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FORORD 

KOMMUNEDELPLAN. 

Trafikksikkerhetsplanen 2012 – 2016 er en rullering av den gjeldende handlingsplan 
som gikk ut i 2010, men ble prolongert til 2011. Denne nye planen bygger mer på de 
prinsipper man ser samfunnet legger opp til gjennom tenkningen i Nasjonal Trans-
portplan, Nasjonal Trafikksikkerhetsplan 2010 – 2013, fylkets målsettinger og innspill 
fra Trygg trafikk, som også har vært en viktig bidragsyter underveis i konstruksjonen 
av denne plan.  

Mens den gamle planen forholdt seg i hovedsak til fysiske tiltak som skulle gjennom-
føres i kommunen, har den nye planen mer fokus på systemtenkning i trafikksikker-
hetsarbeid i hele kommunens organisasjon, og derfor også konstruert som en kom-
munedelplan for trafikksikkerhet. 

FORRIGE PERIODE 

Fauske kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk vært med i et trafikksikkerhets-
prosjekt sammen med 5 andre kommuner i landet, som et ledd i Trygg Trafikks mål 
om å redusere antall skadde og drepte, dette ved at kommunene skal se trafikksik-
kerhetsarbeidet i et bredere perspektiv, ved å integrere trafikksikkerhetsarbeidet i 
andre kommunedelplaner. 
Fauske kommunes oppgave var å se på trafikksikkerhet i forhold til reisepolicy i lag 
og foreninger, og mottok for dette arbeidet en pris i 2011. 
Kvinesdal kommune var en av to kommuner som skulle se på kommunens ansvars-
områder og hvordan trafikksikkerhet kan ivaretas i systemene og hvilke rutiner og 
kontrolltiltak som skal til for at arbeidet skal sikres i den daglige virksomheten.  
Vi takker dem med dette for deres gode arbeid med dette, og har hentet mye inspira-
sjon og ideer derfra. 

SYSTEMTENKINGEN 

Gjennom prosjektet kom Kvinesdal kommune til følgende sammenfattende oppfat-
ning: 

«Skal man innenfor kommunene i det hele tatt få til et bedre trafikksikkerhetsarbeid, 
mer enn at det i en plan står at det «bør» gjennomføres i alle enheter, må det legges 
opp rutiner, kontroller og rapportering på konkrete tiltak/sjekklister». 

Vi har i planen brukt deres konklusjons 3 prinsipper: 

1. Sjekklister: Planen legger opp til å utarbeide og etablere sjekklister for tra-
fikksikkerhetsarbeidet, og jevnlige gjennomganger av disse spesielt i innle-
dende periode, til systemet får satt seg innenfor alle enheter i kommunen. 
Og rutinene om registrering og rapportering fungerer tilfredsstillende. 



2. HMS arbeidet: Rapporteringen av utført sjekklister skal etter hvert forsø-
kes å implementeres i Kommunens HMS- system og eventuelle avvik føl-
ges opp hvert år. 

3. Ansvars- og oppgavefordeling: Planen har en gjennomgående an-
svars- og oppgavefordeling. 
Og det ligger et klart overordnet ansvar på rådmannen med hensyn til 
gjennomføring og oppfølging av planens intensjon og arbeidsfordeling om 
trafikksikkerhetsarbeidet skal lykkes. 
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1. INNLEDNING 

Trafikksikkerhetsplanen 2012 – 2016 er utarbeidet av en egen prosjektgruppe ned-
satt av Plan- og Utviklingsutvalget i kommunen, med tverrfaglige representanter fra 
ulike områder i kommunen. 

Representantene: Barnas talsperson, folkehelserådgiver, representant for skolene, 
representant fra barnehagene, representant fra rådet for funksjonshemmede, repre-
sentant fra Trafikk faglig forum Fauske og med sekretariat fra plan/utvikling.   

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er 
forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Det er søkt etter å finne en plattform som 
er i samsvar med kommuneplanens overordnede mål men også i samsvar med re-
gjeringens og fylkeskommunens ambisjoner i forhold til nasjonal transportplan 2010 - 
2019, med målsetting om en betydelig reduksjon av antall hardt skadde og drepte. 
Med tallfestet reduksjon av skadde og drepte fra 1150 i 2010 til 950 innen 2014 og 
ned til maks 775 innen 2020. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig represen-
terer den en helhetlig tenkning ved at trafikksikkerhetsarbeidet ses i sammenheng 
med kommunens planer innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre 
kommunale delplaner. 

 

2. VISJON OG MÅLSETTING .  

 

Nullvisjonen i NTP 2010 – 2019 representerer en visjon om ingen drepte eller blir 
hardt skadd i trafikken, og har også vært styrende i konstruksjonen i denne trafikksik-
kerhetsplan  
 
Nullvisjonen bygger på 3 grunnpilarer som representerer en nytenkning i forhold til 
trafikksikkerhetsarbeid, og fordeler ansvar og målsettinger mellom ulike nivåer i sam-
funnet. 
 
 

NULLVISJONENES GRUNNPILARER: 
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Nullvisjonen representerer en tenkning og et verdisyn som i seg selv er skadebe-
grensende, men dette er avhengig av at vi som jobber med trafikksikkerhetsarbeid 
innenfor kommunen åpner for og kjenner på vårt ansvar til å la denne «Nullvisjonen» 
prege vårt arbeid i vegen mot en «Trafikksikker Kommune». 
 
