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Forord 
Trafikksikkerhetsplanen for Nesodden kommune 2015-2018 vil danne grunnlaget for alt 

trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.  

Trafikksystemet skal kunne brukes av alle, og man skal kunne ferdes trygt i sitt eget lokalmiljø, enten man 

er bilist, syklist eller fotgjenger – ung eller gammel.  

Skoleveiene i de ulike skolekretsene varierer mye, og for mange barn og voksne fremstår skoleveien som 

utrygg. Barn som går til skolen får mosjon og frisk luft og lærer å ferdes i trafikken. Færre biler i 

skoleområdet fører til færre trafikkfarlige situasjoner. Samtidig vil mindre trafikkbelastning på veiene ha 

positive ringvirkninger for folkehelsen og for miljøet. Trygge skoleveier vil derfor være et fokuspunkt i 

kommende periode. Over alt trafikksikkerhetsarbeid, på Nesodden som i landet for øvrig, ligger visjonen 

om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadet i trafikken. 

Vi har lagt vekt på en åpen planprosess hvor innbyggere, skolene, lag og foreninger har fått mulighet til å 

komme med kommentarer og merknader.270 innspill viser at engasjementet rundt temaet 

trafikksikkerhet er stort, og vi er svært takknemlige for alle tilbakemeldinger. Vi vil også takke Trygg 

Trafikk ved Unni Knutli, Statens vegvesen ved Kåre Abrahamsen og Reidun Sørlie, politiet i Follo ved Terje 

Tutturen, Rådet for likestilling av funksjonshemmede ved Claudia Behrens og Inger Johanne Norberg, 

Eldrerådet ved Magnus Robberstad og Cato Myhrvold fra Cato Myhrvold trafikkskole, for samarbeid og 

verdifulle innspill. 

 

Nesodden 2015 

 

Ida Grjotheim   Linn Reppe  Ingrid Kringlebotn 

Arealplanlegger   Rådgiver  Rådgiver 

Plan, bygg og geodata  Økonomi og styring Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling 

 

 

Terje Fagernes   Helga Trømborg 

Ingeniør   Ingeniør    

Infrastruktur og vannmiljø Infrastruktur og vannmiljø 
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1 Innledning 
 
1.1  Bakgrunn 
Denne planen er en revisjon av gjeldende trafikksikkerhetsplan fra 2000. Planen har til hensikt å være et 

styringsverktøy for alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.  

Trafikksikkerhetsplanen for Nesodden kommune er forankret i overordnede planer, for å sikre 

sammenheng mellom nasjonal og lokal strategi. Spesielt har Akershus fylkes Handlindlingsplan for 

trafikksikkerhet i Akershus blitt vektlagt, for å sikre kontinuitet i arbeidet på nasjonalt og lokalt nivå. 

1.2  Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Nesodden kommune 
En prosjektgruppe bestående av representanter for Plan, bygg og geodata, Samfunnsplanlegging og 

tjenesteutvikling, Økonomi og styring og Infrastruktur og vannmiljø har ansvaret for å utføre revisjon av 

trafikksikkerhetsplanen for perioden 2015-2018. Alle sektorene i kommunen har et felles ansvar for 

trafikksikkerheten i kommunen, og det har derfor vært et fokus på å skape et tverrsektorielt samarbeid. 

Det er av avgjørende betydning for arbeidet at den enkelte sektorleder sørger for at egne tiltak i planen 

blir gjennomført.  

1.3  Gjennomføring og samarbeid 
Informasjons- og erfaringsutveksling mellom ulike aktører har stor betydning for et godt resultat, og 

arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, har skjedd i samarbeid med Trygg trafikk, politiet, Statens 

vegvesen, samt foreninger og private aktører.  

En storstilt medvirkningsprosess har bidratt til at det er kommet inn svært mange innspill fra innbyggere, 

skoler, velforeninger mm. For å sikre barns medvirkning er det gjennomført barnetråkk ved alle 

barneskolene. Innspill og resultat fra barnetråkk har lagt grunnlaget for videre satsningsområde for 

trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen sammen med statlige og regionale målsetninger. 

1.4  Medvirkning og prosess 

Hva ønsker trafikantene seg? 
Ved varsle om oppstart av plan ble det sendt inn 270 merknader. Disse innspillene ga et enstemmig utrykk 

for ønske om gjennomgående gang- og sykkelforbindelser over hele halvøya og storstilt satsning på 

sikring av skole-/barnehagevei. Fartsreduserende tiltak og sikring av krysningspunkter er av vesentlig 

større betydning for trafikantene enn økt fremkommelighet. Dette er tydelige signaler om at sikkerheten 

til myke trafikanter må prioriteres i langt større grad.  

En viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere antall ulykker og alvorlighetsgraden av disse. 

Samtidig er det viktig å ha fokus på følelsen av trygghet, da følt utrygghet i trafikken er et problem som 

kan begrense livsutfoldelsen og stå i veien for fysisk aktivitet. Opplevd utrygghet vil igjen føre til økt 

bilbruk. 
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Barns medvirkning 
I mars 2015 gjennomførte kommunen Barnetråkk i femteklasse på alle barneskolene i 

kommunen. Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle 

hvordan de bruker nærmiljøet sitt og hva de ønsker seg. 

Resultatene fra tråkket har blitt behandlet på lik linje med de andre innspillene, og resultatene av 

barnetråkket ligger som vedlagt  planen. 

Skoler og barnehager 
Som ledd i dette planarbeidet er det gjennomført egne møter med skole- og barnehageledelsen. 

Bakgrunnen er at man ønsker bedre innsikt i hva som er de konkrete utfordringene på hver 

enkelt skole og barnehage. Videre har det vært viktig å skape sterkt eierskap og god forankring 

hos barnehagene og skolene til planen. Eierskap og forankring er viktig for å sikre at den enkelte 

skole og barnehage deltar aktivt når nødvendige tiltak skal gjennomføres.  Det gjøres allerede i 

dag et solid trafikksikkerhetsarbeid i skole og oppvekstsektoren. Allikevel trengs det forutsigbare 

rammer og konkrete mål for videre arbeid. Hensikten med å kjøre en egen prosess med 

barnehagene og skolene har vært at de skal bidra til å danne rammene og sette riktige mål for 

fremtidig arbeid. 

Høring av planforslag 
Planen har vært på 

høring i perioden 

02.07.15-27.08.15 og det 

har kommet inn 25 

innspill.  
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2 Mål og strategi 
 
2.1  Forankring i overordnede planer 

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 
Nullvisjonen ligger til grunn for målet om trafikksikkerhet. 

Målet i planperioden er å halvere tallet på drepte og hardt 

skadde. Regjeringen har som mål at transportsystemet skal 

være universelt utformet, slik at transportsystemet i størst 

mulig grad kan benyttes av alle. 

Nasjonal sykkel- og gåstrategi 2010 - 2019 
Nasjonal sykkelstrategi har som mål at sykkeltrafikken i 

Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser, i byer og 

tettsteder skal sykkeltrafikken dobles. 80 % av barn og unge 

skal gå eller sykle til skolen. Nullvisjonen ligger til grunn. 

Nasjonal gåstrategi har som hovedmål at det skal være 

attraktivt å gå for alle og at flere skal gå mer. 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg  
2014 - 2017 
Nasjonal tiltaksplan 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. 

  

Nullvisjonens tre 
grunnpilarer: 

Etikk 

Ett hvert menneske er unikt og 

uerstattelig. Vi kan ikke akseptere 

at et stort antall mennesker blir 

drept eller hardt skadd i trafikken 

hvert år. 

