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1. FORORD 

 
 

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er 
fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Trafikksikkerhetsplanen 2016 – 19 
vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Vefsn kommune.  

Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak er vedlagt trafikksikkerhetsplanen. De 
prioriterte tiltak skal innarbeides med kommunal egenandel i de årlige økonomiplan- og 
budsjett, og det skal årlig søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.  
 
Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak. 
Trafikksikkerhetsplanen har fokus på helseperspektivet som er et satsingsområde for 
kommunen. 
 
Utfordringen for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er å få satt temaet på den politiske 
dagsorden. Det er viktig å sikre at trafikksikkerhetsplanen blir fulgt opp og tiltakene 
gjennomført.  
 

 
 
 

 
 



 4 

2. SAMMENDRAG 
 
 
Denne planen representerer en ny måte å organisere det kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet på i Vefsn kommune. Planen bygger på konseptet Trafikksikker 
kommune (se kapittel 6 og vedlegg 3), og er godt forankret hos rådmannen og hans 
strategisk ledergruppe. I den forbindelse er det inngått en intensjonsavtale mellom Vefsn 
kommune og Nordland fylkeskommune. Alle kommunale instanser er gjennom dette arbeidet 
involvert i gjennomføring av tiltak.  
 
Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for 
trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
Planen har som tidligere fokus på de fysiske tiltakene, og handlingsplanen for fysiske tiltak 
skal rulleres årlig. I tillegg fokuseres det på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, utviklet 
gjennom et tverrfaglig arbeid i hele kommunen. 
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3. INNLEDNING 
 
 
3.1 Historikk 
 
Denne planen er nummer 5. i rekken av trafikksikkerhetsplaner for Vefsn kommune. Den er 
kortfattet, men skal samtidig være tilstrekkelig utfyllende til å fungere som verktøy i det 
daglige trafikksikkerhetsarbeidet. Den skiller seg fra tidligere planer ved at Vefsn kommune 
fra 2015 satser på trafikksikkerhet på en mer helhetlig måte enn før, innenfor de føringene 
og rammene som ligger i konseptet ”Trafikksikker kommune”, som er utarbeidet av Trygg 
trafikk (se kapittel 6).    
     
Under utarbeidelsen av Vefsn kommunes trafikksikkerhetsplaner har samordning med 
overordnede planer, spesielt Nordland fylkes trafikksikkerhetsplan blitt betydelig vektlagt, for 
å sikre en rød tråd i arbeidet, fra nasjonalt til lokalt nivå. Denne strategien vil bli videreført 
og forsterket, spesielt siden de nasjonale føringene er blitt tydeligere og mer konkrete, bl.a. 
gjennom «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» 2014-2017. 
 

 
3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Vefsn kommune 
 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Vefsn kommune er forankret hos rådmannen, og ansvaret for 
prosessen med å utarbeide en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2016 – 2019 er tillagt 
den strategiske ledergruppen. Tradisjonelt har dette ansvaret vært lagt til teknisk avdeling, 
men kommunen ser det som viktig å forankre arbeidet hos rådmannen og strategisk 
ledergruppe for å synliggjøre at alle kommunens sektorer må ta sin naturlige del av 
ansvaret. Det er av avgjørende betydning for arbeidet at den enkelte kommunalsjef sørger 
for at egne tiltak i planen blir gjennomført. 
 
Rådmannen skal årlig rapportere til kommunestyret vedrørende måloppnåelse og oppfyllelse 
av planlagte tiltak i gjeldende trafikksikkerhetsplan. 
 
Arbeidet med ”Trafikksikker kommune” blir ledet av folkehelsekoordinatoren, og ansvaret for 
utarbeidelsen av selve trafikksikkerhetsplanen med handlingsplan ligger hos teknisk/drift.  
 
 

3.3 Samarbeidspartnere og medvirkning 
 
Planen er utviklet gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom etatene i kommunen. Nordland 
fylkeskommune og Trygg Trafikk har også vært gode samarbeidspartnere. Planen er sendt til 
høring i alle kommunens enheter i tillegg til Politiet og Statens vegvesen. Det er gjennomført 
barnetråkkregistreringer på alle barneskolene i Vefsn i forbindelse med planarbeidet. 
Utvalgte kartutsnitt ligger som vedlegg til planen. Her fremgår det hvor barna hovedsakelig 
ferdes til fots eller på sykkel, hvor de føler seg utrygge og hvor de mener det er bra å ferdes.  
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4. FORANKRING OG ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 

 
 
4.1 Nasjonal transportplan 
 
Regjeringens mål for planperioden er å redusere antall drepte og hardt skadde med minst en 
tredel i 2020. Dette innebærer at tallet skal reduseres til maksimalt 775 drepte og hardt 
skadde i 2020.  
 
Byer og tettsteder bør bli mer tilrettelagt for gående, bl.a. ved at fotgjengere prioriteres i 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Det bør legges særlig vekt på å utvikle trygge, 
sikre og attraktive skoleveger i 2 km radius rundt skoler. 
 
Målet om å få flere til å gå og sykle må følges opp med tiltak for trafikksikkerhet rettet mot 
disse trafikantene. Sikring av krysningspunkter for fotgjengere gjennom etablering av 
planfrie krysningspunkt og sikring av gangfelt samt fartsgrenser er et viktig virkemiddel i 
likhet med fysiske utbedringer av kryss og sikring av krysningspunkter 

 
 
4.2 Nasjonal sykkel- og gåstrategi 2010-2019 
 
Sykkelstrategien har som hovedmål: Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 prosent av 
alle reiser i 2023. I tillegg er det satt opp følgende delmål:  
 
1. Fremme sykkel som transportform, sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles. 
2. Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister  
3. 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. 
 

