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FORORD 

 
 

Bakgrunn:  

 

Arbeidet med å utarbeide den første handlingsplan for trafikksikkerhet for 

Tjeldsund kommune ble startet opp våren 2001. Planen ble utarbeidet av Ofoten 

Interkommunale plankontor. Handlingsplanen har vært revidert og oppdatert 

omtrent hvert år siden dette. I 2005 og 2008 ble det gjennomført en litt grundigere 

revidering, men er enda basert på det opprinnelige grunnlaget fra 2001.  

 

 

Arbeid i ad-hoc utvalget 

Kommunestyret satt i forrige valgperioden ned et ad-hocutvalg for samferdsel. 

Utvalget har bla arbeidet med  tiltak i planen og rullering av handlingsplan for 

trafikksikkerhet.  Ulykkesstatistikken er oppgradert frem til 2010.  Det er ellers 

foretatt noen endringer og mindre justeringer i oppsettet. Det er denne gang ikke 

foretatt noen grundig analyse av ny ulykkesstatistikk. 

 

 

Utvalget har vurdert nye tiltak og prioritert disse i handlingsplan.  

De tiltak som er gjennomført,  er lagt som vedlegg til planen, vedlegg 2.  

 

 

 

 

Tjeldsund den  28. Februar  2013 

 

   

 

 

 

Bjørn Alling                           Ole Øystein Lindebø 

    rådmann     Leder Plan- og utviklingsavdeling 

 

 

Behandling: 

 

1. Formannskap den 19.03.2013:   

Vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Endringer innarbeidet. 

2. Formannskapet den 18.06.2013:  

Innstilling til kommunestyret 

3.  Kommunestyret den 25.06.2013:  

Vedtatt plan for perioden 2013 - 2016 
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SAMMENDRAG 

 

 
Stortinget vedtok i 1996 en interpellasjon der man ba regjeringen stimulere flere 

kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å 

sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til «Aksjon 

skolevei». Oppfordringen er fulgt opp i Nasjonal transportplan 2001-2011. 

 

Tjeldsund kommune startet opp arbeidet med å lage en trafikksikkerhetsplan våren 

2001.  

 

Det er i denne planen satt følgende hovedmål for det framtidige 

trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen:  

 

 

 

 

 

Med utgangspunkt i de registreringer av ulykker som er gjort, har kommunen valgt 

ut fire satsningsområder: 

 

1. Utforkjøringer 

2. Møteulykker 

3. Kryssulykker 

4. Holdningsskapende arbeid 

 

Utforkjøringer og møteulykker er de typer ulykker som dominerer på 

ulykkesstatistikken for Tjeldsund kommune. Ulykker som involverer myke 

trafikanter innehar en beskjeden del av de politirapporterte ulykkene, men 

forskningsresultater viser at dette er den ulykkestypen som har flest mørketall.  

 

Det er i hovedsak aldersgruppen 15-24 år som er involvert i flest ulykker.  

 

Ulykkesstatistikken i denne planen er fra perioden 2004-2010. Det er ikke foretatt 

grundigere analyse av ulykkesstatistikkene. 

 

For å redusere antallet trafikkulykker i henhold til vedtatte mål, har ad-hocutvalg 

for Samferdsel i Tjeldsund kommune utarbeidet en handlingsplan som prioriterer 

ulike tiltak i planperioden. Flere tiltak fra forrige plan er tatt med videre, og nye 

tiltak er kommet til.   

 

Tiltak som er gjennomført i forrige periode, fremkommer av vedlegg 2. 

 

Handlingsplanen er delt i tre tiltakslister. En for ikke-fysiske tiltak (adferdsendring 

og holdningsskapende arbeid), en for fysiske tiltak og en tiltaksliste for stam- og 

fylkesveinettet. 

 

Det kan søkes tilskudd fra Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for samtlige 

tiltaksformer. 

Tjeldsund kommune bygger på “Null-visjonen” – Ingen mennesker skal 

bli drept eller få varige skader på grunn av veitrafikken i Tjeldsund 
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Trafikksikkerhetstiltakene kan finansieres ved hjelp av kommunale midler 

gjennom årsbudsjett, tilskudd fra Nordland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg,  

trafikksikkerhetsmidler (tidligere Aksjon skolevei-midlene ), både til fysiske og 

ikke fysiske tiltak. Det er også mulig å søke om andre typer tilskudd, f.eks. ved 

hjelp av www.tilskuddsportalen.no som Tjeldsund kommune er medlem av. 

 

Tilskuddet fra fylket er ofte 80% av totalbeløp. Dette utbetales i etterkant, når 

prosjektet er ferdigstilt. Kommunen må forskuttere for beløpet samt finansiere de 

resterende 20% av totalkostnad.  Evt overskridelser blir også kommunens ansvar å 

finansiere fullt ut. 

 

Det skal gjøres en årlig revidering av planen hvor tiltakslistene gjennomgås og 

eventuelt kompletteres. Ansvarlig for dette arbeidet er Plan og 

utviklingsavdelingen etter innspill fra avdelingene. Hvert 4. år foretas en 

hovedrullering av planen. Planen gjennomgås da i sin helhet.  Handlingsplan for 

trafikksikkerhet inngår i vedtatt planstrategi, og rullering beskrives nærmere her. 
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1. INNLEDNING 
 

I februar 1996 vedtok Stortinget en interpellasjon der ”Stortinget ber regjeringen 

stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, 

blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til 

«Aksjon Skolevei»”. «Aksjon Skolevei» er et statlig tilskuddsprogram til lokalt 

trafikksikkerhetsarbeid. Dette er senere endret til Fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler. 