Vitenskap 

Menneskets fysiske og mentale 

forutsetninger er kjent og skal ligge 

til grunn for utformingen av 

vegsystemet. Kunnskapen om vår 

begrensede mestringsevne i 

trafikken og tåleevne i en kollisjon 

skal legge premissene for valg av 

løsninger og tiltak. 

Vegtrafikksystemet skal lede 

trafikantene til sikker atferd og 

beskytte mot alvorlige 

konsekvenser av normale 

feilhandlinger.  

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 bevisste 

regelbrudd. Myndighetene har 

ansvar for å tilby et vegsystem som 

tilrettelegger mest mulig for sikker 

atferd og beskytter mot alvorlige 

konsekvenser av normale 

feilhandlinger. 

Kjøretøyprodusentene har ansvar 

for å utvikle og produsere 

Faktaboks – Nullvisjonens tre grunnpilarer 
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Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015-2018 
Nullvisjonen danner grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid, og er også utgangspunktet for 

Handlingsplanen for trafikksikkerhetsarbeidet i Akershus. 

Mål for perioden: 

- Som gjennomsnitt i perioden skal det reduseres til maksimalt 65 drepte og hardt skadde i 

Akershus. 

- Ulykker med hardt skadde eller drepte ungdom skal reduseres med 20 % i perioden 2015-2018 i 

forhold til årene 2011-2014 

- Ingen barn skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Akershus 

- Ingen syklist skal bli drept i perioden 2015-2018. antall hardt skadde syklister skal reduseres med 

20 % i forhold til perioden 2011-2014  

 

Det skal i kommende planperiode fokuseres på ulykkesutviklingen for å finne de viktigste 

satsningsområdene. FTU Akershus har vedtatt at det skal utarbeides en tiltaksplan som revideres hvert år, 

for å sikre satsingen på de mest ulykkesbelastede trafikantgruppene.  

 

2.2  Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nesodden kommune 
Den statlige og regionale visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken ligger også til grunn for 

Nesodden kommunes trafikksikkerhetsarbeid. Samtidig vil sikring av skoleveier og trafikantrettet arbeid 

være klare fokusområder i kommende periode. I tillegg har Nesodden kommune følgende mål for 

trafikksikkerhetsplanen:  

 Trafikksikkerhetsplanen skal danne et helhetlig og tidsriktig bilde av trafikksituasjonen i 

kommunen, og på den måten danne et grunnlag for prioritering av tiltak og midler. 

 Planen skal være et verktøy for å redusere antall ulykker, men også for å redusere følelsen av 

utrygghet, særlig blant myke trafikanter. 

 Planen skal rulleres hvert fjerde år, og skal være en del av det kontinuerlige 

trafikksikkerhetsarbeidet som omfatter både fysiske og ikke-fysiske tiltak. Tiltakslisten skal 

gjennomgås hvert år og legges frem for det politiske utvalget for teknikk, miljø og plan i 

september. 

 Planen skal inspirere og påvirke kommunens innbyggere til å delta aktivt i 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

 Planen skal påvirke myndigheter til å engasjere seg og bevilge midler til å gjennomføre tiltak. 

 Andelen myke trafikanter skal økes, og flere skal reise kollektivt. 

 Barn uten rett til skoleskyss skal gå eller sykle til skole og barnehage. 

 Trafikksystemet skal kunne brukes av alle. 

  Nesodden kommune skal bli en Trafikksikker kommune etter kriteriene utarbeidet av Trygg 

Trafikk. 
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Målene skal vurderes og evalueres ved neste rullering av trafikksikkerhetsplanen, og måloppnåelse skal 

dokumenteres. 

Trafikksikkerhetsplanen for Nesodden kommune vil utelukkende ta for seg trafikksikkerhet som effekt, 

men trafikksikkerhetstiltak har gjerne flere positive virkninger. Å gå til skolen vil for eksempel ha en 

positiv effekt på miljø og helse, vil øke barns trafikkforståelse, samt skape opplevelser og følelse av 

selvstendighet.  

 

2.3  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 ansvar blant annet som 

veieier, som eier av skole og barnehager, som en stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester. 

For å ivareta denne helhetstenkningen er det utarbeidet kriterier og sjekklister som skal være et verktøy 

for å kvalitetssikre kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Nesodden kommune har satt som mål å oppfylle 

alle kriteriene og gjennom en fylkeskommunal godkjenningsordning bli erklært som «Trafikksikker 

kommune» i løpet av 2016. 

Veilder Trafikksikker kommune utgitt av Trygg Trafikk, vedlagt saken, gir grundigere innføring i 

Trafikksikker kommune-konseptet. 
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3 Nesodden kommune 
 

Kunnskap om dagens trafikk- og ulykkessituasjon er viktig for å forhindre ulykker i fremtiden. I dette 

kapittelet vil vi se nærmere på trafikk- og befolkningsutviklingen i kommunen, og danne et bilde av 

ulykkessituasjonen; hvor og når skjer ulykkene, hva kjennetegner dem og hvem er mest utsatt? 

3.1  Trafikksituasjonen 
Det offentlige veinettet består av europaveier, riks- og fylkesveier og kommunale veier. Fylkeskommunen 

har prioriterings- og finansieringsansvar for fylkesveiene, mens Statens Vegvesen har en administrerende 

og rådgivende rolle. Kommunen har ansvaret for kommunale veier og (private) veilag har ansvaret for 

private veier. 

Veinettet på Nesodden består av 52 km fylkesvei, 55 km kommunale veier og 175 km private veier. 

Fylkesveinettet på Nesodden består av tofeltsveier uten fysiske skiller mellom kjørebanene. Fylkesveiene 

går gjennom flere tettbebygde strøk, og er skoleveien for mange barn og unge. Det er et begrenset tilbud 

til gående og syklende langs det meste av 

veinettet. Flere strekninger har heller ikke 

tilstrekkelig veiskulder og mangler belysning. 

Det kommunale veinettet består av boligveier.  

Private veier utgjør en stor andel av veinettet i 

kommunen. Mange av disse har samme 

funksjon som de kommunale boligveiene og er 

åpen for allmenn ferdsel. Det er de private 

veieierne som har ansvaret for disse. Ca 18km 

av de private veiene er strekninger kommunen 

gjennom Hovedplan for vei tar sikte på å 

overta. Disse får ytelser i form av vinterdrift og 

vedlikehold av veilys.  

  

18 % 

20 % 
62 % 

Veiholdere 
Nesodden kommune 

Fylkesvei Kommunal vei Privat vei
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3.1.1 Befolkningsvekst og biltetthet 
Nesodden kommune har i likhet med andre Oslo-nære kommuner, opplevd en relativt sterk 

befolkningsvekst de siste årene. Ved inngangen av 2015 bor det 18372 personer i Nesodden 

kommune. Befolkningstilveksten de siste 10 årene er på 1,3 %. I den forventede 

befolkningsøkningen er det i hovedsak gruppen av eldre som vil øke frem mot 2030. 

 

Kilde: ssb 

I 2013 var biltettheten i Nesodden kommune 403 biler per 1000 innbygger. Til sammenligning er 

den gjennomsnittlige biltettheten i Akershus 546 personbiler per 1000 innbygger, 

landsgjennomsnittet er 495. Nesodden har den laveste biltettheten i fylket. 

Dette bildet kan være i ferd med å endre seg. Biltettheten øker vesentlig raskere enn 

innbyggertallet. Mellom 2000 og 2013 har bilparken økt med 43 %, mens folketallet har steget 

med 16,5 % i samme periode.  

Den viktigste muligheten kommunen har til å bremse trafikkveksten er gjennom 

arealplanlegging. Bolig- og næringsbebyggelse må konsentreres til grendesentrene og i 

tilknytning til kollektivknutepunkt. Dette gjøres først og fremst i kommuneplanen der det 

defineres områder til bruk og vern.  