 
4.3 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 
 
Tiltaksplanen er bygd opp omkring en strategi bestående av fire nivåer: nullvisjonen, 
etappemål, tilstandsmål og tiltak. Det vil være en naturlig konsekvens i det fylkeskommunale 
og kommunale trafikksikkerhetsarbeidet å videreføre og forsterke de nasjonale 
tilstandsmålene. Det vil være en naturlig konsekvens i det fylkeskommunale og kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet å videreføre og forsterke de nasjonale indikatormålene.  
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Figur 1 Utviklingen av drepte og hardt skadde, og mål frem til 2024 

 

Målkurven viser Regjeringens ambisjon for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. 
Etappemålet er ambisiøst og forutsetter en målrettet innsats fra alle aktørene i 
trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

4.4 Nordland fylkeskommune, Handlingsplan folkehelsearbeid 2013- 2017 
 
Planen har et eget resultatområde (6): «Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende 
arbeid. Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende tiltak kan iverksettes på flere arenaer: i 
barnehager og skoler, i fritid og trafikk, i arbeidsliv, hjem og i nærmiljø». Folkehelseloven 
pålegger kommunen et ansvar for å påvirke til bedre helse, økt aktivitet samt å forebygge 
ulykker. Det presiseres også i loven at dette arbeidet skal være tverrsektorielt.  
 
Trafikkulykker er den største helsetrusselen for barn og unge og er en av hovedårsakene til 
forbruk av helsetjenester. Av den grunn er det naturlig at kommunens 
trafikkulykkesforebyggende arbeid blir en del av kommunens folkehelsearbeid.  
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4.5 Nordland fylkes trafikksikkerhetsplan 2014-2017 
 
 Vegtiltak 

o Trafikksikkerhetstiltak jfr. Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 
(http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=559&FilId=7361) 

o Sikre soner rundt skolene 
I forslag til nasjonal transportplan 2017 – 20 s. 157 står følgende:”Målet om å få 
flere til å gå og sykle må følges opp med tiltak for trafikksikkerhet rettet mot 
disse trafikantene”. Fylket vil, bl.a. gjennom økonomiske tilskudd, stimulere 
kommunene til å prioritere arbeidet med å sikre områdene rundt skolene i en 
radius av 2 km.   

 
 Trafikanttiltak 

o Ungdom som trafikksikkerhetsambassadører  
Fylket har initiert et 3-årig prosjekt hvor ungdommer skal tilbys engasjement som 
trafikksikkerhets-ambassadører. Ambassadørene skal være knyttet til sitt eget 
lokalmiljø og primært benytte de videregående skolene som arena. 

 
o Trafikk som valgfag på ungdomstrinnet  

Fylket vil i perioden stimulere kommuner til å gi tilbud om trafikk som valgfag 
gjennom informasjon og økonomisk støtte til videreutdanning av lærere slik at de 
oppnår de formelle kompetansekrav til å tilby valgfaget som trafikalt grunnkurs. 

 
o Øvrige tiltak 

Viser til trafikksikkerhetsplan for Nordland fylke 2014-2017. 
 
 Organisatoriske tiltak 

o «Trafikksikker kommune». 
Fylket vil stimulere kommunene til å forankre trafikksikkerhetsarbeidet i 
kommunens øverste ledelse, arbeide sektorovergripende og at det utvikles gode 
rapporteringsrutiner med klar ansvarsfordeling. 

 
o HMS og internkontroll i virksomheter og bedrifter. 

Fylket vil stimulere bedrifter og organisasjoner til å integrere trafikksikkerhet som 
en naturlig del av HMS-arbeidet. 

 
 

4.6 Nordland fylkeskommune, Handlingsprogram for aktiv transport 2013-
2016 
 
Handlingsprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i både nasjonal og regional politikk 
og føringer samt kunnskapsbaserte data om det fysiske aktivitetsnivået blant både barn og 
voksne, reisevaner i Nordland, klimautfordringer m.m.  
 
Som en del av Transportplan Nordland er det utarbeidet et handlingsprogram for Aktiv 
Transport (2014 – 17); dette omfatter alle reiser og transport som skal gjennomføre for egen 
kraft (gåing, sykling m.m.). Hovedmålet er at Aktiv Transport skal være det foretrukne og 
enkle transportmiddelet på kortere avstander. 
 

http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=559&FilId=7361
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Utarbeidelsen av Handlingsprogram for Aktiv transport ble vedtatt under fylkestingets 
behandling av Transportplan Nordland. Begrepet aktiv transport er relativt nytt og betyr at 
alle reiser og transport som uansett skal gjennomføres, gjennomføres for egen kraft 
gjennom gåing, sykling m.m 
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5. ULYKKESSITUASJONEN / -UTVIKLINGEN I VEFSN KOMMUNE 

 
 