 
Etikk 
Ethvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall 
mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.(å miste et individ vil kunne 
få store samfunnsmessige konsekvenser, siden vi ikke kan vite hva dette individet 
kan gi tilbake til samfunnet senere i livet).  
 

Vitenskapelighet 
Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for ut-
formingen av vegsystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafik-
ken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak. 
Vegtrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker atferd og beskytte dem mot alvor-
lige konsekvenser av normale feilhandlinger.( Bakgrunnen for vegvesenets STRAKS- 
register som gir oss betydelig innsikt og kunnskap rundt ulykker og gir oss mulighet til 
å sette inn riktig tiltak på rett plass, for hurtigere å få ned ulykkestallene). 
 

Ansvar 
Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten, har et delt 
ansvar. 
Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå be-
visste regelbrudd. 
Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig 
sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Kjø-
retøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy, og 
andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesseorganisasjoner, har ansvar 
for å tilrettelegge for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig. 

Etikk 

0 hardt 
skadde 



 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er i hovedtrekk organisert på tre nivåer: na-
sjonalt nivå, regionalt nivå (fylkeskommunene og statlige regioner) og kommu-
nalt nivå. I tillegg utfører interesseorganisasjoner en betydelig innsats. 
 
Organiseringens 3 Nivåer: 

1. Nasjonalt nivå 
2. Regionalt nivå 
3. Kommunalt nivå  

 
Nullvisjonen forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle 
aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet. 
 

2.1 NASJONALE MÅL FOR PERIODEN(NASJONAL TILTAKSPLAN): 

 Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999–2000) 
Nasjonal transportplan (NTP) 2002–2011 ”en visjon om et transportsystem som ikke 
fører til tap av liv eller varig skade”. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i NTP 
2006–2015 og i NTP 2010–2019. Nullvisjonen er en visjon, ikke et mål – og skal 
være noe å strekke seg etter. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 (2008–
2009) NTP 2010–2019 ble det besluttet at nullvisjonens ordlyd skulle endres: fra en 
visjon om ingen drepte og ingen varig skadde, til en visjon om ingen drepte og ingen 
hardt skadde. Endringen har sammenheng med at ”varig skadd” ikke er et begrep i 
ulykkesregisteret, mens ”hardt skadd” er en samlebetegnelse for skadegradene ”me-
get alvorlig skadd” og ”alvorlig skadd”. Statens vegvesens STRAKS-ulykkes register 
vil dermed være et sentralt verktøy for å følge opp om utviklingen går i riktig retning – 
mot en situasjon uten drepte og hardt skadde i vegtrafikken. 

 

Og i Nasjonal transportplan(NTP) 2010-2019 (St.meld. Nr.16), vedtatt 11.6.2009, 
er følgende hovedmålsettinger gitt: 
 
1. Overordnet mål: «Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transport-
system som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling». 
 
Og 4 Hovedmål: 

1. Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostna-
der for å styrke konkurransekraften i næringslivet og 
for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i boset-
tingsmønsteret 

2. Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det 
ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt 
skadde i transportsektoren 

3. Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimaut-
slipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, 
samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges inter-
nasjonale forpliktelser på miljøområdet. 

4. Transportsystemet skal være universelt utformet 



2.2 REGIONALE MÅL FOR PERIODEN FOR NORDLAND FYLKE(NFTU): 

 
Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er pekt ut som hovedsatsingsområde for 
Nordland fylke sin trafikksikkerhetsplan for perioden 2010-2013». 
 
 

2.3 KOMMUNALE MÅL FOR PERIODEN:  

2.3.1 OVERORDNET KOMMUNEMÅL I KOMMUNEPLAN(SAMFUNNSDEL) 
08.09.2011: 

Fram mot 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til 
samfunn der det er: 
   - God folkehelse 
   - Vekst i næringsliv 
   - Vekst i folketall 
   - Gode tjenester 

Det er også et overordnet mål å ta del i fylkets ambisjoner i forhold til reduk-
sjon i ulykkestallene. 

2.3.2 TRAFIKKSIKKERHETS PLANENS MÅLSETTINGER: 

 Kommunen skal i planperioden gjennomføre de nødvendige trafikksikkerhets-
tiltak som er knyttet til ansvaret som eier det kommunale vegnettet, men be-
grenset av økonomiske rammer godkjent av kommunestyret. 

 Påvirke Fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger, for å bidra til å redu-
sere ulykkestallene raskere innenfor kommunen, i samsvar med målene i 
NTP. Da spesielt rettet mot utbygging av strekningen Strømsnes – Løding, 
krysningspunkter i forhold til skoleveg, rundkjøring og gangfelt ved E6 og ter-
minalvegen(Handelsparken). 

 Utbygge og sammenknytte gang- sykkelvegnettet, sikre skoleveger og ferdse-
len til og fra sentrum, idrettsanlegg, svømmehall, turstier og lignende for gå-
ende- og syklende, for å bedre sikkerheten men også tilrettelegge bedre for 
fysisk aktivitet for barn og voksne på fortau og gang- sykkelveger. 

 Revidere og oppdatere gjeldene trafikksikkerhetsplaner jevnlig og minst en 
gang per år. 

 Fremme trafikksikkerhetskulturen innenfor kommunen, slik at trafikksikkerhet 
innlemmes i kommunens tenkning rundt HMS arbeid, slik at ansatte og inn-
byggerne føler en tryggere hverdag både i jobb og fritid. 