 

Oppfordringen ble fulgt opp i Norsk veg- og vegtrafikkplan vedtatt våren 1997, 

hvor det heter: ”trafikksikkerhets-midler” skal nyttes til å sikre barns skolevei 

gjennom fysiske tiltak i tilknytning til kommunale og fylkeskommunale veier. I 

tillegg kan midlene nyttes til å stimulere kommunen til å lage lokale 

trafikksikkerhets/tiltaksplaner, og støtte til planlegging av enkeltprosjekt/tiltak.  

 

Denne holdningen er fulgt opp i Nasjonal transportplan (NTP).  

 

Det er utarbeidet en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013. 

Denne er utarbeidet av Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, 

Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk. Planen bygger på NTP 2010 – 2019. 

 

Kommunen har ansvaret for trafikksikkerheten på de kommunale veiene. Selv om 

mange av sakene som kommunen behandler ofte skal gjennomføres helt eller 

delvis på bekostning av andre organer, har kommunen en nøkkelrolle i 

trafikksikkerhetsarbeidet. Ikke minst skal kommunen være initiativtaker og 

mottaker av innspill fra personer, lag og organisasjoner.  

 

Når det gjelder fylkes- og riksveinettet bør kommunen spille en aktiv rolle ved å 

fremme forslag til tiltak, samt forsøke å påvirke de prioriteringer som gjøres på 

fylkes- og nasjonalt nivå, i henholdsvis Fylkesvegplan og NTP. Kommunen har 

imidlertid ikke noe budsjettansvar og heller ingen besluttende myndighet. 

 

Tjeldsund kommune har vedtatt at folkehelseperspektivet skal være det 

overbyggende element i all virksomhet. Kommunen har inngått forpliktende 

samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune der ett av temaområdene i 

avtalen er trafikksikkerhet. 
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2. PLANPROSESSEN 
 

Tjeldsund kommune har valgt å lage en enkel plan som kan utvikles og endres  

gjennom det daglige trafikksikkerhetsarbeidet og de årlige revideringene. Vi har 

bygd videre på opprinnelig planutkast. Kommunen har nå vedtatt planstrategi for 

kommunevalgperioden. Denne beskriver tidspunkt for rullering av plan.  

 

Den opprinnelige prosjektgruppa for planen er oppløst. Denne perioden er det 

nedsatt et Ad-hocutvalg for samferdsel som har arbeidet med 

trafikksikkerhetsplanen. Leder av plan og utvikling har vært sekretær for utvalget. 

 

Parallelt med gjennomføringen av handlingsplanen er det et  engasjementet rundt 

trafikksikkerhetsarbeidet  i kommunen, andre  offentlige organer samt 

interessegrupper. 

 

 

2.1 ORGANISERING 

 

Prosjektgruppa for 1. utgave av trafikksikkerhetsplanen bestod av representanter 

fra politi/lensmann, skolene, helseetaten og plan- og utviklingsavdelingen. 

 

Revidering av planen i 2005 og 2008 er utført av Plan- og utviklingsavdelingen 

 

Denne planen for 2012-2015 er utarbeidet av  Ad-hocutvalg for samferdsel. 

 

Utvalget har bestått av: 

 

Alf Bakkland  – leder 

Karl Albert Kjerstad  

Jan-Helge Hardersen 

Evald Joakimsen 

Gunnhill Andreassen 

 

Sekretær: Ole Øystein Lindebø (fra april 2010) 

 

Ad-hocutvalget gjaldt for forrige valgperiode og ble nedlagt i 2011 

Plan og utviklingavdelingen har etter det sluttført arbeidet. 
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2.2 PLANPROSESSEN 

 

Planprosessen kan fremstilles skjematisk som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2.1: Skjematisk framstilling av planprosessen 

 

Oppnevning av 

prosjektgruppe 

Behandling av 

høringsforslag i 

formannskapet 

Offentlig høring 

Revisjon på 

bakgrunn av 

høringsuttalelser 

Politisk behandling, 

vedtak 

Iverksetting, 

oppfølging 

Revidering, 

rullering 

 

 

Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan 

1. Formulering av mål  

2. Problemanalyse 

3. Formulering av delmål  

4. Foreslå tiltak  

5. Prioritere mellom tiltak  

             6. Utarbeide høringsforslag 



Handlingsplan for trafikksikkerhet Tjeldsund kommune  

10 
Versjon 1.06/ 2013 –  endelig vedtatt plan. KS 25.06.13 

 

3. MÅLSETTING 
 

Handlingsplan for trafikksikkerhet for Nordland 2002-2005 viderefører ”0-

visjonen”, dvs. 0 drepte og 0 alvorlig skadde i trafikken. Begrepet er hentet fra 

trafikksikkerhetsarbeidet i Sverige og ble innført i forrige planperiode. Visjonen er 

uttrykt på følgende måte: 

I Nordland fylke skal ingen miste livet eller bli varig skadde i trafikkulykker. Dette 

kan bare oppnås dersom trafikantene selv er bevisst sin egen rolle i det 

forebyggende arbeidet. 

 

Den vanlige målsettingsstrukturen er å fastsette et hovedmål som skal bringe oss 

nærmere visjonen. I hovedmålet kan man sette seg som mål at antallet drepte og 

skadde i trafikken skal reduseres, eller ikke overstige et visst antall personer.  

 

Tjeldsund kommune har satt seg følgende hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet 

i kommunen: 

 

 

 

 

 

For å jobbe fram mot dette målet har kommunen valgt ut 4 satsningsområder: 

 

5. Utforkjøringer 

6. Møteulykker 

7. Kryssulykker 

8. Holdningsskapende arbeid 

 

Utforkjøringer, møteulykker og kryssulykker er de typer ulykker som dominerer 

på ulykkesstatistikken for Tjeldsund kommune. Ulykker som involverer myke 

trafikanter innehar en beskjeden del av de politirapportere ulykkene, men 

forskningsresultater viser at dette er den ulykkestypen som har flest mørketall.  