5.1 Analyse av ulykkene 
 
Nedenfor gis en grafisk framstilling av ulykkesutviklingen i Vefsn kommune over siste 
10-årsperiode, hvor på vegnettet ulykkene skjer, skadde og drepte fordelt på alder, 
fordeling av type ulykker, fordeling av ulykker på hver enkelt måned i løpet av året. 
Figur 2 viser en markant nedgang i antall ulykker. Dette samsvarer også med 
utviklingen på landsbasis. Videre ser vi at de fleste av ulykkene skjer på E6, men 
samtidig at 34 % av ulykkene skjer på kommunale veier. Dette bør føre til et økt 
fokus på tiltak på disse vegene, der blant annet ulykkesårsakene må legges til grunn 
for valg av tiltak.  
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Figur 2 Antall ulykker med skadde og drepte i Vefsn i perioden 2005 - 2014 
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Figur 3 Skadde og drepte fordelt på vegnettet i Vefsn kommune i perioden 2005 – 2014 
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Videre analyse av trafikkulykkene i Vefsn viser samme hovedtendens som på 
landsbasis med. De dominerende ulykkestypene er sammenstøt mellomkjøretøy med 
samme kjøreretning (påkjørsel bakfra), kryssulykker møteulykker og overvekt av 
utforkjøringsulykker.  Videre viser statistikken at ungdom i alderen 15-24 år er 
spesielt ulykkesutsatt. Dette bør utløse spesiell innsats. Av figur 7 fremgår det også 
at de fleste ulykkene skjer i sommermånedene. 
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Figur 4 Ulykkestyper i Vefsn kommune, gjennomsnitt 2005 -2014 
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Figur 5 Ulykkestyper landsgjennomsnitt, perioden 2009 – 20012 
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Figur 6 Skadde og drepte i Vefsn i perioden 2005 - 2014, fordelt på alder. 
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Figur 7 Skadde og drepte i Vefsn i perioden 2005 - 2014, fordelt på måned 

 

I den siste femårsperioden har det vært registrert 3149 forsikringsskader i trafikken i Vefsn 
kommune. Personbiler under 3,5 tonn står for 93 % av alle skadene, og det er samlet 
utbetalt 62 millioner i erstatningsbeløp for alle trafikkulykkene (vedlegg 4).   
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Kart over trafikkulykker med personskade i Vefsn kommune, 2005-2014 
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Kart over trafikkulykker med personskade i Mosjøen, 2005-2014 
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Kart over trafikkulykker med drepte og hardt skadde i Vefsn, 2005 -2014. 

 

 

 

 

Ulykkestall, -rapporter og kart kan studeres nærmere på Statens vegvesen sine 
hjemmesider, vegvesen.no, under linken: https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart. Du må 
zoome inn på det området på kartet du er interessert i å se nærmere på og skrive inn 
trafikkulykke i søkefeltet.

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart
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5.2 Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader 

 
De ulykkeskostnadene som i dag brukes i blant annet nytte-/kostnadsanalyser er 
beregnet av Transportøkonomisk institutt (TØI) og omfatter medisinske kostnader, 
produksjonsbortfall, materielle kostnader, administrative kostnader og verdsetting av 
velferdstap ved trafikkulykker. Kostnadene ved vegtrafikkskader i 2014-priser, regnet 
pr. skadet person, er vist nedenfor. Kostnadstallene for personskader gjelder pr. 
politirapporterte skadet person. Ved beregning av kostnadene er det tatt 
utgangspunkt i de politirapporterte ulykkene. Kostnadene er imidlertid justert opp på 
bakgrunn av underrapportering slik at enhetskostnadene gjelder for alle skader, både 
de som politi rapporteres og de urapporterte. 
 
 

Skadetilfelle Kostnader i 2014-kr 

Drept 
Meget alvorlig skadd 
Alvorlig skadd 
Lettere skadd 

35 600 000,- 
26 830 000,- 
9 520 000,- 

720 000,- 
 

Om vi tar utgangspunkt i at trafikkulykkene i Vefsn kommune skjer i samme omfang som 
forrige femårsperiode, vil de samfunnsøkonomiske kostnadene i dette perspektivet i Vefsn 
kommune beløpe seg til ca 70 millioner pr år. For Vefsn kommune vil dette blant annet 
gjenspeile seg i økte utgifter til rehabilitering samt økte ressurser til pleie og omsorg. 
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6. TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 
 
Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for 
å fremme trafikksikkerheten i fylket. En viktig oppgave i denne sammenheng er å påvirke og 
stimulere kommunene til å arbeide målrettet og helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet.  
  
Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunens ansvar for 
ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet. Kommunen er pålagt et ansvar bl.a. 
som vegeier, som eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av 
transporttjenester.  
 
For å ivareta denne helhetstenkningen er det utarbeidet kriterier og sjekklister skal være et 
verktøy for å kvalitetssikre kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Vefsn kommune har satt seg 
som mål å oppfylle alle kriteriene og gjennom en fylkeskommunal godkjenningsordning bli 
erklært som Trafikksikker kommune” innen utgangen av 2016. I den forbindelse er det i 
2015 underskrevet en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. 
 
Vedlegg 3 gir en grundigere innføring i Trafikksikker kommune-konseptet.  
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7. MÅL OG STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 
 

 
7.1 Målsetting 
 
I den siste fireårsperioden har vi hatt et gjennomsnitt på 18 lettere skadde i trafikken per år. 
I perioden 2016- 2019 skal det maksimalt være 15 ulykker per år i trafikken i Vefsn 
kommune. Dette innebærer en reduksjon på minimum 15% i forhold til foregående 
fireårsperiode, og er i samsvar med tendensen med reduksjon i antall ulykker de siste årene.  
 
Antall forsikringsskader i trafikken skal reduseres med 20 % i forhold til foregående 
fireårsperiode. Det skal ikke være mer en 2400 forsikringsskader i planperioden 2016 – 
2019. 
 
 

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

- Økt andel bruk av bilbelte, refleks, bakovervendt barnesikring, sykkelhjelm. 
- Redusere andelen av bilister som overskrider fartsgrensene. 
- Arbeide målrettet for at flere går og sykler til skolen. 
- Alle skoler er godkjent som trafikksikre skoler. 
- Alle barnehager er godkjent som trafikksikre barnehager. 
- Kommunen godkjent som trafikksikker kommune. 