Det skal stilles krav til utbygging av teknisk infrastruktur før det kan etableres bolig og næring, 

men realiteten er at de mange dispensasjoner fra opparbeidelseskravet fører til trafikkfarlige 

veier. Særlig bidrar manglende sidearealer og mangelfull kryssutforing/avkjørsler til trafikkfarlige 

situasjoner.  

Det må være attraktivt å gå og sykle. Veinettet på Nesodden er i liten grad tilrettelagt for myke 

trafikanter, og jo flere som kjører, jo høyere blir trafikkmengden, og jo mindre attraktivt blir det å 

forflytte seg som myk trafikant.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Befolkningsendringer 
Nesodden 1951-2015 



Trafikksikkerhetsplan 2015-2018   Side 12 av 33 
 

3.2  Ulykkessituasjonen i Nesodden kommune 
Grunnlaget for dette kapittelet er de politirapporterte personskadeulykkene, samt 

skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene.  

Vi har i konsentrert oss om forrige periode, 2000-2014. 
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På landsbasis er det en klar nedgang i antall ulykker. På Nesodden er det statistiske grunnlaget 

for lite til å kunne se om dette også er en tendens her. Hvis vi ser på ulykkesstatistikken i et 

lengre perspektiv er det en klar nedgang også her, samtidig som biltettheten har økt betraktelig. 

De fleste ulykkene i kommunen er et resultat av utforkjøring. Deretter kommer møteulykker og 

påkjøring bakfra. Utforkjøringer og møteulykker er blant de mest alvorlige ulykkene. Utfallet av 

trafikkulykkene på fylkesvei er som regel mer alvorlige og involverer flere personer enn ulykker 

som skjer på de private og kommunale veiene.  

 

Antall trafikkulykker uten personskade ser ut til å ha holdt seg ganske stabilt i forrige periode. I 

skademeldingene fra Nesodden innrapportert til forsikringsselskapene, utgjør skader forårsaket 

av rygging 22 %, eneulykker 23 %, påkjøring av parkert kjøretøy 17,2 %. 
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3.2.1  Personskadeulykkene på Nesodden skjer på fylkesvei 
Fylkesveinettet utgjør 18 % av det totale veinettet på Nesodden. I perioden 2000 til 2014 skjedde 

92 % av alle trafikkulykker med personskader på fylkesveiene, og samtlige av alle ulykker hvor 

utfallet var alvorlig eller meget alvorlig. Det kan være flere grunner til denne skjevfordelingen, 

men høy fart og stor trafikkmengde er sannsynligvis de viktigste faktorene. Samtidig utgjør de 

private og kommunale veiene i kommunen boligveier med lav fart og liten trafikkmengde. 

Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune er en utfordring for det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet. Spredningen av ansvar vanskeliggjør prosessen med å få en helhetlig 

oversikt over fremtidige trafikksikkerhetstiltak og fremdriften i trafikksikkerhetsarbeidet, da det 

til syvende og sist er fylkeskommunen og Statens vegvesen som prioriterer tiltakene i og langs 

fylkesveiene. Bakgrunnen for prioriteringene baserer seg i stor grad på ulykkestall og 

trafikkmengde. På Nesodden er ulykkestettheten og trafikkmengden langt lavere enn i mange 

andre av Akershus-kommunene. Det er positivt at ulykkestallene holder seg på et lavt nivå, men 

det innebærer også at trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveiene i kommunen ikke har blitt 

prioritert i særlig grad. 

Forskuttering og regulering i regi av kommunen kan fremskynde prosessen med å etablere 

trafikksikkerhetstiltak, som for eksempel gang- og sykkelvei langs fylkesveiene. 

Skadegrad 

Nesodden 2000-2014 

 

 Antall alvorlig 
skadet 

Antall drepte i 
ulykken 

Antall lettere 
skadet 

Antall meget 
alvorlig skadet 

Fylkesvei 20 4 139 2 

Kommunal vei 0 1 7 0 

Privat vei 0 0 6 0 

Sum 20 5 152 2 
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De fleste trafikkulykker på Nesodden skjer rett etter arbeidstid. Det er også en kraftig økning rett 

før arbeidstid og om kvelden mellom 21.00 og 22.00. Stor trafikkmengde i disse tidsrommene er 

sannsynligvis medvirkende årsak. Trøtthet og hastverk til-og-fra jobb og fritidsaktiviteter, kan 

være andre faktorer som forklarer deler av økningen i antall ulykker morgen, ettermiddag og 

kveld. 

 

 

3.3  Risikofaktorer og risikogrupper 
Risikofaktorer er faktorer som øker sannsynligheten for en ulykke. Risikofaktorer kan være 

knyttet til vær- og føreforhold, veiutformingen, kjøretøyene eller trafikantene. Det vil alltid være 

flere faktorer som medvirker til at en ulykke inntreffer. 

Trafikantfeil Trafikantfeil er den vanligste årsaken i møteulykker, utforkjøringer og 
fotgjengerulykker. På landsbasis hevdes det at 80-90 % av alle trafikkulykker 
skyldes menneskelig svikt eller feilhandlinger. Uoppmerksomhet pga 
mobilbruk ol. Er et økende problem. 
 
Brudd på trafikkreglene kan påvises ved svært mange ulykker, men lovbrudd 
som dette trenger ikke være bevisst fra trafikantens side. Det er derfor viktig 
med et veisystem som bidrar til å holde føreren våken og oppmerksom, og et 
intuitivt system som gjør det enkelt å overholde trafikkreglene. 
 
Samtidig er det viktig å være bevisst det faktum at trafikantene selv bærer et 
stort ansvar for egen og andres sikkerhet. Holdningsskapende arbeid er derfor 

en stor del av trafikksikkerhetsarbeidet. 
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Trafikkmengde Når trafikkmengden øker, øker også antallet ulykker.  Med 10 % trafikkøkning 
forventes det at antall ulykker øker med 8,8 %.  
 

Veiutforming Utbredt dispensasjonspraksis fra veiopparbeidelseskravet fører til 
trafikkfarlige veier. Resultatet er ofte dårlig sikt og lite areal til myke 
trafikanter i tillegg til dårlige kryssutforminger/avkjørsler. 
 

Fart Fartsnivået har også stor innvirkning på antall ulykker og alvorlighetsgrad. Ni 
av ti overlever treff med bil når farten er 30 km/t. Dersom farten økes til 50 
km/t vil kun to av ti overleve. 
 
Økt fart krever også mer av  trafikantens observasjons- og reaksjonsevne. Ved 
å senke farten fra 60 til 40 km/t, viser undersøkelser at antall ulykker 
reduseres med 48 %. 
 
 De fleste registrerte trafikkulykker på Nesodden skjer i fartssoner med 60 
km/t eller mer. Landsdekkende dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken 
2012, viser at høy fart medvirket til at 43 % av dødsulykkene i perioden 2004-
2012 fikk en dødelig utgang. 
 

Alder Unge bilførere har den høyeste personskaderisikoen. Aldersgruppen 18-20 
har omtrent fire ganger så høy risiko for personskade som gjennomsnittet av 
bilførere. Eldre bilførere har noe høyere skaderisiko enn andre (se tabell). 
 
 Blant fotgjengere er det også eldre og ungdom som har størst risiko, eldre er 
spesielt utsatt. 

 

Rus Det finnes ingen annen kjent risikofaktor som øker risikoen så mye som 
ruspåvirkning hos trafikanter. 