 

En vurdering av ulykkesstatistikken ved hovedrullering av planen vil vise om 

kommunen har kommet nærmere sitt mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjeldsund kommune bygger på “Null-visjonen” – Ingen mennesker skal 

bli drept eller få varige skader på grunn av veitrafikken i Tjeldsund 
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4. ANSVAR OG MYNDIGHET 

 
Vei- og veitrafikkloven regulerer ansvar og myndighet tilknyttet offentlig vei. 

Kommunen har ansvar og myndighet for kommunale veier. Tjeldsund 

kommunestyre er kommunens planmyndighet.  

 

Plan og utviklingsavdelingen har det daglige ansvaret for forvaltning, drift og 

vedlikehold av det kommunale veinettet. Avdelingen har også ansvaret for  

teknisk planlegging, samt gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. 

 

Statens Vegvesen har  ansvaret for trafikksikkerheten på riks- og fylkesveinettet. 

Noen riksveier er det siste året omklassifisert til fylkesveier gjennom en 

overføring av veiansvar fra Staten til Fylkeskommunen 

 

 

 

TYPE VEI VEINR. STREKNING VEINETTETS 

LENGDE (km) 

Europaveier E 10 Troms grense - Fiskfjord 25,0  

Fylkesvei Fv 824 Troms grense - Ramsund 14,2 

Fylkesveier 

 

Fv 711 

Fv 711 

Fv 713 

Ramsund bru - Tjeldnes  

Ramsund bru til Rusvik  

Fjelldal x Fv 824 – 

Skogan x Fv 824                

31,4 

21,3 

 

2,3 

Sum 55,0 

Kommunale veier 

 

 Til Fjelldalsjøen 

Til Hov kai 

Dragland - Draglandsjøen 

Ulvik - Balstad 

Kongsvik - Klungnes 

Kongsvik - Kongsvikdalen 

Kjerstad - Kjerstad kai 

Kalshågen boligfelt 

Kjerstad 

Staksvoll 

Øvrige veier 

0,1 

0,2 

0,8 

0,4 

1,3 

0.5 

0,2 

0,5 

0,4 

0,5 

9,6 

Sum 14,5 

Private veier  Gardsøya Ramstad 0,5 

Totalt    

 
Tabell 4.1: Veityper i Tjeldsund kommune pr. febr. 2013 
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5. ULYKKESSITUASJONEN 

5.1 BEGREPSAVKLARING 

 

 

Ulykke: Med en ulykke forstår vi en plutselig, ufrivillig og ikke planlagt 

hendelse, karakterisert av en plutselig utløsning av en kraft eller 

påvirkning som kan medføre skade. En ulykke kan føre til skade på 

menneske, miljø og materiell. 

 

Veitrafikk-   Ulykke som  skjer på offentlig eller privat vei, gate eller plass som 

ulykke: er åpen for alminnelig ferdsel (herunder også fortau og gang- og 

sykkelveier). Minst ett kjøretøy må være innblandet og det må være i 

bevegelse. 

  

Ulykkesstatistikken er uendret i denne planen. 

5.2 ULYKKER REGISTRERT HOS POLITIET 

 

Nordland Vegkontor utarbeider kommunale ulykkesstatistikker på bakgrunn av 

politirapporterte ulykker.  

 

Det gjøres oppmerksom på at disse statistikkene ikke gir et helhetlig bilde på 

ulykkessituasjonen. Trafikkskaderegistreringer ved sykehusene viser at vei-

myndighetenes statistikk fanger opp mindre enn 50 % av de som skades.  

 

Fallulykker med gående på trafikkareal (uten at kjøretøy er innblandet) regnes i 

offentlig statistikk ikke som trafikkulykke, og de er derfor heller ikke 

rapporteringspliktig til politiet.  
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Figur 5.1: Antall skadde/drepte i Tjeldsund kommune 2004-2010  
                  (kilde: Statens vegvesen, Region nord) 
 

 
 

Figur 5.2: Aldersfordeling skadde/drepte i Tjeldsund kommune 2004-2010 
                  (kilde: Statens vegvesen, Region nord) 
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Figur 5.3: Ulykkestyper i Tjeldsund kommune 2004-2010 
                  (kilde: Statens vegvesen, Region nord) 
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Figur 5.4: Ulykkesfordelingen på veinettet i Tjeldsund kommune 2004-2010  
                  (kilde: Statens vegvesen, Region nord) 

 

 

 

 
 
Figur 5.5: Trafikantkategorier skadde/drepte i Tjeldsund kommune 2004-2010 
                  (kilde: Statens vegvesen, Region nord) 

 

Det er denne gang ikke foretatt nærmere analyse av statistikken.  

Forrige plan konkluderte med følgende:   

Som vi ser av statistikken dominerer ulykker av typen utforkjøringer (12) og 

ulykker med møtende kjøretøyer (5). 

Aldersgruppen 21-24 år er mest involvert i ulykker.  

57 % av ulykkene skjer på Ev 10,  etterfulgt av 27 % av ulykkene som skjer på Rv 

824. Ev 10 utgjør ca 25 % av det totale veinettet, mens Rv 824 utgjør ca 14 %. 
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5.4 FRAMTIDIGE REGISTRERINGER 

 

I det framtidige trafikksikkerhetsarbeidet kan det være nødvendig å komplettere 

de ovennevnte statistikkene. Statistikkarbeid må aldri bli et mål i seg selv, men 

legges opp slik at det kan bli et verktøy i trafikksikkerhetens tjeneste. Statistikk 

skal brukes til å underbygge behovet for tiltak samt måle effekten av disse. 

Gjennom statistikk kan man iaktta om man er på rett vei i trafikksikker-

hetsarbeidet. 