 Kartlegge problemstillinger og gjennomføre tiltak for å forbedre trafikksikkerhe-
ten og fremkommeligheten til funksjonshemmede innenfor kommunen. 

 Kartlegge behovet for, planlegge og gjennomføre kampanjer som rettes mot 
trafikantenes holdninger i forhold til adferd i lokaltrafikken. Slike kampanjer kan 



også være å påvirke politiet til og gjennomføre kontroller i forhold til brudd på 
vegtrafikkloven på spesielle strekninger eller områder. Eller gjennomføring av 
tiltak som sikrer mer bruk av sykkelhjelm eller at skolene forholder seg til må-
lene rundt trafikksikkerhetsarbeid som er hjemlet i kunnskapsløftet m.m. 

 Kommunen skal i løpet av høsten 2013 overta ansvaret for Trafikkfaglig Fo-
rum, Fauske. Som per dags dato er administrert av Statens vegvesen, 
Fauske. 
Det skal videre legges planer for hvilke funksjoner denne tverrfaglige gruppen 
skal ha innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

 Områdene rundt skoler og barnehager må sikres i Valnesfjord, Sulitjelma og 
ved Erikstad oppvekstsenter som et ledd i tiltaket «Trafikksikker Skole». 

 

2.4 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER 

2.4.1 KOMMUNELOVEN § 9.3 

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som 
veieier og som eier av skoler og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av transport-
tjenester har kommunen et ansvar for å forebygge ulykker. Kommunens ansvar gjen-
nom flere lover og forskrifter som for eks: Kommuneloven, Vegloven, Lov om helse-
tjeneste i kommunen, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Lov om grunnskolen 
og den videregående opplæringa, kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager, For-
skrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og HMS forskriften.  

 

3. ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING  

3.1 KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE 

I alle kommuner er det det politiske systemet i kommunen som til en hver tid har det 
overordnede ansvaret i kommunen og det administrative systemet har ansvar for å 
følge opp, planlegge og rapportere oppover til sine overordnede. 
Kommunestyret behandler planer av overordnet art gjennom kommuneplan, kommu-
nedelplaner og reguleringsplaner. 

Kommunestyret er i tillegg bevilgende myndighet og sitter dermed med ansvar for 
prioriteringer til trafikksikkerhetstiltak som skal gjøres i planperioden i kommunen. 

Plan- og utviklingsutvalget behandler saker som angår fysisk utforming, utvalget be-
handler områdeplaner og detaljreguleringsplaner. 

Driftsutvalget har ansvar for kommunens drift og vedlikehold, skoletransport og gjen-
nomføring i forhold til trafikksikkerhetstiltak som er innenfor budsjettrammene. 

 



3.2 RÅDMANNENS ANSVAR 

Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret i Fauske kommune. Og har 
med det ansvar for at systemtenkningen presentert i denne plan fungerer, også med 
tanke på sjekklistekontroll, rapportering og at dette følges opp innenfor alle enheter i 
kommunen. 
Rapporteringen opp til det politiske nivå bør integreres gjennom HMS- systemet og i 
årsrapporten. 

3.3 ENHET PLAN/UTVIKLING OG ENHET VVA 

Trafikksikkerhetsarbeid i sammenheng med fysisk planlegging gjøres av enhet 
Plan/utvikling, fra kommuneplan, gjennom områdeplaner og detaljreguleringsplaner 
og oppfølging av fysiske tiltak for trafikksikkerhet.  
 
En saksbehandler er oppnevnt som enhetens representant for trafikksikkerhetsarbei-
det i kommunen. Vedkommende har ansvar for å koordinere og videreformidle hen-
vendelser til sine overordnede om fysisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Det er 
også valgt en person for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.  
 
Enhet VVA har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Enheten 
har også ansvar for gjennomføring av utbedringer som blir vedtatt av politiske orga-
ner. Fra 2010 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for ansvaret for fylkesvegnettet 
(som nå består av det gamle fylkesvegnettet og riksvegene fra 1. jan.2010), samt 
gang og sykkelstier langs dette vegnettet i Fauske kommune. 

3.4 OPPVEKST- SKOLE- BARNEHAGE OG FORELDRE 

Enhetslederne for skoler og barnehager har ansvar for å følge opp kommunens tra-
fikksikkerhetsplan blant sine målgrupper. I skoler og barnehager har rektorer og be-
styrere det overordnede ansvar for opplegg og tiltak ved egen virksomhet. 
Det er normalt virksomhetens ledelse som trekker inn og holder kontakt med samar-
beidende ledd som: Trygg Trafikk, Politiet, Trafikkskoler, kursarrangører ol.  

3.5 HELSE OG VELFERD 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten tar opp temaet trafikksikkerhet med barn og 
foreldre ved helseundersøkelser. Fylkeslegen har retningslinjer mht. bilkjøring og 
bruk av legemidler som kan påvirke kjøreevnen. De allmennpraktiserende legene har 
meldeplikt til fylkeslegen om pasienter som bruker legemidler i doser som ikke aksep-
teres ved bilkjøring, og meldeplikt om pasienter som ikke fyller helsekravene til fører-
kort. 

3.6 LENSMANNSETATEN 

Fauske kommune har inngått en samarbeidsavtale men Fauske lensmannskontor, og 
samarbeidet forpliktelser på flere nivåer og omfatter politisk nivå, kommunalt lederni-
vå, barnehager, skoler, kultur, sosial/NAV, flyktningkontoret/voksenpedagogisk sen-



ter, barne- og familieenheten, frivillighetssentralen, eldrerådet og Fauske Videregå-
ende skole. 