 

 

Figure 1: Bilførere (bil < 3,5 tonn) skadd eller drept per million kjørte km fordelt på alder og kjønn. (Kilde: TØY- rapport 
1042/2009) 
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3.4  Ulykkeskostnader 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har kommet frem til følgende anslag over ulykkeskostnader i trafikken: 

 Drept Meget 
alvorlig 
skade 

Hard 
skade 

Alvorlig 
skade 

Lettere 
skade 

Kun 
materiell 
skade 

Total 
ulykkeskostnad 

30 220 000 22 930 000 10 590 000 8 140 000 614 000 30 000 

Figure 2: Utdrag fra TØI rapport 1053C/2010 

Ulykkeskostnadene omfatter medisinske, materielle, administrative kostnader og produksjonsbortfall.  

Medregnet er også folks verdsetting av risikoreduksjon, betegnet som betalingsvilje for å forhindre tap av 

velferd. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene av personskadeulykkene i Nesodden kommune i perioden 2000-

2014 ca 400 millioner kroner. 
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4 Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet synliggjør hva som må utføres de nærmeste 3 årene for å oppnå målene for 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

Programmet er inndelt i fem hovedpunkter; satsningsområder, tilskuddsordninger, fysiske tiltak, 

trafikantrettede tiltak (ikke-fysiske) og utrettede tiltak.  

4.1  Satsningsområder  
Kommunen har et stort ansvar for sikkerheten til alle trafikanter. Det skal jobbes systematisk med 

trafikksikkerhet, både fra administrasjonens side og gjennom politiske prioriteringer. Synlige resultater 

skal presenteres innbyggerne årlig og det er derfor viktig at satsningsområdene er tydelige uttalt. Med 

bakgrunn i innspill fra innbyggere, skoler, velforeninger mm., og i dialog med Trygg Trafikk, Statens 

vegvesen, politiet i Follo og statlige og regionale føringer, defineres 5 hovedsatsningsområder for 

kommende planperiode.  

Trafikksikker kommune 
Nesodden har ambisjon om å bli godkjent som 

trafikksikker kommune i løpet av 2016. Dette innebærer 

at en rekke rutiner og prosedyrer må implementeres i 

det administrative og politiske systemet i kommunen. 

Trygg Trafikk har utarbeidet en oversiktlig veileder som 

gjør at målsetningen er overkommelig med dette 

tidsperspektivet. Det er ordfører og rådmann som 

sammen har ansvaret for å bli godkjent som trafikksikker 

kommune, koordineringen og delansvar er allikevel 

delegert til enkelte kommunalsjefer og 

virksomhetsledere. Kommunalsjef for teknikk, miljø og 

plan vil være utfører og pådriver for å få på plass 

godkjenningen i løpet av 2016.  

Sikring av skole- og barnehageveier.  
Nesodden kommune har årlige utgifter for å dekke skoleskyss til elever med spesielt farlig skolevei. Det er 

et politisk uttalt ønske i Nesodden kommune1  at barn skal kunne gå og sykle til barnehage og skole. I dag 

er det mange barn på Nesodden som har trygg skole- og barnehagevei, men som av ulike årsaker allikevel 

får skyss. Satsningen må derfor skje på to plan; Fysisk tilrettelegging på steder/strekninger som er 

trafikkfarlige og holdningsskapende arbeid der veien er fysisk sikret. Den fysiske tilretteleggingen krever 

at kommunen får oversikt over risikofaktorene for så å kunne foreslå nødvendige tiltak. Innspill fra 

innbyggere og resultat fra barnetråkk er viktige bidrag i dette arbeidet.   

  

                                                           
1
 Planstrategi 2012-2015/ Folkehelseplanen 2015-2019/ Plan for klima og biologisk mangfold 2015-2019  



Trafikksikkerhetsplan 2015-2018   Side 19 av 33 
 

Holdningsskapende arbeid er et felles ansvar mellom skolen og foreldrene. Her vil samarbeidsutvalget 

(SU) ha en viktig rolle i å koordinere og gjennomføre kampanjer og aksjoner. Skolene har i varierende grad 

jobbet aktivt med dette arbeidet. Allikevel er det få skoler som har benyttet seg av tilskuddsordningen Gå 

til skolen – tryggere skolevei, som Statens vegvesen administrerer på vegne av Akershus fylkeskommune. 

Ordningen gir økonomisk støtte til opprettelse av trafikkontakt og til gjennomføring av 

trafikksikkerhetstiltak etc.  
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Sammenhengende gang- og sykkelforbindelser 
 Den mest befolkede delen av Nesodden har i dag tilbud til gående og syklende, og det er igangsatt arbeid 

med å bygge gjennomgående gang- og sykkelvei på østsiden fra Nesoddtangen brygge og helt frem til 

Hasle. Lengre sør i det mindre folketette området fra Alværn og sørover på vestsiden, mangler 

tilretteleggingen. Ettersom disse strekningene i all hovedsak er fylkesvei, vil kommunens bidrag være å 

planlegge for en fremtidig gjennomføring. Langs store deler av fylkesvei 157 er det igangsatt 

reguleringsplaner for gang- og sykkelvei som innebærer at når finansieringen kommer på plass vil bygging 

av gang- og sykkelvei fra Svestad til Bleksli vannverk kunne realiseres.  

Å få på plass et gjennomgående gang- og sykkelveinett har høy prioritet på Nesodden. Det er store helse- 

og miljøgevinster å hente ut ved å få flere til å gå og sykle. Et sammenhengende gang- og sykkelveinett vil 

bidra til å binde sammen grendestrukturene og knytte befolkningen sammen i større grad. For å sikre 

raskere gjennomføring vil kommunen vurdere å forskuttere bygging av enkelte strekninger. Det vil si at 

kommunen låner fylkeskommunen pengene til å bygge gang- og sykkelvei langs fylkesveier.  

Sikring av myke trafikanter 
 Trafikkbildet i dag består av mange ulike trafikantgrupper. Myke trafikanter er mest utsatt og bedre 

tilrettelegging for denne gruppen skal ha høy prioritet. Det er mange undergrupper av myke trafikanter 

som har ulike forutsetninger for å kunne bevege seg trygt i trafikken. Barn, eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse er spesielt utsatte. For disse gruppene er sikre krysningspunkter og hindringsfrie og 

gjennomgående gangforbindelser svært viktig. Faktorer som gjør ferdsel i trafikken for disse gruppene 

utrygt kan være alt fra manglende vinterdrift og fjerning av snøhauger, biler som står feilparkert og 

sperrer eller hindrer sikt, utrygge krysningspunkter, dårlig belysning mm. For å sikre denne gruppen 

spesielt kreves en rekke sammensatte tiltak. Håndheving av retningslinjer for parkering bedre rutiner for 

vinterdrift og sikring av krysningspunkter for å nevne noe. Dette er tiltak som vil gagne samtlige myke 

trafikanter.  

Frisikt 

 I perioden skal kommunen være initiativtager til gjennomføring av 

aksjoner for å bedre frisikten. Vegetasjon og gjerder som hindrer 

sikt er ofte plassert på private eiendommer tilsluttet velveier og 

felles atkomstveier. Kommunens oppgave blir å informere om 

hvorfor frisikt er viktig, og gjennom en tilskuddsordning 

administrert av velforbundet, gi økonomisk støtte for å 

gjennomføre tiltak for å oppnå bedre frisikt. 