 

 

5.4.1 Trafikantundersøkelser 

 

Ofte har trafikantene selv en formening om hvilke steder og strekninger som er 

trafikkfarlige, og hvor det bør settes inn tiltak. Ved å gjøre en undersøkelse blant 

de som ferdes i trafikken kan man danne seg et bilde på punkter som oppfattes 

som  utrygge. Undersøkelser viser imidlertid at det ikke alltid er samsvar mellom 

hva trafikkantene oppfatter som sikre/trafikkfarlige punkter/strekninger, og den 

reelle risiko
1
. Kombineres derimot opplysningene fra publikum med en faglig 

vurdering, vil en kunne avdekke steder med høy ulykkesrisiko, før det har blitt 

registrert ulykker av noe omfang. 

 

Ved rullering av trafikksikkerhetsplanen kan det være interessant å gjøre en slik 

undersøkelse blant eksempelvis skolebarn, eldre og funksjonshemmede. 

 

5.4.2 Registrering ved legevakt 

 

Som nevnt tidligere vet man at de politirapporterte ulykker bare utgjør en del av 

det totale antallet ulykker i en kommune.  

 

Registrering av ulykker via sykehus foregår i dag ved sykehusene i Harstad, 

Drammen, Stavanger og Trondheim. Registreringer skal også starte opp ved 

sykehusene i Moss og Sarpsborg. 

 

Det kan settes igang registreringer av trafikkulykker ved  legekontoret som et 

prøveprosjekt. Slike registreringer vil bidra til å gi et mer realistisk bilde av 

trafikkulykkessituasjonen, og dermed gi bedre grunnlag for å forbedre 

trafikksikkerheten i kommunen. 

 

Et registreringsskjema som gir kommunen nødvendig informasjon til å utarbeide 

statistikker må  utformes. Et slik registreringsskjema må inneholde opplysninger 

om ulykkesforløp, hvor ulykken skjedde, kjønn og alder på de involverte, 

føreforhold, årsaken til ulykken (glatt, høy fart, uoppmerksomhet) etc. 

 

                                                 
1
 Hvoslef, Henrik: Trafikanters skaderisiko i bytrafikk. TØI 1980. 
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5.5 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER 

 

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har beregnet de samfunnsøkonomiske 

kostnadene i forbindelse med personskader ved trafikkulykker. Rapporten 

konkluderer med at de beste anslag på samfunnets totale verdi av å unngå en 

dødsulykke i trafikken er 17,7 millioner kr (1993-priser). 

 

Som et gjennomsnitt beregnes kostnadene til å være 2 millioner kroner pr. ulykke. 

I disse kostnadene inngår kostnader til behandling og pleie, bruk av 

medikamenter, verdien av produksjonsbortfall, verdien av velferdstap, materielle 

kostnader og administrasjonskostnader (forsikringsadministrasjon, trygd, retts-

vesen). 

 

Det ligger store verdibesparelser å hente i et skjerpet trafikksikkerhetsarbeid. 
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6. ANALYSE 
 

For å kunne sette inn tiltak der hvor effekten er størst bør det gjøres en analyse av 

de registrerte trafikkulykkene. En grundigere analyse vil vise om det er enkelte 

kryss som er mer ulykkesbelastet enn andre, når på året de fleste ulykker 

inntreffer, hvilken type ulykker aldersgruppen 21-24 år hovedsakelig er involverte 

i osv.  

 

Da grunnlagsmaterialet er for dårlig og tiden for knapp, vil det ikke bli foretatt en 

grundig analyse i denne planen.  

 

Statistikker som Statens Vegvesen har utarbeidet viser at det har vært registrert 

flere ulykker med motorkjøretøy på tørr/bar vei enn på snø/isbelagt vei. Dette 

gjelder for hele Nordland, hvor det viser seg at juni, juli, desember og februar er 

de månedene det skjer flest ulykker med en markert topp i juli og desember. Det 

ser ut til at trafikkmengden midtsommers påvirker ulykkesbildet i negativ retning 

i langt sterkere grad enn hva tilfellet er for vinterføre og mørketid 
2
. At Nordland 

har større utslag og forskjeller enn landet forøvrig kan skyldes at tallmaterialet er 

mindre omfattende og dermed mer følsomt for svingninger. 

 

Analysen viser at aldersgruppen 21-24 år som i følge statistikk fra veikontoret 

dominerer ulykkesbildet, hovedsakelig er involvert i ulykker av typen 

utforkjøring.   

 

Ved oppfølging av planen kan det være interessant å danne seg et bilde på hvor 

ulykkene skjer, hvilke strekninger og kryss som er mest ulykkesbelastet. Det 

ideelle ville være å samtale med de involverte etter en trafikkulykke, for på den 

måten å danne seg et bilde av deres handlinger i forkant av ulykken. Men selv da 

kan man få feil bilde av årsaken til ulykken, da sannsynligvis ikke alle vil være 

like sannferdig i sine beskrivelser.  

 

6.1 TRAFIKKMILJØET 

 

Undersøkelse av aktivitetsmønstret til den voksne befolkningen i Nordland 

(Polarfakta 1999) viser at den fritidsaktiviteten de fleste utøver, er spasering, 

jogging og andre aktiviteter i nærheten av hjemmet, og de benytter stort sett 

veinettet, skog og mark. I Tjeldsund kommune er ofte hovedveier med stor 

gjennomgangstrafikk eneste opparbeidede aktivitetsareal og forbindelseslinje i 

nærmiljøet for de som ferdes til fots.  Opplevelsen av farlig trafikkmiljø fører til 

økt kjøring på kortere avstander.  

 

Manglende muligheter for å bevege seg trygt utendørs er også en viktig årsak til at 

mange eldre blir isolert. Sterkt trafikkerte veier fungerer som lokalvei for en stor 

del av bosettingen i Tjeldsund, og det er bare unntaksvis opparbeidet separat 

gang- og sykkelvei. 