 
Der hvor det er naturlig og mulig skal det foretas før- og ettermålinger for å se effekten av 
de tiltakene som iverksettes. Hvis det allerede finnes tall som viser nå-situasjonen kan de 
brukes som utgangspunkt for å se måloppnåelsen. 
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8. VEGSYSTEMER OG VEGEIERE I VEFSN KOMMUNE 

 
 
Det offentlige veinettet i Vefsn (omtrentlige tall) består av 62,2 km europaveg, 160 km 
fylkesvei og 220 km kommunale veier. Videre har vi 7,96 kilometer med gang- og sykkelvei 
som forvaltes av kommunen 3,87 km gang sykkelveg langs E6 og 4,75 km langs fylkesveg. 
Kommunen har også ansvaret for 1000 kommunale parkeringsplasser og drifter ca. 3500 
gatelys langs offentlig vei.  
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29 % Europaveg

Fylkesveg

Kommunalveg

 
Figur 8 Gang-/sykkelvegnettet fordelt på vegeier 
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9. TILTAK 
 
 
Tiltakene er i hovedsak utledet av trafikksikker kommune-konseptet, med de føringer og 
satsningsområder som ligger her. Tiltakene vil bidra til at Vefsn kommune reduserer risikoen 
for fremtidige ulykker, og fremstår som trafikksikker kommune. Det ligger et betydelig 
ansvar på rådmannen og hans kommunalsjefer på gjennomføring av tiltakene i planperioden 
 

 
9.1 Vefsn som trafikksikker kommune 
 
9.1.1 Vefsn kommunes rolle som barnehageeier. 

 Innen utgangen av vår 2016 skal alle kommunale barnehager tilfredsstille kriteriene 
for «Trafikksikker barnehage». 

 
 Innen utgangen av 2016 skal kommunen påvirke til at alle private barnehager 

tilfredsstiller kriteriene for «Trafikksikker barnehage». 
 

 Alle kommunale barnehager skal minimum hvert andre år ha ansatte på 
kompetansehevingskurs i regi av Trygg Trafikk 

 
 
9.1.2 Vefsn kommunes rolle som skoleeier. 

 Alle skolene skal innen utgangen av skoleåret 2015/2016 tilfredsstille kriteriene for 
«Trafikksikker skole». 
 

 Det utvikles rutiner for sikker skoleskyss / bussvett, og etableres en dialog med om 
innføring av disse rutinene i alle skolebusser. Tiltakene gjennomføres i løpet av 
skoleåret 2015/2016 

 

 For å sikre størst mulig trygghet rundt skolen ved skolestart om høsten innføres 
«Aksjon skolestart» som et fast tiltak ved alle skoler med elever på barnetrinnet. Det 
utvikles en egen beskrivelse for dette tiltaket. Tiltaket gjennomføres i hele 
planperioden. 

 
 Alle skolene med elever på mellomtrinnet skal ha lærere med kompetanse innen 

sykkelopplæring. Lærerne skal ha deltatt på kommunens sykkelopplæringskurs som 
utlyses 1 ganger pr år i samarbeid med Trygg Trafikk. En egen rulleringsplan for 
dette skal være ferdig til skoleåret 2016/2017 

 

 Kommunen skal sørge for at en ungdomsskolen har nødvendig kompetanse for å tilby 
valgfaget trafikk på ungdomstrinnet i løpet av skoleåret 2015/2016 

 
 Sykkelgården på Kippermoen er et spesielt tilrettelagt område for trafikkopplæring, 

som alle skoler og barnehager i Vefsn kommune og andre omkringliggende 
kommuner kan bruke i trafikkopplæringen. 
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9.1.3 Vefsn kommune som ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel. 
 

 Helsestasjonen oppdaterer sine planer for virksomheten med hensyn til 
trafikksikkerhetsbudskap (overfor foreldre og elever) i 2015. 

 
 

 

 Kommunen skal fortløpende sende ut informasjon om fylkeskommunale 
tilskuddsordninger til relevante kommunale instanser samt frivillige organisasjoner i 
hele planperioden 2016 – 2019 

 
 
 

 Kommunen utarbeider årlig en oversikt over trafikkulykker og trafikkskadde i 
kommunen. Oversikten gjennomgås i kommunens ledergruppe i hele planperioden 
2016 – 2019. 
 

 Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig stimuleres til å implementere 
reisepolicy i egen virksomhet i hele planperioden 2016 – 2019. 
 

 
9.1.4 Vefsn kommune som veieier (omfatter også fortau og gang-/sykkelveier). 
 
Kommunen skal: 

 Årlig utarbeide prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei, og 
gjennomføre disse innenfor eksisterende økonomiske rammer i hele planperioden 
2016 – 2019 
 

 Ha en prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes og riksvei, og med årlig 
rullering i hele planperioden 2016 – 2019. 

 

 Ha utarbeidet skriftlige rutiner for snøbrøyting / snørydding / rydding av vegetasjon 
på skoleveier i løpet av 2016. 

 
 Ha rutiner for å kvalitetssikre reguleringsplaner i forhold til trafikksikkerhet. 

 

 Ha rutiner for kvalitetssikring av trafikksikkerheten i forbindelse med 
anleggsvirksomhet, både i kommunal og privat regi i løpet av 2016. 

 
 Ha utarbeidet rutiner for håndtering av innspill fra etater, organisasjoner eller 

publikum i 2016 
 

 Ha oversikt over, og eventuelt søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler i 
hele planperioden 2016 – 2019. 

 

 Utarbeide oversikt over behov for gatelys, særlig langs skoleveg. Denne skal rulleres 
årlig i planperioden.  
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9.1.5 Vefsn kommune som arbeidsgiver. 
 