3.7 LAG OG FORENINGER 

Fauske kommune sitter med en del erfaring etter å ha vært en del av Trygg Trafikks 
prosjekt, med å innføre rutiner innenfor reisepolicy hos lag og foreninger. 
Det vil være et naturlig mål å forsøke å formidle denne tenkningen og rutiner til alle 
kommunens lag og foreninger i løpet av planperioden, og søke tilbakemeldinger fra 
disse for å sikre at intensjonene blir fulgt opp og ansvar tatt av de ulike aktørene. 

3.8 HMS ANSVARLIG 

HMS- ansvarlige innenfor kommunen sitter på kunnskap og erfaring i slikt systemati-
sert arbeid som trafikksikkerhetsplanen legger opp til, og vil være en ressurs i slikt 
arbeide innenfor hver avdeling i kommunene. Og må derfor gis mulighet til å komme 
med innspill i prosessen med i å utarbeide gode rutiner for kontroller, registrering og 
rapportering m.m. 

3.9 ANDRE 

Publikum, nærmiljøutvalg, foreldre og naboer er også opptatt av trafikksikkerhet. Og 
disse gruppene sitter ofte med en følt utrygghet som kanskje ikke kommer til syne i 
den ulykkesstatistikken som brukes i denne planen, Det anses derfor som viktig at 
denne ressursgruppen vet hvor de skal henvende seg med sine forslag, og at disse 
henvendelsene havner på riktig plass slik at disse blir besvart og tatt hensyn til i 
kommunens trafikksikkerhetsarbeid. På en slik måte tror vi det kan skapes troverdig-
het rundt Fauske kommune som en «trafikksikkerhetskommune».  
 

3.10 TRAFIKKFAGLIG FORUM FAUSKE 

Trafikkfaglig  forum består av en  tverrfaglig gruppe som består av representanter 
fra: Statens Vegvesen, Fauske Kommune, skolene, Forsikring, trafikkskolene, 
NAF, Trygg Trafikk og Politiet. 

Forumets Formålsparagraf:  Er under revisjon 

 

Innbyggernes bruk av forumet:  avklares i deres neste møte 

Kommunens bruk av forumet:   avklares i deres neste møte 

 

 

 



4. REGISTRERINGER OG PROBLEMANALYSE 

Ulykkesstatistikken har i Fauske kommune i likhet med landet for øvrig hatt en positiv 
utvikling de siste 5 år, sett bort i fra ulykkesåret 2010, men tallene varierer relativt 
sterkt i antall drepte fra år til år, og det kan se ut til at det er et mønster i statistikken 
hvor det øker annethvert år uten at gruppa finner noe godt svar på dette. Riksveg 80 
med strekningen Strømsnes- Sagelva fremstår fremdeles som den vegstrekningen 
innenfor kommunegrensen som tar flest liv(figur 1). 

Ulykker på E6 og fylkesveger utgjør 81% av ulykkestallene og vi ser at det er spesielt 
sentrumsområdet som har flest ulykker med lettere personskader, men har hatt noen 
ulykker som har resultert hardt skadde nord og sør for sentrum.  

Ulykker på kommunal veg utgjør 9 % av de totale ulykkestallene hvis det ses bort fra 
de 5 % som er registret som ukjent 

Figur 1. 

 

4.1 KART OVER SKADDE OG DREPTE I FAUSKE KOMMUNE 2006 – 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 2. 

 

 

(politirapporterte personskadeulykker) 
 

Rød kule = Drepte  

Gul kule = Alvorlig skadde   

Grønn kule = Lettere skadde 

Tallene og statistikkene er hentet fra Statens vegvesens STRAKS- register og går 
over perioden 2002 – 2011. 

 

 

 

 

 

 



4.2 ULYKKESSTATISTIKK 2002 – 2011 

Som i landet for øvrig er det de unge førerne mellom 15 og 24 som utgjør den mest 
ulykkes utsatte gruppen i kommunen(figur 3). Og møteulykkene og utforkjøringer re-
presenterer de mest vanlige ulykkestypene(figur 4), det er også disse som utgjør 
størst risiko for tap av liv og helse. 

 

Figur 3. Skadde og drepte fordelt på alder: 

 

 

Figur 4. Ulykkestyper i gjennomsnitt: 

 

 

 

 

 



Ulykkesmånedene: 

Hvis vi ser på når på året de fleste ulykkene skjer, ser det ut til at sommermånedene, 
med ferietiden og tiden frem mot jul og nyttår som den mest utrygge tiden å ferdes 
ute i trafikken på(figur 5), det kan se ut som om vegnettet og førerne ikke helt klarer 
av den økte trafikkmengden uten at risikoen øker betraktelig. 

Figur 5. Skadde/drepte fordelt på måned i Fauske kommune: 

 

 

 

 

5. TRAFIKKULYKKENES KOSTNADER 

 

3.9 Kostnader ved ulykker: 
 

De samfunnsøkonomiske kostnadene: 
 
 Trafikkulykker er beregnet til ca. 28 milliarder kr per år(Transportøkonomisk in-
stitutt 2007 – 1).  
Dette inkluderer kostnader ved de personskadeulykkene som ikke inngår i den offent-
lige statistikken, og forsikringsskader som er meldt til forsikringsselskapene. 
Når utgiftene fordeles på skadegrad og skadetilfelle, blir kostnadene som vist i tabell 
5.1. 
Følgende elementer er lagt til grunn ved beregning av skadekostnader (Transport-
økonomisk institutt 2007 – 2): 
 

• Medisinske kostnader som er relatert til medisinsk behandling av personska-
der som følge av ulykker, inkludert transport fra ulykkessted og kostnader til 
hjelpemidler og/eller medikamenter som varig skadde må bruke. 
 
