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1. Innledning  
Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist 

eller bilist – barn, ungdom eller voksen.  

Trafikksikkerhetsplanen 2017-2020 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet 

i Snillfjord 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.  

 

Planen skal være en naturlig videreføring av kommuneplanens samfunnsdel.  

Denne har følgende visjon: 

«Sammen i Snillfjord om et levende samfunn» 

Hovedmål i planen er følgende:  

«Bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken». 

Gjennom delmålet «Trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge» har planen følgene mål: 

«Gjennom holdningsskapende arbeid i barnehage og skole bidra til å forbygge ulykker i trafikken». 

 

Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak. Trafikksikkerhetsplanen 

har også fokus på folkehelseperspektivet som er et satsingsområde for kommunen. 

 

På landsbasis er det fart som er den viktigste årsaken til dødsulykkene på vei. Ser man da på vårt 

vegnett med svingete og smale veier og mye tungtrafikk så utgjør dette en stor risiko for alvorlige 

ulykker.  

Snillfjord kommunes trafikksikkerhetsplan vil være forankret i nasjonale og fylkeskommunale mål for 

trafikksikkerhet. I et forpliktende samarbeid med Trygg Trafikk vil også denne planen synliggjøre 

Snillfjord kommune som «Trafikksikker kommune».  

 

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.  

 

2. Historikk  
Tidligere trafikksikkerhetsplan er utarbeidet for perioden 2009-2012. Denne er prolongert 
inntil ny plan er utarbeidet gjennom vedtak i kommunestyret (K-sak 2/13).  
Arbeidet med Snillfjord kommunes trafikksikkerhetsplaner har som hovedfunksjon å være et 

styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. En utfordring er å forankre 

planen i alle ledd i kommunens organisasjon.  

Under utarbeidelsen av trafikksikkerhetsplaner har samordning med overordnede planer som Sør-

Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsplan blitt 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. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Snillfjord kommune  
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg består av 3 politisk valgte representanter. 

Trafikksikkerhetsarbeidet i Snillfjord kommune er forankret i trafikksikkerhetsutvalget og i 

kommunens planstrategi.  Ansvaret for prosessen med å utarbeide en ny trafikksikkerhetsplan for 

perioden 2016-2020 er tillagt kommunalsjef oppvekst i samarbeid med plansjef samt leder for 

forvaltning, drift og vedlikehold i egenskap av ansvarlig for kommunale veger.  

 

3.1 Forankring i nasjonalt og fylkeskommunalt planverk  

3.1-1 Nasjonal transportplan  
Regjeringens mål for planperioden er å redusere antall drepte og hardt skadde med minst en tredel i 

2020. 

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.  

3.1-2 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 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen.  

Selv om delmål 3 ikke er realistisk i Snillfjord hvor ca. 80 % av elevene må ha skoleskyss 
pga. avstand er de andre delmålene viktig i et folkehelseperspektiv. 

3.1-3 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 

 



 

3.2 Fylkeskommunens målsetting 
Visjon: 0-visjonen  
Langsiktige mål:  

1. Ingen ungdommer mellom 15 og 24 år skal dø i trafikken i Sør-Trøndelag  
2. Antall drepte og hardt skadde i trafikken i Sør-Trøndelag skal reduseres med 40% innen 

2018 i forhold til gjennomsnittstall 2010-2013  
 
Aktivitetsmål (utdrag):  

 Minimum 10 kommuner i Sør-Trøndelag skal være sertifisert som «Trafikksikker 
kommune» innen 2018 (Frøya kommune er en av disse)  

 Være pådriver for at alle kommuner ivaretar trafikksikkerhet i sitt styrende planverk  

 Fullfinansiere tiltak på fylkesveger og gi støtte/tilskudd til tiltak på kommunale veger 
gjennom «Aksjon skoleveg»  

 Videreføre tiltak til lokale trafikksikkerhetstiltak  

 Dele ut skolesekker til førsteklassinger  

 Årlig utdeling av trafikksikkerhetspris.  
 
Trafikkulykker er den største helsetrusselen for barn og unge og er en av de største forbrukere 
av helsetjenester. Det er av den grunn naturlig at kommunens trafikkulykkesforebyggende 
arbeid blir en del av kommunens folkehelsearbeid.  
 