Kommunen skal: 

 Innen utgangen av 2016 ha utviklet og vedtatt retningslinjer for arbeidsreiser for alle 
kommunalt ansatte og politikere. 
 

 Innen utgangen av 2016 ha implementert / forankret retningslinjene for arbeidsreiser 
i alle kommunens avdelinger. 

 
 Hvert år, på den nasjonale refleksdagen (oktober) påvirke kommunens ansatte til å 

benytte refleks som fotgjengere i mørket, gjennom ulike aktiviteter i hele 
planperioden 2016 - 2019 

 Hver vår gjennomføre aktiviteter som skal stimulere flere til å sykle samt å bruke 
sykkelhjelm i hele planperioden 2016 - 2019 

 
 Sørge for at fra 1.1.2017 skal alle kjøretøy som kommunen kjøper/leaser (nye 

leasingavtaler) ha montert alkohollås 
 
9.2 Kompetanseheving. 
 

I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan har kommunen en intensjon om å 
styrke det ulykkesforebyggende arbeidet. Dette utløser et behov for kompetanseheving i 
kommunens ulike sektorer og bør inngå i kommunens strategiske plan for 
kompetanseheving. Forankring av trafikksikkerhetsarbeidet hos kommunens ledere er av 
avgjørende betydning for å lykkes med arbeidet 

 Alle kommunens ledere og mellomledere skal innen utgangen av 2016 ha 
gjennomført ½ dags kurs i trafikksikkerhet 

 Det skal gjennomføres trafikksikkerhetskurs for ansatte som bruker motorisert 
kjøretøy i sitt daglige virke. Alle ansatte som med motorisert kjøretøy kjører over 
3000 km i året i tjeneste, skal få tilbud om å gjennomføre et HMS trafikkurs og et 
førstehjelpskurs hvert tredje år. Rutinene skal etableres i 2016. 

 Alle barnehagene skal i planperioden innen 2017 ha hatt minimum to fra det 
pedagogiske personalet på kurs i trafikksikkerhet. Kursene vil ha fokus på Forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Trafikkopplæring mm.  

 
 Alle skolene skal i planperioden innen 2019 ha hatt minimum 2 av skolens lærere på 

kurs i trafikksikkerhet. Kurset vil ha fokus på kunnskapsløftets kompetansemål med 
hensyn på trafikk, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 
sykkelopplæring mm.  

 Alle ansatte ved kommunens helsestasjoner skal innen 2016 ha gjennomført 
trafikksikkerhetskurs innenfor området «sikring i bil» 
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 Kursene arrangeres av kommunen i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og 
Trygg Trafikk. Trygg Trafikk arrangerer kursene, som i hovedsak vil finne sted i 
kommunen.  De respektive ledere legger til rette for deltakelse ved de aktuelle 
kursene. Kursene finansieres av Nordland Fylkeskommune, og deltakernes tidsbruk 
dekkes av kommunen.  
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10. ØKONOMI 
 
 
 
Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal 
tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlingsplanperioden prioriteres i 
budsjettet hvert år fra 2016 til og med 2019. Kommunalsjefene har ansvaret for å innarbeide 
utgiftene innenfor eget budsjettområde. 
 
Vefsn kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Nordland fylkeskommune. Dette 
samarbeidet innebærer at Vefsn kommune skal implementere kriteriene for Trafikksikker 
kommune. Som et resultat av denne godkjenningen mottar kommunen 100.000.kroner til 
holdningsskapende tiltak, samt tilskudd til andre tiltak i planen som kjørekurs for ansatte, 
kompetanseheving for ansatte i helse/omsorg, barnehage og skole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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11. EVALUERING, RULLERING 
 
 
Enhetslederne rapporterer årlig på tiltak innenfor eget ansvarsområde, til plankoordinatoren, 
som så sammenfatter dette og legger fram en samlet rapport til rådmannen. 
Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret.  
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 HANDLINGSPLAN FYSISKE TILTAK        Vedlegg 1 

 
 

Nr Tiltak Tids-
ramme 

 

Kostnads- 
anslag 

Aksjon-

skolevegmidler 

Prioriteringsliste fysiske tiltak på kommunalt vegnett 
1 Fortau langs Håreksgate/ tiltak for å sikre myke 

trafikanter ved Mosjøen skole, trinn 2 

2016 3 200 000 Ja 

2 Skogsveien, fortau Olderskog skole, kryss med 
Movegen 

2017 8 000 000 Nei 

3 Vefsnvegen, videreføring av fortau opp til 
Gardsvegen 

 2 500 000 Nei, 
sykkelbymidler 

4 Nærområde ved Kulstad skole, tiltak for å sikre 

barnas skoleveg med fortau 

 6 800 000 Ja 

5 Meenget – Litjenget,  
Fortau langs gammel-E6 

 8 000 000  Ja 

6 Bordvednesbrua- sikringstiltak for myke 
trafikanter med påhengsbru med forbindelse til 

eksisterende gang-/sykkelveier langs Skjerva 

og forbi Alcoa. 

 4 000 000 Nei 

7 Elvegata, fortau og miljøtiltak Bussstasjonen – 

Rundkjøring v/Øybrua 

 15 000 000  Nei 

8 Halsmovegen, oppgradering av overbygning og 
dekke på bilvegog oppgradert gang-

/sykkelareal. 