                                                 
2
 Statens Vegvesen: Trafikkulykker i Nordland 1999 
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Trafikkmiljøet langs mange av skoleveiene i Tjeldsund er så farefulle at mange av 

barna blir kjørt til skolen. Dette resulterer i at trafikken økes ytterligere, og man er 

kommet inn i en ond sirkel.  

 

 

 

7. FORHOLDET TIL ANNEN PLANLEGGING 
 

Temaplan for trafikksikkerhet med årlige handlingsprogram er et målrettet arbeid 

for å redusere veitrafikkulykker. 

 

For å lykkes med de uttalte målsettinger er man imidlertid avhengig av også å 

lykkes med beslektet planlegging og tilrettelegging.  

 

 

7.1 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 

 

I planen påpekes behovet for å får ulike aktører til enes om felles overordnede mål 

for det arbeidet de har oppgaver for i lokalsamfunnet. Eksempelvis nevnes 

oppgaven med å skaffe gangarealer. Nordland Vegkontor disponerer 

trafikksikkerhetsmidler, Nordland Fylkeskommunes kulturavdeling fordeler 

spillemidler, og lokalbefolkningen trenger trafikksikre gangarealer.  

 

7.2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 14.10.04. Fysiske tiltak som er innarbeidet i 

handlingsplan for trafikksikkerhet vises i arealplanen i den grad dette er mulig. 

Kommunen har i dag ingen samfunnsdel. 

Det er igangsatt et arbeid med rullering av kommuneplanen som består av 

samfunnsdel og arealdel.   

 

7.3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

 

Kommunen skal for hver valgperiode utarbeide en planstrategi iht Plan og 

bygningslovens §10-1. Planstrategien for Tjeldsund er vedtatt i jan 2013. 

Trafikksikkerhetsplanen og behandling av denne beskrives her. 

 

7.4 TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE 

 

Kommunen har vedtatt en tiltaksplan for folkehelse der ett av temaene er 

trafikksikkerhet. 

 

7.5 VIRKSOMHETSPLAN SKOLE OG BARNEHAGER
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Figur 7.1: Tjeldsund kommunes planhierarki
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8. ØKONOMISKE RAMMER  –  FINANSIERING 
 

8.1 ØKONOMISKE RAMMER 

 

Det man oftest forbinder med trafikksikkerhetsprosjekter er de mange små 

punktutbedringene på eksisterende veinett som ikke nødvendigvis koster så mye. 

Nå legges det også økt vekt på ikke-fysiske tiltak som for eksempel 

holdningsskapende arbeid ut fra erkjennelsen av at man når ikke målene kun ved 

forbedring av veinettet. 

 

Målet om å redusere antall skadde og drepte i trafikken krever betydelige beløp i 

fysisk ombygging av veinettet og påvirkning av trafikantenes handlingsmønster.  

Kommunen har imidlertid begrensede ressurser til rådighet, og man må sette inn 

tiltak der de gir størst effekt.  

 

8.2 FINANSIERINGSKILDER 

 

Følgende kilder kan finansiere trafikksikkerhetstiltak: 

 

1. Kommunale midler fra trafikksikkerhetsfondet som gjennom årsbudsjettet 

har fått påfyll. 

 

2. Tilskudd fra Nordland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg til fysiske tiltak 

(opptil 80%), statsbudsjettets kap. 1320, post 60, administreres av Statens 

Vegvesen som sekretariat for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. 

 

 

3. Tilskudd fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg til opplæring og 

holdningsskapende virksomhet.  

 

        

4. Andre finansieringskilder, - legat og fond. Se www. Tilskuddsportalen.no 

 

 

 

Kommunen burde opprette et eget trafikksikkerhetsfond som skal dekke årets 

egenandel til de trafikksikkerhetsprosjekter som prioriteres. Den kommunale 

egenandelen gjennom trafikksikkerhetsfondet sikres ved at fondet fylles 

kontinuerlig opp. Fondet må til enhver tid være av en slik størrelsesorden at det 

kan fullfinansiere ett års prosjekter. Tilskuddet utbetales nemlig i etterkant, når 

prosjektet er ferdigstilt, i verste fall året etter at tiltaket gjennomføres. Kommunen 

kan alternativt benytte sin likviditet for å forskuttere for tilskuddet. Fondet må da 

være tilstrekelig stort til å dekke kommunens egenandel på 20 %.  
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9. TILTAK 
 

Ulike tiltak kan gjennomføres for å redusere antall ulykker i kommunen. 

Eksempler på slike tiltak er:  

 

 Organisatoriske tiltak 

 Tiltak på veinettet 

 Lokalisering, arealbruk 

 Trafikkopplæring i skolen 

 Trafikantinformasjon 

 Kontroll og overvåkning 

 Forebygging rusmidler/kriminalitet 

 Holdningsskapende arbeid. 

 

Analyse av trafikkulykker gir oss en indikasjon på hvor tiltak bør settes inn og 

hvilke tiltak som kan være aktuelle.  

 

Man må imidlertid være oppmerksom på at et tiltak som reduserer en type 

ulykker, kan føre til økning av en annen type ulykker. Et tiltak kan endre 

adferdsmønsteret til trafikantene, og resultere i andre typer situasjoner som 

trafikantene ikke mestrer. 

 

Dersom målet om å redusere antallet utforkjøringer skal oppnås er det viktig å 

drive adferdspåvirkning av unge trafikanter. Her kan det være aktuelt å gå inn i 

skolen med informasjon.  

 

I tillegg er det viktig å kombinere informasjonstiltaket med andre tiltak, 

eksempelvis økt politikontroll. Kontroll og overvåkning er et viktig virkemiddel 

til å redusere trafikkulykkene.   

 

I denne temaplanen med handlingsprogram har vi valgt å presentere prosjektene i 

flere tiltakslister i et forsøk på å få en mer ryddig behandling og gjennomføring. 