Fartsreduksjon 
Fart er den viktigste enkeltårsaken til trafikkulykker med drepte og 

hardt skadde. Manglende overholdelse av fartsgrenser blir også 

beskrevet som en av de viktigste årsakene til opplevd utrygghet 

blant trafikanter. For å foreslå nødvendige tiltak vil kommunen 

være avhengig av å innhente mer informasjon om de faktiske 

forholdene, for å få på det rene hvilke strekninger som er såkalte «fartsstrekninger» og hvor konfliktene 

er størst mellom ulike trafikantgrupper. Trafikktellinger vil utføres på en rekke strekninger både langs 

fylkeskommunale, kommunale og private veier i løpet av 2015. 
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4.2  Prosjekt skole- og barnehagevei 
Trygge skole- og barnehageveier er et fokusområde for trafikksikkerhetsarbeidet i kommende treårs-
periode. Prosjekt skole- og barnehagevei er utarbeidet på bakgrunn av et ønske om å øke andelen som 
går eller sykler til skole og barnehage. Målet med arbeidet er å bedre trafikksikkerheten for myke 
trafikanter, skape gode holdninger til miljøvennlig transport og motivere til økt fysisk aktivitet. 
 
Mange barn kjøres til- og fra skole og  barnehage. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner, øker 
luftforurensningen og reduserer barns fysiske aktivitet. Kommunen har et mål om sammenhengende 
gang- og sykkelsti på Nesodden. Dette er et tid- og ressurskrevende arbeid, men inntil målet er nådd har 
vi tro på at mindre, umiddelbare tiltak kan bedre trafikksikkerheten og den opplevde tryggheten 
betraktelig. Med mindre tiltak menes tiltak som kan utføres innenfor gjeldende planer og som ikke krever 
regulering. 
 
Ansvar Prosjekt 2015 2016 2017 2018 

Rektor 
Infrastruktur 

Fjellstrand skole start Ferdig   
Berger skole start Ferdig   
Myklerud skole  start Ferdig  
Jaer skole  start Ferdig  
Bjørnemyr   start Ferdig 
Nesoddtangen   start Ferdig 
Alværn ungdomskole  start Ferdig  
Tangenåsen   start Ferdig 
Bakkeløkka   start Ferdig 

Styrer 
Infrastruktur 

Alle kommunale 
barnehager 

 start  ferdig 

 
Mal for disse prosjektene er vedlagt planen og skal benyttes i det kontinuerlige arbeidet med skoler og 
barnehager. Prosjektene skal inneholde en riskovurdering, analyse av dagens situasjon og forslag til tiltak. 
Det blir også gjennomført reisevaneundersøkelse for å kartlegge andelen som går og sykler og faktorer 
som påvirker om hvorfor barna evt blir kjørt. 
 
De neste 4 årene er det prosjekt skole- og barnehagevei som danner grunnlaget for søknad om aksjon 
skoleveimidler. Det innebærer at fremdriften på prosjektene må opprettholdes slik at man til enhver tid 
har materiale klart til innsending av årlig søknad i desember. Dette igjen fordre at det er avsatt 
kommunale midler til å dekke krav om egenandel. Se for øvrig informasjon om aksjon skolevei vedlagt. 
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4.3  Tilskuddsordninger 
For å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak i kommunene, er det etablert flere tilskuddsordninger som 

i større eller mindre grad har til hensikt å bidra til mer trafikksikre skoleveier, forbedre trafikantadferden, 

øke andelen som går og sykler, osv. Disse tilskuddsordningene gir kommunen anledning til å gjennomføre 

prosjekter som ellers ville vært vanskelig å håndtere alene med stram kommuneøkonomi.  

Tilskudds-
ordning 

Hvem kan 
søke                 

Forvalter av 
ordningen 

Infoside 

Aksjon skoleveg Kommuner Statens vegvesen http://www.akershus.no/ 
 

Lokale tiltak for 
trafikktryggleik 

Kommuner, frivillige 
org., interessegrupper 
og andre lokale aktører. 

Samferdsels-
departementet 

https://www.regjeringen.no/nb/
dep/sd/ansvarsomraader/tilsku
dd/id723092/ 

Gå til skolen-
tryggere skolevei 

Skolene i Akershus Statens vegvesen http://www.akershus.no/Ansva
rsomrader/Tilskudd-og-
stotteordninger/?article_id=200
384 

Økt sykkelbruk i 
kommuner 

Medlemmer av 
sykkelbynettverket 

Statens vegvesen http://www.vegvesen.no/Fag/Fokus

omrader/Miljovennlig+transport/Sy

kkeltrafikk/tilskuddsordning 
Denne listen er ikke uttømmende. 

 

Forskotteringsordningen.  
Kommunene kan gjennom en egen ordning få avtale om å forskuttere for bygging av gang- og sykkelveier 

langs fylkeskommunale veier. Ved bruk av ordningen står kommunen for finansieringen og inngår avtale 

med fylkeskommunen om tilbakebetaling ekskludert renter. 

11.2 VEDTATTE PRINSIPPER FOR FORSKOTTERING  

Akershus fylkeskommune behandlet prinsipper for forskotteringer av tiltak på 

fylkesvegnettet i hovedutvalget den 27. april (PS 17/10) og i fylkesutvalget 29.april 2010 (PS 

42/10). Punkt 1-7 nedenfor ble vedtatt. I tillegg foreslås nytt punkt 8 og 9. 

 

1. Prosjekter/tiltak som tillates forskuttert må være i samsvar med overordnede målsettinger som er 

fastsatt av fylkeskommunen.. 

2. Prosjekter/tiltak som tillates forskuttert må være fullfinansiert i gjeldende. Handlingsprogram for 

fylkesveger (4-årsplanen), i marginallistene til handlingsprogrammet eller i andre vedtatte planer 

for investeringer i fylkesvegnettet. For mindre investeringer (inntil 15 mill kr) innenfor 

programområdene kan det gjøres unntak. 

3. Forskuttering kan unntaksvis tillates selv om tiltaket ikke er prioritert. Det er da en forutsetning at 

tiltaket er økonomisk gunstig for begge parter, eller at tiltaket gir god måloppnåelse for 

fylkeskommunen. 

4. Samlet refusjonssum i utbetalingsåret skal ikke overskride 20 prosent av fylkeskommunens 

bevilgning til investeringer på fylkesveger i det året avtalen om forskuttering blir underskrevet. 

http://www.akershus.no/
https://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/ansvarsomraader/tilskudd/id723092/
https://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/ansvarsomraader/tilskudd/id723092/
https://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/ansvarsomraader/tilskudd/id723092/
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=200384
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=200384
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=200384
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=200384
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljovennlig+transport/Sykkeltrafikk/tilskuddsordning
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljovennlig+transport/Sykkeltrafikk/tilskuddsordning
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljovennlig+transport/Sykkeltrafikk/tilskuddsordning
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5. Forskutteringssummen skal refunderes uten kompensasjon for prisstigning og renter på 

eventuelle lån. 

6. Refusjonen skal som hovedregel skje på det tidspunktet prosjektet ellers ville blitt gjennomført. 

Refusjonstidspunktet settes til den aktuelle planperioden. Alle forskutteringssaker skal ha 

refusjonstidspunkt med i vedtaket. 

7. Avtalen om forskuttering skal omfatte hele prosjektkostnaden inkludert prisstigning i 

byggeperioden og en eventuell kostnadsøkning på 10 prosent. Kostnadsoverskridelser ut over 10 

prosent må dekkes av den som forskutterer. 