 - Nei 

Prioriteringsliste fysiske tiltak på fylkeskommunalt vegnett i Vefsn kommune 

1 Mathias Brunsgate 2016 3 500 000 Sykkelbymidler 

2 Vestersidvegen, fv 244. Ny gang-/sykkelveg fra 

Mattismoen til Øydalen 

2016 12 000 000 Nei 

3 Fv. 249 sikring av gang/- sykkelveg i 
Andåsbakken og bilveg lenger sør mot krysset 

til Marka 

  Nei 

4 Søfting, gang-/ sykkelveg langs fv. 78 fra 

Skaland til avkjøring til Søfting 

  Nei 

Prioriteringsliste fysiske tiltak på riksvegnettet i Vefsn kommune 

1 Skilting av smale bruer langs E6 nord for 
Mosjøen 

  Nei 

 
Handlingsplan for fysiske tiltak skal rulleres årlig. Kun tiltak der finansieringen er på plass, er angitt 
med gjennomføringsår. Grunnen til at Vefsnveien- videreføring av fortau opp til Gardsveien står som 
punkt nr. 3 på lista, er at tiltaket er gjennomførbart så snart finansiering er på plass. Det er søkt om 
eksterne sykkelbymidler til dette tiltaket. Til sammenligning kan tiltak i nærområdet ved Kulstad skole 
og barnehage ikke igangsettes før det er gjennomført reguleringsendring og utarbeidet byggeplan, 
noe som kan vise seg å ta noe tid. Også tiltak nr 5, 6 og 7 krever reguleringsendring før tiltak kan 
iverksettes. Kostnader på tiltakene 4, 5, 6 og 7 er utarbeidet med bakgrunn på erfaringstall og er 
således noe usikre. Tidsmessig angivelse av gjennomføring av tiltak og oppdatering av 
kostnadsoverslag kan endres i forbindelse med årlig rullering av handlingsplanen.
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OVERSIKT OVER TILTAK I PLANPERIODEN 2016 – 2019 
 
 

Satsingsområde Tiltak 

Vefsn kommune sin rolle 

som barnehageeier 

Alle kommunale og private barnehager skal oppfylle kriteriene for 

”Trafikksikker barnehage”. 
Vefsn kommune skal påvirke til at private barnehager oppfyller kriteriene 

for ”trafikksikker kommune” 

Alle barnehager skal ha ansatte på trafikkurs 

Vefsn kommune sin rolle 

somskoleeier 

Alle skolene skal oppfylle kriteriene for ”Trafikksikker kommune” 

Kommunen skal utvikle rutiner for og gjennomfør sikker skoleskyss 

/”bussvett” 
Gjennomføre ”Aktiv og sikker skoleveg” årlig ved alle barne- og 

ungdomsskoler. 
Utvikle lærerkompetansen og gjennomføre sykkelopplæring i tråd med 

retningslinjene 

Vefsn kommune sin rolle 
som ansvarlig for helse 

og trivsel 

Det skal gjennomføres trafikksikkerhetskurs for ansatte på 
helsestasjonene. 

Frivillige organisasjoner skal stimuleres til å implementere reisepolicy i 
egen virksomhet. 

Det skal sendes ut informasjon om fylkeskommunale tilskuddsordninger. 

Oversikt over trafikkulykker og trafikkskadde skal utarbeides årlig. 

Vefsn kommune som 

veieier 

Det skal årlig utarbeides prioriteringsliste for og gjennomføres fysiske 

trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei. 
Det skal årlig utarbeides prioriteringslister for tiltak på fylkes- og riksvei. 

Det skal utarbeides skriftlige rutiner for snøbrøyting/ snørydding og 

rydding av vegetasjon på og langs skolevei. 
Kommunen skal ha rutiner for kvalitetssikring av trafikksikkerhet i 

reguleringspaner. 
Det skal utarbeides skriftlige rutiner for kvalitetssikring av 

trafikksikkerhet ved anleggsvirksomhet. 

Det skal utarbeides rutiner for innspill om trafikksikkerhet fra etater, 
organisasjoner og publikum. 

Kommunen skal ha oversikt over og søke om fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidler. 

Vefsn kommune sin rolle 

som arbeidsgiver 

Kommunen skal vedta retningslinjer for arbeidsreiser for kommunalt 

ansatte og politikere. 
Retningslinjer for arbeidsreiser skal implementeres /forankres i alle 

kommunens avdelinger. 
Det skal gjennomføres kjørekurs for ansatte som benytter bil i arbeidet. 

Kommunes skal påvirke til økt bruk av refleks. 

Det skal gjennomføres stimuleringstiltak for økt sykling og bruk av 
sykkelhjelm. 

Det skal utarbeides plan for kompetanseheving innen trafikksikkerhet. 

SUM 2 800 000 
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Vedlegg 2 
 

 
Ansvarlig Jfr. pkt. i planen Kostn. -16 Kostn. –17 Kostn. –18 Kostn. –19 

Leder oppvekst 

 
 

 

 

9.1.1 

 
 

 

0 0 0 0 

Leder oppvekst 

 
 

 

 
 

 

9.1.2 

 
 

 

0 0 0 0 

Leder omsorg 
 

 
 

 
 

9.1.3 
 

 
 

 

0 0 0 0 

Leder samfunnsutvikling 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

9.1.4 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

660 000 400 000 400 000 400 000 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

9.1.5 

 
 

 
 

 

 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 

 

 

 760 000 500 000 500 000 500 000 
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 TRAFIKKSIKKER KOMMUNEKONSEPTET       Vedlegg 3 

 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/ for utfyllende informasjon 

om konseptet trafikksikker kommune. 