 

 

 

Tiltaksliste nr 1 4-årig handlingsplan for ikke-fysiske tiltak tilpasset 

tilskuddsordningen for Nordland fylkes trafikksikkerhets-

utvalg til opplæring og holdningsskapende virksomhet. 
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Tiltaksliste nr 2 4-årig handlingsplan for fysiske tiltak tilpasset tilskudds-

ordningen for Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 

gjennom Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg. 

 

 Vi har delt planen i 4 kategorier tiltak: 

1. Rekkverk og skilt 

2. Gang- og sykkelveier 

3. Veilys 

4. Kryssutbedringer 

5. Annet 

 

Tiltaksliste nr 3 Trafikksikkerhetstiltak langs fylkes- og europaveier. Dette er 

prosjekter som normalt faller utenfor den kommunale 

handlingsplanen og som er Statens ansvar gjennom Fylkes og 

Statsbudsjettet. Denne listen er blant annet kommunens 

innspill i forbindelse med utarbeidelse av fylkesveiplaner og 

nasjonale transportplaner.  

 

 

Handlingsplanen inneholder en prioritering av tiltak. Det er ikke på dette stadiet, 

gjennomført prosjektering eller kostnadsberegning av de enkelte tiltakene. Før 

søknad om midler, må det utarbeides en forpliktende plan for gjennomføring og 

finansiering for aktuelle tiltak. 
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9.1 PRIORITERING AV TILTAK 

 

 

 

 
Tabell 9.1: Handlingsplan for trafikksikkerhet i Tjeldsund 2013-2016.  

– ikke-fysiske tiltak 

 

 

NR TILTAK ARENA ANSVARLIG 

1 Kompetanseheving De ulike 

avdelingene 

Den enkelte avd. 

sjef 

2 Kommunen skal i de ulike kanaler øke voksnes 

bevissthet som forbilder innen 

trafikksikkerhetsarbeid 

- Reisepolicy 

- Regler for reiser i kommunal regi 

- Kjøp av transporttjenester 

 

Egne ansatte 

Frivillige lag 

og foreninger 

Andre 

bedrifter 

Folkehelseteam 

Oppvekstavd. 

3 Kommune skal hver høst skaffe tilveie refleks til 

alle kommunalt ansatte og folkevalgte 

 Ordfører/ rådmann 

4 Kommunen skal arbeid for at personlig 

verneutstyr brukes av alle grupper 

De ulike avd Den enkelte  

avd. sjef 

5 Trafikkopplæring skal integreres i 

undervisningen på alle trinn 

Barnehage/ 

skole 

Styrer/ rektor 

6 Aktiv og trafikksikker skolevei Skole Rektor/ SU 

7 Trafikksikre ekskursjoner barnehage og skole Barnehage/ 

skole 

Styrer/ rektor 

8 Kommunen skal være pådriver for å bedre 

trafikkforholdene for eldre og funksjonshemmede 

Bomiljø Folkehelseteam 

9 Kommunen skal aktivt arbeide for å realisere 

målsettingen for trafikksikkerhet innen ikke-

fysiske-tiltak gjennom prosjektbasert aktivitet 

De ulike 

avdelingene 

Den enkelte  

avd. sjef 

10 Kommunen ønsker å delta i konseptet ” 

Trafikksikker kommune” i samarbeid med NFTU 

om/ når vi får mulighet til det. 

De ulike 

avdelingene 

Den enkelte  

avd. sjef 

11 Sykkelskolen i Tjeldsund er en naturlig arena for 

kommunens forebyggende 

trafikksikkerhetsarbeid. Da særlig 

trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot barn og unge 

De ulike avd. Rådmannen/  

den enkelte avd.sjef 
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Tabell 9.2: Handlingsplan for trafikksikkerhet Tjeldsund 2013 – 2016.  

Fysiske tiltak, uprioritert. 

 

Tabellen viser nye og gamle tiltak, men er ikke prioritert. 

 

TILTAKSLISTE 2- ETTER KATEGORI 

 

NR. 

 

TILTAK 

 

 

KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE VEIER 

1 Rekkverk og skilt Ikke 

prioritert 

   

1.1 Rekkverk Ramsund, mellom vei og fortau langs 

Brennaveien 
 

1.2 Autovern Fv 824, nedsiden v/ R Karlsen  

1.3 Rekkverk E 10 Kongsvik mellom vei og fortau  

1.4 Rekkverk Kongsvik barnehage v/ elv  

1.5 Rekkverk Staksvoll boligfelt  

1.6 Skilt ”barn leker” Kongsvik  

1.7 Vikepliktskilt Fv 824 Ramsund Bru  

   

   

2 Gang og sykkelvei  
2.1 G/S vei  Ramsund, Sekelivei og Brennaveien  

2.2 G/S vei Fjelldal Fv713 Lonelva – Utvidelse bru  

2.3 G/S vei  fra nedre Fjelldal til Fjelldal skole etableres iht 

vedtak i F-sak 76/07 
 

2.4 G/S vei Kongsvik, gml E10 - Åshalsen  

2.5 G/S vei – E10 Kongsvik skole  

2.6 G/S vei, E10 Staksvoll – bedre forbindelse til båthavna  

2.7 G/S vei Fjelldal, FV 824 Skaret - Ramstad  

2.8 G/S vei Fv 824 Rambø – Ramsund  

2.9 G/S vei FV 824 Ramsund, bank til boligfelt  

2.10 G/S vei Fjelldal, FV713 Sjøsvingen – Kalshågen  

2.11 Gangfelt Ramsund skole - butikk  

   

   

3 Veilys  
3.1 Veilys i deler av Nystadfeltet, 1 lys  

3.2 Veilys kommunale veier i Ramsund (fortetting), - 

Hesthagen, Arne Wisthusvei m.fl) 
 