• Materielle kostnader ved reparasjon eller erstatning av materiell som er 
skadd ved ulykker. 



 
• Administrative kostnader, knyttet til administrativt arbeid som oppstår som 
følge av ulykker, der skademeldingsbehandling til forsikringsselskap utgjør en 
stor del. 
 
• Kostnader ved tapt produksjon, ved at skadde personer er fraværende fra 
arbeid, ved livsvarig skade eller ved at skadde forlater arbeid eller bare kan 
arbeide redusert. 
 
• Økonomisk verdsetting av tap av liv og helse 

 
Tabell 5.1 Ulykkeskostnader for ulike skadegrader i 
2009-priser (Kilde: Statens vegvesen) 
Skadegrad Kostnad (kr. per tilfelle) 

1 drept 33 072 000 
 

1 hardt skadd 9 734 000 
 

1 lettere skadd 998 400 
 

 
Kostnadene innenfor kommunegrensen: 
 
Tallene er hentet fra forsikringsbransjens egen felles registreringsbase, og gjelder 
Fauske kommune 2007 til 2011. 
 
Erstatningsbeløp i kroner fordelt på kjøretøytype og kommune:  
 

 Sum Fauske 

Personbil m.v. (under 3,5t) 53 783 000 53 783 000 

Lastebil m.v. (over 3,5t) 7 264 000 7 264 000 

Buss (over 3,5t) 22 000 22 000 

Moped 486 000 486 000 

Lett motorsykkel     

Tung motorsykkel 3 949 000 3 949 000 

ATV   - 

Snøscooter 133 000 133 000 

Andre kjøretøyer 4 607 000 4 607 000 

Ukjent 15 000 15 000 

Total 70 259 000 70 259 000 

 

Det er altså betydelige beløp som utbetales årlig, som ved en atferdsendring hos 
trafikantene eller andre tiltak har et stort potensiale til reduksjon.   
 
 



6. ÅRSAKEN TIL ULYKKENE 

 
Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har gjennom granskning av de alvorligste 
ulykker (2005 – 2008) konkludert med at i de aller fleste alvorlige ulykker er trafikan-
tens egne feilhandlinger som er hovedårsaken til ulykkene. Disse feilhandlingene 
kommer som regel ab bevisste brudd på trafikkreglene gjennom for eks manglende 
førerdyktighet, brudd på fartsgrensen, ruspåvirkning og tretthet. I tillegg kunne ska-
deomfanget vært betydelig redusert ved bruk av påbudt personlig verneutstyr.  
I 28 % av ulykkene var vegmiljøet en medvirkende årsak.  
 

7. KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 

Kommunen har satt seg som mål å bli godkjent som en «Trafikksikkerhetskommune», i forhold 
til de krav som settes for slike kommuner gitt av Fylkeskommunen i samarbeid med Trygg Tra-
fikk. 

7.1 AREALPLANLEGGING 

Trafikksikkerhet er et viktig element i all kommunal planlegging. Arealpolitikken i 
kommunene har stor innvirkning på transportbehovet. Det er trafikken mellom hjem, 
skole, arbeid, handel og fritidsaktiviteter som utgjør hovedtrafikken i hverdagen. 
Fauske har en stor utfordring i at E6 går gjennom sentrum, det medfører stor gjen-
nomgangstrafikk og overbelastning i ferietiden om sommeren og ved julehandelen i 
desember. 

I forbindelse med arealplanlegging er boliglokalisering og skoleveier, avkjørselspro-
blematikk i forhold til fartsgrenser, trafikkseparering og tilgjengelighet for funksjons-
hemmede, temaer som blir vurdert i forbindelse med planarbeid.  

Universell utforming er et krav i all planlegging og utforming, og inngår i den nasjona-
le hovedmålsettingen.  

7.2 UTEAREALER VED SKOLER OG BARNEHAGER  

Som en del av kommunens folkehelsearbeid er det igangsatt prosjekter; helsefrem-
mende skole og helsefremmende barnehage. Kampanjen «Aktiv skolevei» ble høs-
ten 2011 gjennomført ved en av skolene. Målet for kampanjen var å begrense tra-
fikkbelastningen i skolens nærområder og å øke foreldrenes bevissthet om sin rolle i 
trafikkopplæringen, samtidig som elevene ville få mer fysisk aktivitet og trafikktrening. 

De fleste skolene i Fauske har busstransport av elever til skolen, mange barn kjøres 
også til og fra barnehage og skole. Det er en utfordring å tilrettelegge og sikre forhold 
knyttet til barnehage- og skoletransport.  

 

 



7.3 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 

Trafikksikkerhetsplanen vil være utgangspunkt for søknader om TS-midler til fysiske 
tiltak i kommunen. Planen vil også være retningsgivende for planlegging og hold-
ningsskapende arbeid på bredt grunnlag i kommunen. 

Trafikksikkerhetsplanen vil dessuten være grunnleggende for ansvarsfordelingen og 
rapportering til sentrale myndigheter i kommunen. 