8. Kommunene må sende inn søknad til Akershus fylkeskommune om å få forskuttere prosjekter. 

9. Fylkeskommunen ønsker at ressurser i Statens vegvesen i størst mulig grad skal anvendes på 

prosjekter som er vedtatt innenfor eget årsbudsjett og økonomiplan. 
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4.4  Fysiske tiltak 
Ansvarsfordelingen for de ulike veitypene er tidligere definert som en tredeling mellom Akershus 

fylkeskommune som veiholder/veimyndighet på fylkesvei(hovedveiene), kommunen på kommunale veier 

og boligveier samt private veilag for øvrige felles atkomstveier. Når kommunen videre skal prioritere og 

gjennomføre fysiske tiltak vil dette være rettet mot kommunale veier. For fylkesvei vil kommunen ha 

begrenset mulighet til å gjennomføre store kostnadsdrivende tiltak.  

Beløp er oppgitt i 1000NOK og er et grovt estimat i de tilfeller finansiering ikke allerede foreligger. Det er 

kun kommunale midler som er ført opp i tiltakslisten. Tilskuddsmidler og øvrig finansiering fra Akershus 

fylkeskommune kommer i tillegg. 

Prisoverslag for utarbeidelse av reguleringsplaner er basert på erfaringstall innhentet ifm 

tidligere/pågående prosjekter av tilsvarende karakter. Vi legger til grunn at reguleringsarbeidet koster 

1500kr per løpemeter gang- og sykkelvei. Siste oppførte beløp markerer ferdigstillelse av reguleringsplan. 

Virksomhet/ 
Aktører 

Sats-
nings-
område 

Prosjekt 2015 2016 2017 2018 

Alle, rådmann 
ansvarlig for 
oppfølging 

Trafikk-
sikker 
kommune 

Oppstartsmøte med alle kommunalsjefer og 
virksomhetsledere: Hvordan bli trafikksikker kommune? 

 x 
 

  

Sørge for at alle virksomheter oppnår godkjent status  x   
Skole, 
infrastruktur, 
plan, politi, 
Statens 
vegvesen, Trygg 
trafikk mv. 

Sikring av 
skole- og 
barne-
hageveier 

Kartlegge risikofaktorer for trafikksikkerheten ved alle 
kommunale barnehager og skoler, og utarbeide 
løsningsforslag med kostnadsoverslag innenfor midler 
avsatt til planlegging, samferdsel. Behov til gjennomføring 
fremmes i budsjett 2016. 

100 100   

Infrastruktur, 
plan, skole 

Søknad om aksjon skoleveimidler fremmes til teknikk-, 
miljø- og planutvalget som sak i juni. Søknadsfrist AFK 
5.desember. NB: Invitasjon til å søke kommer først 
kommune i hende i november, kriterier og sum er ikke 
avklart før dette tidspunktet. 

x x x x 

Gjennomføre trafikksikkerhetsprosjekt skoler og 
barnehager iht løsningsforslag fra 2015. Basert på at det 
gjennomføres 2 prosjekter per år. 

 1500 1500 1500 

Gjennomføre aksjon skoleveitiltak: 
- Skolefaldstien 
- Trafikksikkerhetsplan 

 
1500 

   

Infrastruktur, 
plan, Statens 
vegvesen 

Sammen-
hengende 
gang- og 
sykkelfor-
bindelser 

Reguleringsplan g/s-vei langs fv.157 fra Beksrudbakken  - 
Fjellstrandkrysset. Lengde: 700m. 

0 100 1000  

Reguleringsplan g/s-vei langs fv.105 fra Fjellstrand skole – 
Fjellkrysset. Lengde: 780m. 

0 100 1100  

Reguleringsplan g/s-vei langs fv.105 fra Hagelundveien – 
Balsterudveien. Lengde: 1400m. 

0 100 2000  

Reguleringsplan g/s-vei langs fv.157 fra Ommenveien - 
Toveien. Lengde: 2714m. 

200 1500 1500  

Reguleringsplan g/s-vei langs fv.157 fra Kløftaveien 106 – 
Munkerudstubben. Lengde: 450m. 

0 300 400  

Statens 
vegvesen 

Bygge g/s-vei fra Torvet til Fjordvangen. Forventet 
ferdigstillelse 2018 

x x x x 

Bygge fortau i Hellvikskogvei. Forventet ferdigstillelse 2015 x    

Bygge g/s-vei i Hellvikveien. Forventet ferdigstillelse 2016 x x   

  Bygge g/s-vei i Hellvikskogvei. Forventet ferdigstillelse 
2015. 

x    

Infrastruktur, 
plan 

Sikring av 
myke 

Øke kapasiteten knyttet til håndheving av parkering til 
100% 

 200* 200 200 
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trafikan-
ter 

Telle kryssende i makstimen, fotgjengere/syklister: 
- Hellvikskogvei (FV) x Mossesvei (KV) 
- Vardenbakken (FV) v/holdeplass Flaskebekktjern 
- Myklerudveien (FV) v/Spar 
- Bergersletta (FV) v/holdeplass  
- Røerveien (FV) v/holdeplass 
- Vardenbakken (FV) v/Nøkkefaret 
- Drøbakveien (FV) v/ Fagerstrandbakken 
- Tangenveien (FV) v Tangensvingen 
- Bleksliveien (FV) v/Joker 
- Vardenbakken (FV) v/holdeplass Håkonkastet 
- Bjørnemyrveien (KV) v/Rema 1000 
- Håkonskastet (KV) v/Energihuset 
- Skoklefald terrasse (KV) v/Kiwip 
- Kapellveien (FV) v/Meheia 
- Fjellveien (FV) v/Salamanderskogen bhg 
- Krysningspunkter på fv.157 sør for Fjellstrandkrysset 

spesielt ved holdeplass for buss 

- Fv.156 Vestveien: telle gående/syklende for å 
vurdere flere tiltak for sikring av skolebarn, evt 
varselskilt i tidsrommet 8-8.30 på de mest brukte 
gangfeltene 

x    

Infrastruktur, 
plan og Statens 
vegvesen 

Vurdere behov for nye evt fjerne eksiterende gangfelt iht 
kriterier for etablering av gangfelt jmf håndbok 127. Behov 
til gjennomføring fremmes i budsjett 2017 og/eller spilles 
inn til rullering av Samferdselsplanen for Akershus. 

 x   

Infrastruktur Generell tilrettelegging for myke trafikanter gjennom å 
prioritere gående og syklende i gater/veier spesielt i 
Tangenområdet: 
- Blomsterveien nord/vest: Etterlyse gammelt 

skiltvedtak om parkering forbudt, evt fatte nytt 
vedtak. 

- Blomsterveien sør/øst: Forberede  skiltvedtak 
parkeringforbudt. 

 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 
 

  

Infrastruktur, 
Teknisk 

Frisikt 

Gjennomføre frisiktkampanje. Utarbeide ny brosjyre for 
frisikt, distribuere til alle husstander. 

10    

Forhindre feilparkering og gateparkering som hindrer 
sikten: 
- Flaskebekkveien: Sjekke ut skiltvedtaket og oppføre 

flere parkeringsforbudtskilt 

 
 
x 

   

Tilskuddsordning for private veilag 100 100 100 100 

Grunneiere 
 
Teknisk Drift 

Fjerne vegetasjon innenfor byggegrense mot vei som 
hindrer frisikt (iht Vegloven §31 og §43) 

x x x x 

Fjerne vegetasjon innenfor frisiktsone  100 300 300 200 

Infrastruktur, 
plan 

Farts-
reduk-
sjon 

Gjennomføre fartstellinger på hovedveier og 
strekninger på andre veier det er kommet innspill på: 
- Fv.157 Spro, Svestad og Fjellstrand 
- Fv.105 Fjellveien 
- Fv.108 Alværnveien 
- Fv.101 Glenneveien 
- Fv.156 Hasleveien v/Kongebråteveien 
- Linneaveien (KV) 

x    

Infrastruktur, 
plan og Statens 
vegvesen 

Vurdere behov for fartsreduserende tiltak som 
fartshumper, senke fartsgrenser etc): 
- Fv.156 Tangenveien (plan utarbeides av SVRØ i 

2015) 
- Myklerudveien fra Gjøfjell til Skogheimkrysset 

(gjennomgås av SVRØ i 2015) 

 x   

 Tot sum  1960 4100 7900 1850 
* Inkludert inntekter  
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4.5  Trafikantrettede tiltak 
Trafikantrettede tiltak har til hensikt å spre informasjon og kunnskap, og påvirke folks holdninger og 

adferd i trafikken. Kommunen har stor påvirkningskraft, og bærer derfor en stor del av ansvaret for det 

holdningsskapende arbeidet. Helsesektoren, skole og barnehage er viktig medspillere. Det er også 

frivillige organisasjoner, kjøreskoler, vel, bedrifter osv. Gjennomføring og oppfølging av de enkelte tiltak 

ligger hos ansvarlig organisasjon eller sektor. 