3.3 Veilys i boligområde TSP  

3.4 Veilys E10 kryss v/ Smiberget kai  

3.5 Veilys kryss Fv713 Fjelldalsjøen  

3.6 Veilys Klungenes , Liabakken, 1 lys + fortetting  

3.7 Veilys Fv713, Myklebostad (fortetting)  

3.8 Veilys E10 Kongvik skole- Ulvik, - komplettering  

3.9 Veilys E10, Ulvik – Sæter (Se tabell 9.3)  

3.10 Veilys E10, Hårvik nord (Se tabell 9.3)  
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3.11 Veilys kryss Kløverheimen (1stk)  

3.12 Veilys Kongsvik:  

1 veilys Staksvoll v/ Arntsen 

1 stk veilys v/ kryss Klungenes 

Fortetting Klungenesveien 

1 stk veilys Dukanveien 

 

3.13 Veilys Fv Sannes - utbedring  

3.14 Veilys Kjerstad - fortetting  

3.15 Veilys Fv 824 Rambø (v/ O.Berg)  

3.16 Veilys Ramsund: 

 2 stk OM Rødberg 

1 stk Kryss Skarsem 

1 stk Remi Olsen 

3 stk v/ gymbygg 

 

4 Kryssutbedringer  
4.1 Utbedring veikryss E10 Klungenes  

4.2 Utbedring veikryss Fjelldal, ved butikk  Fv 713/ Fv 824   

4.3 Utbedring av kryss Fjelldal, Fv 713/ Fv 824 

Solbergbakken 
 

5.0 Annet               
5.1 Møteplass nedre Fjelldal,  ved Markussen  

5.2 Busslomme Fjelldal v/ Stornakken boligfelt  

5.3 Busslomme Fjelldal, Kalshågen Boligfelt  

5.4 Asfaltere busslomme Fjelldal skole  

5.6 Utbedring Fv 824 v/ B. Ulvang, - nedsiden  

5.7 Utbedre FV 824, Jentoftsvingen Ramstad  

5.8 Bru/ rør Ramsund FV 824 v/ Lars Hartviksen  

5.9 Kjerstad – grusing av veiskulder bryggeveien  

5.10 Tjeldsøya: Fjerning av kratt langs veier  

5.11 Parkeringsplass Tjeldsund Kirke  

5.12 Busskur Kongsvik  

5.13 E10 Hårvik: Holdeplass for skolebuss, - sikker skolevei  

5.14 Fjelldal: Utbedre busslomme ved skole/ barnehage  
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Tabell 9.3: Handlingsplan for trafikksikkerhet Tjeldsund 2013 – 2016.  

Fysiske tiltak, fortløpende prioritering 

 

Tabellen viser prioriterte tiltak fra tabell 9.2 

 

TILTAKSLISTE 2 –  PRIORITERTE TILTAK  

 

NR. 
(FRA 

TABELL 9.2) 

 

TILTAK 

 

PRIORITET 

KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE VEIER 

   

2.3 G/S vei  fra nedre Fjelldal til Fjelldal skole 

etableres iht vedtak i F-sak 76/07 
 

1 

2.11 Gangfelt Ramsund skole - butikk 2 

4.1 Utbedring kryss E 10 til Klungenes 3 

5.14 Utbedring busslomme Fjelldal skole 4 

4.2 Utbedring av kryss ved butikk Fjelldal til Fv 713 

fra Fv 824 
5 

 

3.1 Veilys i deler av Nystadfeltet 6 

3.2 Veilys kommunale veier i Ramsund (Hesthagen, 

Arne Wisthus vei m.fl.) 
7 

3.7 Fortetting av veilys Fv 711 Myklebostad 8 

3.4 Veilys kryss E 10 til Smiberget kai 9 

2.1 Gang-/sykkelvei mellom Sekeliveien og 

Brennaveien, Ramsund 
10 

3.3 Veilys i boligområde v/TSP 11 

1.1 Fysisk skille mellom veibane/fortau Brennaveien, 

Ramsund 
12 

3.5 Veilys kryss FV 713 til Fjelldalsjøen 13 

3.6 Gatelys ved Liabakken Klugnesveien 14 

2.4 Gang/sykkeveg langs gamle E10 Åshalsen 15 

2.2 Gang/sykkelveg langs Lonelva Fjelldal – utvidelse 

bru 
16 

 

Tiltak som ikke blir prioritert i planperioden vurderes forløpende ved rullering. 
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Tabell 9.4: Handlingsplan for trafikksikkerhet Tjeldsund 2013 – 2016. 

Prioriterte tiltak på europaveier. 

 

Tiltakene søkes normalt finansiert over fylkeskommunale eller statlige 

veibudsjett. 

 

  

TILTAKSLISTE NR 3 - 

 

NR. 

 

TILTAK 

 

PRIORITET 

Prioriteringsliste  E10 

   

1 Gangbru over Kongsvikdalelva  1 

2 Gang og sykkelvei E10 Kongsvik – Hårvik 2 

3 Fotgjengerovergang under/over E 10 Åshalsen, 

Kongsvik, mellom skolen og bensinstasj. 
3 

4 Rekkverk mellom fortau og kjørfelt langs E 10 i 

Kongsvik 
4 
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10. EFFEKT 
 

Det er svært vanskelig, ofte umulig å si noe om effekten av de tiltakene som er 

foreslått i handlingsplanen.  

 

De kunnskaper man har om nytten av tiltak kommer for en stor del fra forskning. 

Nedenfor er gitt eksempler på tiltak og effekten av disse.
3
  

 

-  Dersom eksisterende fartsgrense settes ned, går som regel alltid antallet 

personskadeulykker betydelig ned. På brede og rette veier i boligområder 

er det ikke alltid nok å bare skilte for fartsreduksjon. Her kan det være 

nødvendig med fysiske tiltak som gjør det umulig eller ubehagelig å 

kjøre fort. 