Rutiner og sjekklister vil være meget sentrale i gjennomføringen av planens målset-
ting og tiltak. Dette vil og må gjelde alle kommunens enheter og avdelinger. Med 
andre ord ”alle ansatte”. 

 

8. PLANLAGTE TILTAK I PLANPERIODEN 

Vi har valgt å skille de nødvendige tiltak i tre grupper, siden kommunen ikke har noen beslut-
ningsrett over fylkes- og nasjonale veger ser vi viktigheten i å prøve å påvirke prioriteringer i 
bestemmende organer, herunder fylkeskommunen i sitt plan og prioriteringsarbeidet. Og skil-
ler derfor tiltakene mellom påvirkende tiltak, kampanjer rettet mot adferd og holdninger- og 
fysiske tiltak planlagt gjennomført i perioden.  

8.1 PÅVIRKENDE TILTAK 

1. Arbeide for å få til en utbedring av strekningen Strømsnes – Sagelv, prioritert 
og fremskyndet i tid, og innenfor vegpakke Salten 2b. 

2. Utrede omlegging av Rv80 og E6 utenfor Fauske sentrum. 

3. Planfritt kryss og gang-/sykkelvei nord for Fauske sentrum. 

4. Sikker kryssing av Rv80 vest for Fauske sentrum ved Erikstad.  

5. Etablering av rundkjøring og fortau på E6 ved Scania mot handelsparken 

 

 

8.2 KAMPANJER OG HOLDNINGSARBEID 

 

1. I løpet av planperioden oppnå sertifisering som en «trafikksikker kommune», 
og dermed få tilgang til NFTU’s sikkerhetsmidler for ytterligere sikkerhetstiltak 
innen kommunen. 

2. I løpet av perioden kunne tilby opplæring av ansatte innenfor helsesektoren, 
som bruker bil daglig i sitt virke, samt etablere rutiner for bruk av kommunens 
biler. 



3. I løpet av perioden skal det innføres regler for reiser og transport i kommunal 
regi, samt at det skal arbeides med å påvirke lag og foreninger til å innføre ru-
tiner innenfor reisepolicy. 

4. Innføre systemtenkning i kommunens planverk rundt trafikksikkerhet med føl-
gende underpunkter: 

a) Utarbeide sjekklister for trafikksikkerhetsarbeid i alle en-
heter 

b) Enhetene/avdelingene har selv ansvar for å utarbeide eg-
ne sjekklister og rutiner for sitt område og arbeid. 

c) Trafikksikkerhetsarbeid inngår som en del av den årlige 
vernerunden i HMS systemet, med nødvendige sjekk-
punkt. 

d) Enhetene må årlig rapportere om trafikksikkerhetsarbeid i 
kommunens styringssystem, og følge dette opp i årsrap-
porteringen. 

e) Rådmannen får ansvar for å oppsummere dette i rappor-
teringen til det politiske nivå. 

f) Avvik må lukkes snarest mulig og tilbakemeldes. 

g) Større avvik som krever økonomisk bevilgning, rapporte-
res opp til det politiske nivå for vurdering og behandling. 

h) Fysiske tiltak må behandles en gang årlig på bakgrunn av 
ikke gjennomførte tiltak, samt nye innkomne tiltak, og må 
legges fram for politisk nivå for vurdering og prioritering. 

 

 

8.3 FYSISKE TILTAK 

8.3.1 PRIORITERTE TILTAK: 

Oppgave Merknad 

Fortau Grønnåsveien (Hauanbrua – kryss grønn-
åsveien) 

Stor og økende trafikk av 
gående, syklende og kjø-
rende trafikanter 

Trafikksikker skole: 
- Planlegging av gang og sykkelvei mellom 

Rv80 og Valnesfjord skole 
-  
- Etablering av forbindelsesveg mellom 

Øverveien og Rv830 i Sulitjelma 

-  

Alle delprosjektene skal 
legge til rette for skole-
veg 



- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad barne-
hage og skole  

Gatelys på nedre Leivset 
 

Skoleveg 

 

8.3.2 EKSTRAORDINÆRE TILTAK: 

Det kan i perioden dukke opp behov for nye tiltak som har behov for hoved-
prioritering, og vil legges frem som en forberedt sak for behandling på politisk 
nivå og straks innlemmes i denne plan for perioden. 

Oppgave Merknad 

  
 

8.3.3 UPRIORITERTE TILTAK  

Omprioritering av tiltak kan gjøres hvert år i en forberedt sak til politisk nivå. 

Oppgave  Merknad 

 Planlegging av forlengelse av gang- sykkelvei 
langs Erikstadveien (fra Helskarveien til Bade-
strandveien) 

 

 

Planlegging av fortau langs Nyveien mellom Rv80 
og Kirkeveien 
 

 

Planlegging av gang- sykkelvei fra Fauske Lysverk 
til samlevei på Hjemås 
 

 

Planlegging av gang- sykkelvei fra Strømsnes sen-
trum til Hageneshaugen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. HANDLINGSDEL 

1. Tiltaksfordeling og gjennomføringsfrister 

2. Ansvars og oppgavefordeling på ulike nivåer 

 

9.1 POLITISK NIVÅ 

Oppgaver Tid / Frister 

1. Det politiske nivå har overordnet myndighet og 
ansvar for prioriteringer og bevilgninger til trafikk-
sikkerhetsarbeid og tiltak. 