Nesodden er en halvøy og derfor ingen gjennomgangstrafikk. De farlige situasjonene er det i stor 

grad innbyggerne selv som skaper. Vi forventer derfor at trafikkopplæring og positive 

holdningsendringer vil slå positivt ut på ulykkesstatistikken. Trafikksikkerhet er et felles ansvar. 

Årsplanen i barnehage og skoler må konkretiseres i forhold til hvilket ferdighetsnivå som forventes av 

barna i de ulike årstrinnene. De overordnede målene er beskrevet i Kunnskapsløftet og rammeplan for 

barnehager. For å sikre at barn og unge på Nesodden får den samme opplæringen, må det lages en 

kommunal plan med delmål for aktuelle årstrinn. 

Listen under viser hvilke tiltak som skal utføres i planperioden innenfor kommunens ansvarsområder og 

hvilket år tiltaket skal være utført. 

Beløp er oppgitt i 1000 NOK. 

Ansvar/ 
Virksomhet 

År Tiltak Økonomi 
2015-2018 

Barnehagene, SU 2016 Godkjent som Trafikksikker barnehage  
2016 Trafikkopplæring av barnehageansatte  
2016 Trafikkopplæring i rammeplan  
2015 Medlemskap i Barnas trafikklubb  
2015 Reflekskampanje: Utdeling av refleksvester (hvert 

andre år) og årlig informering om bruk av refleks på 
foreldremøter 

20+20=40 

2015- Levering og henting med bil skal til enhver tid foregå 
trafikksikkert og barnehagene er ansvarlige for å ha 
en trafikksikker løsning 

 

Skolene, FAU og SU 2016 Godkjent som Trafikksikker skole  
2015 Alle skolene skal ha en trafikkontakt  
2016 Barnetråkkregistrering med ett(to) klassetrinn per år  
2015 Reflekskampanje: Utdeling av refleksvester fra 2-10 

klasse (hvert andre år) og årlig informering om bruk 
av refleks på foreldremøter 

21+21=42 

2015 Delta på fylkeskonkurransen «Gå til skolen – 
tryggere skolevei» for å motivere elever til å gå til 
skolen. Kampanjen går over to perioder. Første 
periode (høstsemesteret) er fra 14. september til 30. 
oktober 2015.  

 

2015 Følgevenn-ordning på barneskolene. Om mulig bør 
samkjøres med fadderordningen 

 

 Sikkerhetsdag for russen  



Trafikksikkerhetsplan 2015-2018   Side 27 av 33 
 

 Trafikksikkerhet som prosjekt  
Helsestasjonene 2016 Kurs for ansatte på helsestasjoner   

2015 Sikring av barn i bil  
Infrastruktur og 
vannmiljø 

2015 Revisjon og rapportering av Trafikksikkerhetsplanen, 
politisk behandling. Handlingsprogrammet skal 
gjennomgås årlig og fremmes til teknikk-, miljø- og 
planutvalget hvert år i september 

 

 Implementere trafikksikkerhetsplanens kap 4 
Handlingsplanen i forslag til budsjettbehandling, 
årlig. 

 

 Håndheve  parkering spesielt opp mot skoler, 
barnehager og offentlige bygg/anlegg 

 

 Oppfordre til aksjoner for bedre frisikt  
Plan, bygg og 
geodata 

2015 Ha rutine for kvalitetssikring av trafikksikkerhet i 
reguleringsplaner, eget punkt om 
dokumentasjonskravet 

 

2015 Utarbeide innbyggermelding for innspill om 
trafikkfare, implementeres i kartløsningen til 
kommunen 

 

2015 Utarbeide rutine/sjekkliste for utbyggere som skal 
godkjennes ved søknad om tiltak 

 

2015 Ved søknad om igangsettingstillatelse av byggetiltak 
orientere utbygger/entreprenør om kommunens 
trafikksikkerhetsplan 

 

2015 Vedtatt plan for sammenhengende hovednett for 
sykkeltrafikk inkludert sykkelparkering, skilting og 
merking: Sykkelstrategien 

 

2016 Bli en særskilt utvalgt sykkelby  
Kultur og næring 
 

 Aktivt involvere organisasjoner og foreninger til å 
jobbe systematisk med trafikksikkerhetsarbeid i den 
daglige driften og ved spesielle arrangement.  

 

Frisklivs-
koordinator 

 Informasjon/oppfriskningskurs  
 Informasjon om bruk av sikkerhetsutstyr, refleks, 

sykkel som transportmiddel osv. 
 

 Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om 
refleksbruk og bruk av lys på sykkel, rullestol og 
lignende kjøretøy (gjerne i samarbeid med skolene, 
særlig videregående 
skole/vellene/frivilligheten/lokale og sosiale media)  

 

Vel og veilag, 
huseiere 

 Gjennomføre aksjoner for bedre frisikt 
Bistå med vurdering av trafikksikkerhetstiltak (dette 
bør bli et permanent tilbud til vellene)  
andre strekninger langs fylkes- og hovedveier uten 
gang- og sykkelstier, bolig- og sentrumsområder, 
eller andre trafikkfarlige områder. Det bør alltid 
vurderes midlertidig tiltak i påvente av ferdigstilling 
av reguleringsplaner.  
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4.6  Utrettede tiltak 
 

Listen nedenfor viser gjennomførte trafikksikkerhetstiltak i perioden 2002 til 2015.  

 

År Tiltak Veikategori Kommentar 
2002 Fortau Hellvikskogvei Fylkesvei 107 Aksjon skoleveitiltak 

2003 Snuplass/»Kis and ride» Berger skole Kom. vei 1952 Aksjon skoleveitiltak 

Humper Kjartan Veldes vei Kom. vei 1952 Aksjon skoleveitiltak 

Humper Fjordvangveien Kom. vei 1550 Aksjon skoleveitiltak 

2005-
2006 

Rundkjøring Skoklefaldkrysset Fylkesvei 156  

 Gang og sykkelvei langs del av 
Bergtunveien 

Kom. vei 1150 Aksjon skoleveitiltak. 

