 
 

Statens vegvesen (vegkontor) Planlegging og utbygging av vei- og trafikksikkerhetstiltak, drift- og ved-
likehold på riks- og fylkesveier. 
Føreropplæring, kontroll av teknisk standard på kjøretøyer 
Fartsgrenser og skiltsaker for riks- og fylkesveier. 
Deltar i ATP-samarbeidet. 
Ulykkesstatistikk og trafikkdata. 
 
 

Trygg Trafikk Frittstående organisasjon som arbeider med holdningsskapende arbeid, 
informasjon og opplæring i trafikksikkerhet. 
 

Kommunalt nivå  
Bystyret Vedtaksmyndighet for reguleringsplaner. 

Vedtar budsjettrammer til vei- og trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. 
 

By- og miljøutvalget Politisk hovedutvalg for areal-/reguleringsplaner. 
Vedtak av Trafikksikkerhetsplan. 
Godkjenning av fartsgrenser, fartsdempende tiltak m.m. langs kommunale 
samleveier. 
 

Plan-bygg og oppmålingsteaten Planlegging, saksbehandling og innstillingsmyndighet ved regulering av vei- 
og trafikksikkerhetstiltak på riks-, fylkes- og kommunale veier. 
 

Ingeniørvesenet Planlegging og utbygging av vei- og trafikksikkerhetstiltak, drift- og 
vedlikehold på kommunale veier. 
 

Oppvekstsektoren Vedtaksmyndighet for skoleskyss ved særlig farlig og vanskelig vei (jfr opp-
læringslovens definisjon i § 7.1). 
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Ansvar for finansiering av skoleskyss ihht takster fastsatt av fylkeskommunen. 
 

Kommuneoverlegen Kartlegging av trafikkulykker med lege-/sykehusbehandling. 
 

Barn- og unges representant Har et særlig ansvar for å ivareta barns interesser, når det faste utvalg for 
plansaker (By og miljøutvalget) behandler forslag til arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. 
Er barn og unges talerør i den kommunale planleggingen. 
 

Lokalt nivå  
Grunnskoler Aktivisering av barn, foreldre og lærere i kartlegging av skolevei. 

Opplæring. 
Innspill/ønsker til Trygg Trafikk og kommunen om informasjonsmateriell, 
undervisningsstøtte, fysiske tiltak, skilting m.m. 
 

Velforeninger/områdeutvalg Innspill til kommunen om reguleringsplaner, fysiske tiltak, skilting m.m. 
  
  
  

 

 

Vedlegg 2 Innspill med vurderinger  
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