Årlig 

2. Det politiske nivå har også ansvar for at trafikk-
sikkerhetstiltak er innarbeidet i alle planer som 
godkjennes. 

Kontinuerlig 

3. Som overordnet myndighet og vegeier har det 
politiske nivå ansvar for å prioritere og gjennom-
føre trafikksikkerhetstiltak på eget vegnett. 

Kontinuerlig 

4. Som overordnet myndighet har det politiske nivå 
ansvar for å øve påtrykk mot overordnede veg-
myndigheter for gjennomføring av trafikksikker-
hetstiltak på fylkesveger og riksveger. 

Kontinuerlig. 

 

9.2 RÅDMANNEN 

Oppgave Tid / Frist 

1 Rådmannen har det overordnede administrati-
ve ansvaret for gjennomføring av ”systemtenk-
ningen” i trafikksikkerhetsplanen. 

Kontinuerlig 

2. Rådmannen har ansvar for at trafikksikker-
hetsarbeid blir en del av kommunens ”styrings-
system og rapportering”. 

Årlig 

3. Rådmannen har ansvar for at ”sjekkliste-
kontrollen” blir fulgt opp gjennom kommunens 
årlige vernerunde i HMS systemet. 

Årlig 

4. Rådmannen har ansvar for iverksetting av ved-
tatte tiltak innen trafikksikkerhetsarbeid. 

Kontinuerlig 

5. Det er rådmannens oppgave å fremme forslag 
på tiltak og bevilgninger i økonomiplanen hvert 
år. 

Årlig 

6. Det påhviler også rådmannen et overordnet 
ansvar for at trafikksikkerhets- arbeid med jev-

Kontinuerlig 



ne mellomrom settes på ”agendaen” i kommu-
nens lederforum. 

7.  Rådmannen har ansvaret for at rollen som 
”Barnas talsmann” blir godt ivaretatt i kommu-
nen. 

Kontinuerlig 

  

9.3 BARNEHAGER 

Oppgaver Tid/frister 

1 Følge opp kommunens styringssystem og 
sjekkliste-kontroller.  

Årlig 

2. Gjennomføre barnehagens opplæringsplan i 
trafikksikkerhet Tarkus i barnehagene. Tarkus 
består av 12 temaer; Tarkus og vennene hans 
i trafikken, på lekeplassen, pass på i trafikken, 
på vei til barnehagen, husk bilbelte, sammen i 
trafikken, sykle med hjelm, å vente og å gå, 
reise med buss, bruk refleks, trafikk om vinte-
ren, vinter på lekeplassen. 

Kontinuerlig 

3.  Innføre ”hjelmpåbud” for syklende til barneha-
gen.  

2012 

4. Overvåke trafikkbildet ved barnehagen og 
melde avvik til overordnet myndighet. 

Kontinuerlig 

5.  Drøfte ”trafikkbildet” og trafikksikkerhet med 
foreldrene. 

Årlig 

 
 

9.4 SKOLENE 

Oppgavene Tid/frist 

1  Følge opp kommunens styringssystem og 
sjekkliste-kontroller. 

Årlig 

2. Gjennomføre skolens opplæringsplan i trafikk-
sikkerhet: 

               • Kunnskapsløftets målsetting i skolene 
               • Egen opplæringsplan for hvert trinn 

 

Årlig 

3.  Innføre ”hjelmpåbud” for syklende til skolen 2012 

4. Overvåke trafikkbildet ved skolen og melde av-
vik til overordnet myndighet. 

Kontinuerlig 

5.  Drøfte ”trafikkbildet” rundt skolen og trafikksik-
kerhet generelt med foreldrene (FAU). 

Årlig 



 

9.5 HELSE OG OMSORG 

       

Oppgavene Tid/frist 

1 Følge opp kommunens styringssystem og 
sjekkliste-kontroller. 

Årlig 

2. Gjennomføre kontinuerlige kontroller av enhe-
tens offentlige kjøretøyer. 

Kontinuerlig 

3. Ta initiativ til ”kjørekurs – trafikksikkerhetskurs” 
annethvert år. 

Annethvert år 

4.  Lage retningslinjer for bruk og kjøring med of-
fentlige kjøretøyer. 

2012 

5. Overvåke trafikkbildet ved kommunens institu-
sjoner og melde avvik til overordnet myndighet. 

Kontinuerlig 

 
 

9.6 PLAN/UTVIKLING 

 

Oppgavene Tid/frister 

1 Enhet Plan/utvikling har ansvar for saksbe-
handling av planarbeid og tiltak innen kommu-
nens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Kontinuerlig 

2 Enheten skal ha gjennomført en søknads runde 
på TS-tiltak i kommunen. 

Årlig innen 1. juni 

3 Enheten har et planleggingsansvar der trafikk-
sikkerhetstiltak blir vektlagt i alle planer som 
legges fram. 

Kontinuerlig 

4 Enheten har også et ansvar for å påpeke ”kri-
tiske” tilfeller innen trafikksikkerhetsarbeidet. 

Kontinuerlig 

5 Følge opp kommunens styringssystem og 
sjekkliste-kontroller.  

 

Årlig 

  
 

 

 

 