2006 Kryssing Tangenveien ved Nedre Movei Fylkesvei 156  

2007 G/S vei langs del av Alværnveien Fv108 Fylkesvei 108 Aksjon skoleveitiltak 

2008 Belysning og oppgradering av gangvei 
Mossesvei 

Turvei i forlengelse av 
Kom. vei 2310 

Aksjon skoleveitiltak 

2009 Nytt lysanlegg for del av Bergtunveien 
(gangvei) 

Turvei i forlengelse av 
Kom. vei 1150 

Aksjon skoleveitiltak 

2010 Reflekskampanje – designkonkurranse 
– skolene på Nesodden 

Reflekskampanje Aksjon skoleveitiltak 

2010 G/S vei langs Fv156 strekningen 
Fjordvangen - Toveien 

Fylkesvei 156 Forskutteringstiltak 

2011 
 

Oppgradering gangvei gjennom skogen 
Bakkeløkka - Myklerud 

Gangvei gjennom 
skogen 

Aksjon skoleveitiltak 

Ny belysning Vestveien Fylkesvei 157 Tiltak i forbindelse 
med VA arbeider 

2012 Miljøgate Vestveien, inkludert 
rundkjøring i krysset 
Kongleveien/Vestoppfaret 

Fylkesvei 157  

2012-
2013 

Kongleveien kantsteinsarbeider Kom. vei 2020 Aksjon skoleveitiltak 

2013 
 

Busstoppested/kantsteinstopp Oksval Fylkesvei 156 Strakstiltak 

Flytte busstoppested Svestadbakken Fylkesvei 157  

2014 Endelig vedtak av områdeplan for 
Blylaget, regulert g/s-vei 

Fylkesvei 101  

Endelig vedtak av områdeplan 
Bomansvik, regulert g/s-vei, 
fotgjengerundergang etc. 

Fylkesvei 101 og 156  

2014-
2015 

Tursti Tangenåsen - Skoklefald Gangvei gjennom 
skogen 

Aksjon skoleveitiltak 

2015 Trafikksikkerhetsplan Alle Aksjon skoleveitiltak 
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5 Vedlegg 
Vedlegg A - Definisjoner og begreper 
 

Begrep  Definisjon 
1-feltsveg  Veg med ett kjørefelt for begge kjøreretninger og med møteplasser. 

2-feltsveg Veg med to gjennomgående kjørefelt. 

atkomstveg, atkomstgate Veg eller gate som gir atkomst til tilstøtende eiendommer og hvor det er 
tillatt med avkjørsler til disse. 

avkjørsel Kjørbar tilknytning til veg- eller gatenettet for en eiendom eller et begrenset 
antall eiendommer. 

avkjørselsregulert veg Veg hvor avkjørsler kun er tillatt i begrenset antall, og hvor disse er lagt opp 
etter en samlet avkjørselsplan. 

avvisende kantstein Kantstein som ikke er beregnet for overkjøring. Avvisende kantstein er 
utformet med en loddrett eller tilnærmet loddrett kant (3:1 til 5:1), og er 
samtidig så høy at bilistene ikke vil kunne la seg friste til å krysse 
kantsteinen med hensikt. Den vil normalt ikke kunne hindre et kjøretøy på 
avveie i å krysse kantsteinen. 

busslomme Areal for busstopp som ligger inntil kjørebanen. Kan ligge i direkte kontakt 
med kjørebanen eller atskilt fra denne med en refuge. 

byggegrense Fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven. 

byggelinje Linje langs fasaden av bygg. 

dimensjonerende kjøretøy Representativt kjøretøy med dimensjoner som er typiske for den gruppe 
det representerer. 

fartsgrense Høyeste tillatte fart på en vegstrekning. 

fartsnivå Representativ verdi for fart langs en vegstrekning eller i et snitt på vegen. 
Aktuelt nivå kan være 85 % -fraktil (den farten som 85 % av bilistene ikke 
overskrider). 

fortau Anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. 

fri bredde Bredde som er til disposisjon for et kjøretøy, f.eks. mellom sidehindre. 

fri høyde Minste høyde mellom kjørebane og overliggende hinder. Det tas hensyn til 
en viss reservehøyde pga snø, tele, byggtoleranse og vedlikehold av slitelag. 

fri sikt Sammenhengende, synlig veglengde for en bilfører som befinner seg midt i 
kjørefeltet, og har øyehøyde (a1) over kjørebanen. 

fylkesveg Offentlig veg med fylkeskommunen som vegmyndighet. 

gang- og sykkelveg Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller 
kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med 
gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. 

gangfelt Oppmerket kryssingssted av veg/gate for gående. 

gjennomgangstrafikk Del av en trafikkstrøm som verken har start eller mål i det definerte 
planområdet hvor trafikkstrømmen befinner seg. 

hinder Gjenstand som befinner seg i, eller i nærheten av kjørebanen. 

holdeplass Holdeplass er et fellesbegrep for all stopp knyttet til kollektivtrafikk. Det 
gjelder alt fra stans i kjørebanen via tradisjonell busslomme med eller uten 
refuge ut mot kjørebanen, til større kollektivknutepunkter. 

hovedveg Fellesbetegnelse for nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger. 

ikke-avvisende kantstein Kantstein som er beregnet for overkjøring. Kantsteinen er formet med en 
skrå kant slik at faren for skade på kjøretøyet og annen trafikk på vegen blir 
liten. Normal helning er 1:2 eller slakere. 

kanalisering Tiltak for å lede trafikken i bestemte kjørefelter eller på en bestemt måte 
(fysiske eller oppmerkede trafikkøyer). 
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kantlinje Oppmerket linje som markerer kjørebanens ytterkant. 

kantstein Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdelere etc. Vanlige 
materialer er granitt og betong. 

kjørebane Den del av vegen som er bestemt for vanlig kjøring. 

kjørefart Forholdet mellom kjørt veglengde og kjøretid for en enkelt trafikant, 
inklusive stans forårsaket av trafikkforholdene. 

kjørefelt Hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane er delt i ved 
oppmerking, eller som er bredt nok for trafikk med en bilrekke. 

kjørefeltbredde Bredden av et kjørefelt. 

kjøretøytype Definerte kjøretøy som brukes for dimensjonering av veganlegg. Det er 
personbil (P), lastebil (L), buss (B) eller vogntog (VT). 

kollektivtrafikk Transport av trafikanter i større trafikkenheter, f.eks. bane, buss og trikk. 

kommunal veg Offentlig veg hvor kommunen er vegmyndighet. 

kryss Sted hvor en veg/gate munner ut i eller krysser en annen veg/gate. 

kryssområde Omfatter selve krysset samt tilfartene innenfor en avstand som er definert 
av sikttrekantene. 

lokalveg Veg som er beregnet for intern trafikk innenfor et begrenset område. 

lokalvegnett Vegnett beregnet for lokaltrafikk. 

midtdeler Areal som skiller kjørefelt/ kjørebaner med trafikk i motsatte retninger. 

midtlinje Linje på kjørebanen som markerer skille mellom trafikk i motsatte 
kjøreretninger. 

midtrekkverk Fysisk skille (rekkverk) mellom kjørefelt/ kjørebaner for trafikk i motsatte 
retninger. 

opphøyd gangfelt Gangfelt som er bygd opp slik at det fysisk ligger høyere enn kjørebanen for 
øvrig og i kant med/samme høyde som fortauet. 

tett bebyggelse Omfatter sentrumsområder, gater, kvartaler, sammenhengende 
fasaderekker og tung bybebyggelse. 

tettsted Et område hvor det bor over 200 mennesker, og der det ikke er mer enn 50 
m mellom husene. 

trafikant Enhver person som ferdes på veg, eller i kjøretøy på veg. 

trafikantgruppe Angir en bestemt type trafikant. 

universell utforming Med universell utforming menes fysisk utforming eller tilrettelegging av de 
ulike delene i transportsystemet slik at transportløsningene i anlegget kan 
benyttes av flest mulig. 

øvrig hovedveg Overordnet veg som knytter sammen distrikter, områder, byer og 
tettsteder. 

øyehøyde (a1) Øyehøyde over vegbanen for en bilfører i en personbil. Øyehøyden er satt 
til 1,1 m. 

ÅDT, årsdøgntrafikk Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av ett år, 
dividert med 365. 
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Sammen skaper vi det gode livet 