 

 

 

 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/
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 STATISTIKK FORSIKRINGSSKADER PERIODEN 2009 – 2013     Vedlegg 4 

 

Antall forsikringsskader  Vefsn  2009 - 2013
Sum

Kryssende 

kjøreretning

er i kryss

Møtende 

kjøreretning

er i kryss

Parallelle 

kjøreretning

er i kryss

Påkjørt 

bakfra
Forbikjøring Møting Rygging

Påkjørt 

parkert 

kjøretøy

Eneulykke

Påkjørsel av 

fotgjenger/ 

syklist

Annen 

ulykkestype
Rundkjøring

Ukjent/uopp

gjort

Personbil m.v. (under 

3,5t)
2870 404 42 7 262 36 179 509 478 634 2 244 8 65

Lastebil m.v. (over 

3,5t)
117 9 1 - 12 5 18 5 14 28 - 22 - 2

Buss (over 3,5t) 43 6 2 - 5 3 8 9 5 4 - - 2 -

Moped 30 7 - - 10 - - 3 - 3 - 7 - -

Lett motorsykkel 3 3 - - - - - - - - - - - -

Tung motorsykkel 15 3 - - - - 4 - - 5 - - - 4

ATV - - - - - - - - - - - - -

Snøscooter 2 - - - - - - 1 - - - 1 - -

Andre kjøretøyer 109 5 - - 5 - 11 8 14 35 - 20 - 9

Ukjent 4 - - - - - - - - 3 - 1 - -

Total 3194 438 45 7 293 44 220 536 510 713 2 295 10 81
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 OVERSIKT OVER UPRIORITERTE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK vedlegg 5 

 

Nr Tiltak Beskrivelse Anvar/budsjett 

1 Rypeveien, behov for 

autovern og gatelys 

Dette er skolevei for flere skolebarn 

og det er helt mørkt i 
høst/vinterhalvåret. Samtidig er det 

en bratt skråning der det mangler 
autovern. Tidligere var det satt opp 

gjerde der, men det ble nedkjørt av 

brøtebilen. 
 

Veg/gatelys 

2 Bedre rydding av vegetasjon 

både på kommunale og 
private eiendommer. 

Vegetasjonen tar sikt både i vegkryss, 

avkjørsler og kurver, og skaper 
unødig risiko i trafikken både for 

myke trafikanter og bilister. 

Veg/park 

3 Universell utforming av 

busslommer, gangfelt  

Ulike behov og forutsetninger hos 

trafikantene ivaretas best når en 

baserer løsningene på universell 
utforming. Gjelder blant annet 

viktigheten av visuell (skriftlig) 
informasjon på informasjonstavler o.l. 

og også sanntidsinformasjon, 

ledelinjer og fremkommelighet på 
gang-/sykkelareal. 

Veg/ prosjekt 

4 Bedre skilting. Mange skilter 
tilfredsstiller ikke gjeldende 
krav. 

Trafikkskiltene er en viktig del av det 

systemet som informerer, varsler, 
leder og styrer trafikantene i veg- og 

trafikksystemet. God og riktig utført 
skilting er en forutsetning for sikker 

og effektiv avvikling av vegtrafikken. 

Veg/prosjekt 

5 Belysning 
 

Skolebarn ønsker seg belysning på 
skoleveien. Det skal lages en årlig 

prioriteringsliste over behov og 
mangler. Denne skal vedtas av 

planutvalget. 

Veg 

7 Bedre vegdekke i flere av 
gatene, også gang/- 

sykkelveg. 

Dårlig vegdekke skaper farlige 
situasjoner både for bilister og myke 

trafikanter.  

Veg 

8 Rundkjøring på Baustein Stor trafikkmengde på E6 og 
vanskelig adkomst fra fylkesveg. 

E6/fylkesveg 

9 Kippermoen ungdomsskole 

og idrettsanlegg, adkomst og 
parkering 

Stor trafikkmengde dag og kveld, 

med blanding av myke trafikanter og 
bilister. Adkomstareal og 

parkeringsplasser bør oppgraderes. 

Veg/park/byggog 

eiendom 

10 Kollektivplan Det skal utarbeides ny kollektivplan 

for Mosjøen 

Plan og utvikling 

11 Tursti til Hjartåsen fra 
krysset Rynesåsen - 

Falkveien  

Unger benytter turstien til sykling, 
noe som medfører farlige situasjoner 

når disse kommer fort ut fra turstien 

og inn på vegen. Turstien bør legges 
om slik at de ikke kan komme rett ut i 

bilvegen. 

Veg/ Hjartåsens 
venner? 
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SJEKKLISTE RÅDMANN       Vedlegg 6 

 

Tema/spørsmål Ja Nei Avik 

Kommunens trafikksikkerhetsarbeid er forankret hos ordfører og rådmann.     

Rådmann rapporterer årlig til kommunestyret.     

Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.     

Kommunen har rutiner for avvikshåndtering.     

Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/ internkontrollsystemet.     

Kommunen har regler for reiser og transport i kommunens regi.     

Kommunen har regler ved kjøp av transporttjenester.     

Kommunen har en operativ trafikksikkerhetsplan med rullerings- og 

rapporteringsrutiner.  

   

Planen ivaretar både holdningsbearbeidende og fysisk tiltak.     

Alle kommunens areal- og reguleringsplaner vurderes mht trafikksikkerhet.     

Alle areal- og reguleringsplaner legges fram for barnas talsperson.     

Kommunen har en oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell i 

kommunen.  

   

Etatsledere har overfor rådmannen rapporteringsansvar for tiltak innenfor egen 

sektor (jfr trafikksikkerhetsplanen)  
   

Planen ivaretar både holdningsbearbeidende og fysisk tiltak.     

Alle kommunens areal- og reguleringsplaner vurderes mht trafikksikkerhet.     

Alle areal- og reguleringsplaner legges fram for barnas talsperson.     

Kommunen har en oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell i 

kommunen.  

   

Etatsledere har overfor rådmannen rapporteringsansvar for tiltak innenfor 

egen sektor (jfr trafikksikkerhetsplanen)  

   

Trafikk og trafikkulykker inngår i kommunens folkehelsearbeid.     