 

-  En før- og etterundersøkelse av gang- og sykkelveianlegg viser at antall 

registrerte ulykker langs riksveiene ble redusert med 16%. 

 

-  Etablering av busslommer vil bedre forholdene både for kjørende i bil og       

busspassasjerene. En busslomme gir ventende passasjerer god sikring 

mot passerende trafikk og høy framkommelighet for denne. Det finnes 

imidlertid ingen undersøkelser som viser den ulykkesforebyggende 

virkningen. 

 

-  Informasjon og kampanjer kan føre til endret adferd, selv om det ofte er    

vanskelig å påvise en slik sammenheng for det enkelte 

informasjonstiltak. Det er gjort få undersøkelser som viser virkningen av 

informasjonstiltak. 

 

Det er også nære koblinger mellom andre samfunnsforhold og trafikkulykkes-

tallene. Den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet påvirket for eksempel 

bilbruk og bilhold.  

 

Det er ikke foretatt noe nytte-kostnadsvurdering  av de prioriterte tiltakene. 

 

Som vist tidligere er det ikke ubetydelige kostnader knyttet til trafikkulykker med 

personskader og materielle skader. Lykkes man med målsettingen for 

ulykkesreduksjonen er det helt klart store effekter å hente  ut. 

                                                 
3
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11. REVIDERING 
 

Det skal gjøres en årlig revidering av planen. Ansvarlig for dette arbeidet er plan- 

og utviklingsavdelingen. 

 

Ved den årlige revidering skal tiltakslistene gjennomgås og eventuelt kompletteres 

før oversendelse til Statens Vegvesen for søknad om tilskudd. Tiltakslisten 

revideres på bakgrunn av analyse av ulykkessituasjonen i det foregående året, 

eventuelle trafikantundersøkelser, samt innkomne søknader fra privatpersoner/ 

organisasjoner.   

 

Ved gjennomgang av prioriteringslisten gjøres det også et kostnadsoverslag for 

nye tiltak, det gis en beskrivelse av tiltaket og ønsket effekt, samt ansvarlig for 

gjennomføring.  

 

Hvert 4. år foretas en hovedrullering av planen. Planen gjennomgås da i sin 

helhet. Følgende momenter bør tas med: 

 

- Det gjøres en grundig analyse av registrerte trafikkulykker i planperioden.  

- Det gis en vurdering av måloppnåelse; er målene nådd, hvorfor målene 

eventuelt ikke er nådd.  

- Satsningsområdene diskuteres; skal disse endres? 

- Eventuelle trafikantundersøkelser eller andre registreringer som er gjort i 

planperioden beskrives.  

- Er de foreslåtte tiltakene gjennomført? 

 

Ansvarlig for hovedrulleringen er plan- og utviklingsavdelingen. Resultatet 

rapporteres til kommunestyret.  

 

Plan- og utviklingsavdelingen er også ansvarlig for at det søkes Nordland Fylkes 

Trafikksikkerhetsutvalg om tilskudd til trafikksikkerhetsprosjekter.  

 

Frist for søknad om tilskudd  til fysiske tiltak  er 1. august, og frist for å søke om 

tilskudd til ikke-fysisk tiltak er 28.februar 
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12.  ORGANISERING AV VIDERE TRAFIKK-        

SIKKERHETSARBEID 
 

 

Det er bevisst valgt en ”smal” organisering av denne førstegenerasjons handlings-

plan for trafikksikkerhet. For å lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet er man imidlertid 

avhengig av et bredt engasjement som pågår kontinuerlig. 

 

Potensielle aktører: 

   Kommunale etater - plan- og utvikling  

      - sosial 

      - helse 

      - oppvekst 

   Politiet/lensmann 

   Statens Vegvesen      

  

   Trygg trafikks distriktssekretær 

   Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, NFTU 

   Skoler 

   Bilorganisasjoner, lokale avdelinger 

   Forsikringsselskap, lokale kontorer 

   Kjøreskoler 

   Kollektivselskap/taxi 

   Ungdomsråd 

   Eldreråd 

   Borettslag 

   Velforeninger/grendelag 

   Andre frivillige organisasjoner 

 

 

Etter hvert som man vinner erfaring gjennom handlingsplanen kan det eventuelt 

opprettes et trafikkfaglig forum. Et godt trafikksikkerhetsarbeid forutsetter 

erfaringsmessig en fast administrativ oppfølging med et kontinuerlig sekretariat. 
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VEDLEGG 1 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 20….. 

 

TJELDSUND KOMMUNE 

 

 

            

     

 

 

 
Prosjektnavn:…………………………………………………………………………………… 

 

Prioritet:………………………………………………………………………………………... 

 

Type tiltak:……………………………………………………………………………………... 

 

Totale anleggskostnader:………………………………Søknadsbeløp:  __________________ 

 

Eventuell restfinansiering:……………………………………………………………………... 

 

Dekning av eventuell restfinansiering:………………………………………………………… 

 

 

Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på nordpil, nødvendige 

steds- og veinavn, veinr., skoler, butikk, boligområder og lignende). 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         Målestokk 1:  

    

             

 

    PROSJEKTSKJEMA 
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Beskrivelse av problemet: 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov og status for grunnerverv: 

 

 

 

 

 

Andre opplysninger: 

 

 

 

Kontaktperson i kommunen: 

 

 

Vedlegg (kryss av): 

 

            

 Detaljplan 

 

 

            

 Kostnadsoverslag 
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VEDLEGG 2 
 

 
Figurene i vedlegg 2 viser handlingsplan for perioden 2009 – 20012. 

 

Tiltak som er gjennomført og ferdigstilt i perioden er avmerket og strøket ut i disse figurene. 
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