9.6.1 ENHETENS GJENNOMGÅENDE TILTAKSLISTE FOR SAMORDNINGS- OG PLAN-
LEGGINGSTILTAK. 

Oppgave Tid/frist 

1 Spredt boligbygging må ikke skje på bekostning 
av krav til sikre skoleveger. 

Kontinuerlig 

2 Fartsgrensen på fylkesvegnettet bør følge 
VAV’s normer. 

Kontinuerlig 

3 Det legges til rette for at lekeplasser kan oppar-
beides samtidig med nye boligområder.  

Ved utbygging av boligfelt 

4 Universell tilgjengelighet. Kontinuerlig 

5 Neste rullering av trafikksikkerhetsplanen Hvert 4. år/2016 

6 Oversikt over bygde/ planlagte og manglende 
gang/ sykkelveier. 

2012 

7 Årlig søknadsrunde på TS-tiltak. Årlig 

 

9.7 ENHET VVA  

Oppgave Tid/frist 

1 Enhet for VVA har det kommunale ansvar for til-
syn og vedlikehold på kommunens vegnett. 

Kontinuerlig 

2 Enheten har som oppgave å gjennomføre vedli-
keholds-  og utbedringstiltak som blir vedtatt på 
politisk nivå. 

Kontinuerlig 

3 Det påhviler også enheten å fremme forslag og 
bevilgninger på nødvendige TS-tiltak til politisk 
nivå. 

Årlig 

4 Følge opp kommunens styringssystem og sjekk-
listekontroller.  

Årlig 

5 Opprettholde siktlinjer (snømåking/hekk m.m.).  
 

Kontinuerlig 

 

9.7.1 ENHETENS GJENNOMGÅENDE TILTAKSLISTE PÅ KOMMUNALT VEGNETT. 

Oppgave Frist 

1 Brøyting og strøing av veger.  Daglig ved behov 

2 Vårrydding/ fjerning av sand og grus i sentrum.  Innen 17. mai 

3 Vårrydding/ fjerning av sand og grus i utkantene.  Innen 17. mai 

 



9.8 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LENSMANNSETATEN OG KOM-
MUNEN  

 

Nivå Sted/enhet og an-
svar 

Oppgave Tid/frister 

1 Politisk Formannskapet 

Ansvar: Ordfører 

Redegjøre for planer 
for inneværende år 

(Trafikksikkerhet) 

Første møte etter 
ferien 

2 Kommu-
nalt lederni-
vå 

Møte med: Råd-
mann, Kommunal-
sjefer og utpekte 
enhetsledere 

Ansvar: Rådmann 

Tema avtales før 
hvert møte 

(trafikksikkerhet) 

Årlig i februar og 
september 

3 Enhetsnivå Skolene og barne-
hagene 

Refleksdemonstrasjon 
sammen med faglig 
trafikkforum Fauske 
for 2. klassinger i 
kommunen 

Årlig, hver høst 

Oktober/november 

 

 

10. FINANSIERING, OPPFØLGING OG RAPPORTE-
RING  

10.1 FINANSIERING 

Det blir i den årlige økonomiplanen viktig og prioritere midler til trafikksikkerhetstiltak 
som kommunen ønsker gjennomført innenfor planperioden, og kanskje spesielt de 
første årene, til rutinene for et godt trafikksikkerhetsarbeid er vel etablert. 
Kommunen må også fortsette sine gode rutiner i forhold til søknad om fylkeskommu-
nale TS-midler til utbedring eller sikring av kommunale veger eller områder, med prio-
ritet rundt barn og skole. Og prøve å påvirke på veg der fylket gjennom Statens Veg-
vesen har det finansielle ansvaret. 
For å få igangsatt utbygging finansiert av fylket, kan det være nødvendig at kommu-
nen selv tar de innledende kostnadene til planlegging og prosjektering av de områder 
hvor utbedringene ønskes gjennomført, for å oppnå høyere prioritet av fylket. Dette 
på grunn av fylkeskommunens rutiner i forhold til tildeling av slike midler.  
Neste korsveg for tildeling av midler som faller utenfor TS-midlene blir gjort av fylkes-
kommunen i 2015, og det kan være viktig at kommunen legger planer og strategier 
for å påvirke prioriteringer som skal gjøres da. 
I alle tiltak som ønskes gjennomført kan det bli satt krav til en kommunal egenandel. 



10.2 OPPFØLGING OG RAPPORTERING 

Handlingsplanen legger opp til at trafikksikkerhetsarbeidet i løpet av perioden blir en 
del av kommunens daglige rutiner, og det ansvaret må bæres av alle de ulike aktøre-
ne og lederne innenfor sitt område, slik at tiltak blir iverksatt for å få etablert rapporte-
ringsrutiner som er integrert i kommunens styringssystemer og HMS-rutiner. 
Kommunens ansatte bør gå foran som gode eksempler som aktører i lokaltrafikken, 
slik at arbeidet i det å bli ansett som en «Trafikksikker Kommune», merkes av kom-
munens befolkning og ikke bare fremstår som tomme ord. 
Innbyggernes opplevelse av utrygghet i forhold til lokaltrafikken varierer gjennom livet 
fra det å være barn til ungdom og voksen og det å måtte sende sine egne barn ut i et 
stadig voksende trafikkmiljø. De eldre og de funksjonshemmedes daglige vansker 
ved ferdsel i lokaltrafikken må heller ikke glemmes av, men at vi i felleskap jobber for 
en kommune det virkelig føles trygt og bo i uansett hvor vi befinner oss i livet.  
Trafikksikkerhetsplanen er ment som et fundament for en slik trygg utvikling av tra-
fikkmiljøet i Fauske kommune i tiden fremover. 