Kommunen har implementert kriteriene for «Trafikksikker barnehage».    

Kommunen har implementert kriteriene for «Trafikksikker skole».    

 
Kommunen har konkrete tiltak for å påvirke frivillige lag og organisa- sjoner 

til å integrere retningslinjer for transport i egen virksomhet. 
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SJEKKLISTE BARNEHAGE       Vedlegg 7 

 

Tema/spørsmål Ja Nei Avik 

Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til 

årsplanen: 
 Barna får opplæring i regler for fotgjengere.  

 Barna lærer om ulike skilt.  

 Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.  

 Barna lærer å krysse vegen/ikke trygt i gangfelt/blikk-

kontakt, ikke krysse før bilen har stanset.  

 Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 

   

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for: 

 turer til fots, med bil, og buss 

 ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen  

 og kartlagt uteområdet utenfor barnehagen med tanke på 

risikomomenter.  

   

Det er utarbeidet regler for antall barn pr voksen ved turer 

utenfor barnehagens område. 

   

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering.    

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte.    

Det stilles krav til at transportøren om forsvarlig sikkerhetsutstyr, 

ved bestilling av buss/minibuss. 

   

Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og 

barnehagens retningslinjer følges.  

   

Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer 

utenfor barnehagen. 

   

I forbindelse med foresattes henting og bringing har barnehagen 

fokus på:  

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket.  

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten 

sammen med foresatte  

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for 

ulykker ved rygging reduseres. 

   

Barnehagens ledelse har kartlagt barnehagens nærområde med 

tanke på risikofaktorer, herunder parkering, krysningspunkter, 

belysning, vegetasjon mm. Kartleggingen og eventuelle forslag til 

utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe 

   

 



 34 

SJEKKLISTE SKOLE        Vedlegg 8 

 

Tema/spørsmål Ja Nei Avik 

Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplanen på de ulike 
trinn i samsvar med Kunnskapsløftets kompetansemål:  

  Skolen har hjelmpåbud for elevene ved sykkelturer i skolens 
regi.  

 Skolens sykkelopplæring inneholder teori, ferdighetstrening 
og sykkeltrening i trafikalt miljø.  

 Sykkelopplæringen gjennomføres over tid på mellomtrinn. 

 Personlig verneutstyr som sykkelhjelm, refleks og bilbelte 
inngår i undervisningen på småtrinn, mellomtrinn og 
ungdomstrinn.  

  Sykkelregler for gående og syklister er en integrert del av 
undervisningen på små og mellomtrinn. 

   

Skolen har utarbeidet retningslinjer for turer til fots, på sykkel, 

med bil og buss:  

 Retningslinjene er nedfelt i skolens internkontrollforskrift. 

 Retningslinjene følges opp årlig.  

 Retningslinjene er gjort kjent for elever, ansatte og foresatte 

   

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering.    

Skolen har årlig trafikksikkerhet som tema.    

Skolen har en trafikkansvarlig lærer.    

Skolens ledelse har kartlagt skolens nærområde med tanke på 

risikofaktorer, herunder parkering, krysningspunkter, belysning, 

vegetasjon mm. Kartleggingen og eventuelle forslag til 

utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe 
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SJEKKLISTE TEKNISK           Vedlegg 9 

 

Tema/spørsmål Ja Nei Avik 

Teknisk etat har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske 
trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei som rulleres årlig. 

   

Teknisk etat har prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på 

fylkes- og riksvei som rulleres årlig. 

   

Teknisk etat har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til 

fysiske trafikksikkerhetstiltak. 

   

Teknisk etat har rutiner for brøyting / snørydding på skoleveier.    

Teknisk etat har system for å kvalitetssikre reguleringsplaner i 

forhold til trafikksikkerhet. 

   

Teknisk etat har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i 

forbindelse med anleggsvirksomhet i kommunen. 

   

Teknisk etat har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på 

trafikksikkerhetstiltak fra andre etater/organisasjoner og 

publikum 

   

 

 

SJEKKLISTE HELSE/HMS 

Tema/spørsmål Ja Nei Avik 

Arrangerer trafikksikkerhetskurs for ansatte i hjemmetjenesten    

Arrangerer kurs for kommunens helsesøster (barn i bil, 

trafikkoppdragelse, refleks mm). 

   

 

SJEKKLISTE KULTUR 

Tema/spørsmål Ja Nei Avik 

Sender ut informasjon til lag og foreninger om eventuelle 
fylkeskommunale midler til adferdsrettede 
trafikksikkerhetstiltak. 

   

Stimulerer lag og foreninger til å innarbeide regler for transport 

/ reisepolicy innenfor egen virksomhet 
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KARTUTSNITT BARNETRÅKK      Vedlegg 10 

 

Forklaring til kartutsnittene under: Vi har besøkt alle barneskolene i kommunen og fått 

innspill fra et utvalg elever i 4. og 5. klasse. Elevene har selv tegnet i kart De sorte linjene 

har barna selv lagt inn i kart. Røde prikker viser til steder der de føler seg utrygge, og 

grønne prikker viser til steder der de synes det er fint å ferdes. 

 

Bilde 1 Utsnitt fra området rundt rundkjøringene på Nyrud og Mathias Bruns gate. 

 

Bilde 2: Utsnitt fra orådet rundt Skjervbrua 
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Bilde 3: Utsnitt fra området rundt krysset E6/fv. 78. 

 

 

Bilde 4: Utsnitt fra Breimoen og nedre del av Kulstad 
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Bilde 5: Utsnitt fra Grensen og nedre del av Åsbyen 

 