 

4. Situasjonsbildet for Snillfjord kommune 
 

  

4.1 Ulykkesstatistikken 
Med ulykke menes vegtrafikkulykke med personskade som skjer på veg som er åpen for allmenn 
ferdsel der minst ett kjøretøy er innblandet. Sykkel er definert som kjøretøy. 
I utgangspunktet har vi fire skadegrader: drepte, meget alvorlig skadde, alvorlig skadde og lettere 
skadde. Null-visjonen er en visjon om at vi ikke skal ha noen drepte eller hardt skadde i trafikken. Det 
vil si at vi skal fokusere på de alvorligste ulykkene. I den forbindelse er “alvorlig skadde” og “meget 
alvorlig skadde” slått sammen til “hardt skadde”. 
Statistikken er basert på politirapporterte trafikkulykker. I utgangspunktet skal alle vegtrafikkuhell 
med personskade rapporteres til politiet. Det er imidlertid en stor grad av underrapportering. Dette 
gjelder spesielt uhell med lettere skade. For eksempel er eneulykker med sykkel blant de minst 
rapporterte ulykkestypene. Vi regner med at de fleste ulykker med alvorlige skader er rapportert. 
 
 

Utforkjøringer topper 
ulykkesstatistikken i 
Snillfjord. 
 



 

 
Figur 1 – Antall ulykker i Snillfjord kommune 
 
Figur 1 viser en variasjon i antall ulykker mellom 3 og 7 trafikkulykker pr. år i perioden 1990-2016 
med en urovekkende topp i 2013 hvor 11 ulykker ble registrert. Ser vi på figurene som viser statistikk 
over personskade i disse ulykkene (fig. 2 og 3) blir bildet mer variert. Vi ser at også 1994 og 2000 
peker seg ut sammen med 2013 med 13-16 personer involvert i ulykker. Figuren med antall drepte 
og hardt skadde har flere topper i årene fra 1999 og inn i det nye tusenåret. Dette henger nok 
sammen med en stor trafikkøkning i disse årene, spesielt etter fv 714. Til sammen 44 mennesker er 
enten død eller hardt skadd i trafikken i de 27 årene fra 1990-2016. 
 

 
Figur 2 – Antall drepte og skadde   Figur 3 – Antall drepte og hardt skadde 
 
Ser vi på typer ulykker i Snillfjord (fig. 4) så viser statistikken at utforkjøringer topper statistikken med 
godt over halvparten (55 %). Kollisjoner utgjør også 30 % av ulykkene, mens det ikke er registrert 
fotgjengerulykker i kommunen i denne perioden. Bildet for Snillfjord skiller seg på den måten fra 
ulykkestyper i resten av fylket utenom Trondheim.  Det viser at utfordringene er knyttet til den 
økende trafikken på fv 714 (fig. 5). Vegen har en kurvatur som medfører mange utfordrende punkter, 
og i særlig grad gjelder det på glatt føre. Det er et stort antall tungtransport pga. laksetransporten fra 
Hitra og Frøya i tillegg til transport til det øvrige næringslivet. Denne trafikken i kombinasjon med 
svingete veger gjør utfordringen for myke trafikanter og fotgjengere særlig stor. Det er nok en årsak 
til at det i liten grad er fotgjengere langs denne vegen og dermed ikke ulykker hvor fotgjengere er 
involvert. 
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Figur 4 – Ulykker fordelt på uhellstype 
 

 
Figur 5 – Ulykker i Snillfjord kommune 2006-2015 

4.2 Risikogrupper 
Figuren nedenfor (fig. 6) viser at tallene fra Snillfjord avvikende fra fylket for øvrig. Mens det i Sør-
Trøndelag (utenfor Trondheim) er aldersgruppen 15-24 år som topper statistikken så er det 
aldersgruppene 15-19, 25-29, 40-49 og 55-59 som topper ulykkesstatistikken på vegene i Snillfjord 
med samlet andel på ca. 50 %. Hvorfor er det slik? Vi vet at aldersgruppen 15-24 år, som for fylket for 
øvrig er i risikogruppen for ulykker, for en stor del er boende utenfor kommunen. Dermed er ikke de 
en stor del av trafikkbildet i kommunen.  
 
Ser vi derimot på fordeling av ulykker på ukedager og på måneder (fig. 7 og 8) viser det at 
feriemånedene juni- juli topper statistikken og at ukedagene fredag og søndag/mandag utgjør de 
mest risikofylte dagene å ferdes på vegene. Dette viser trolig at fritidstrafikantene sammen med de 
som skal hjem til helga i Snillfjord eller på Hitra og Frøya, er utsatt. Figur 9, som viser hvor de 
ulykkesrammede førerne er fra, viser at bare 6 % er hjemmehørende i Snillfjord mens 1/3 er fra 
Trondheim. Ser vi på ulykkesstatistikken på landsbasis over den siste 10-årsperioden (2007-2016) er 
det registrert 15 ulykker hvor minst en av de involverte enhetene er fra Snillfjord. 11 av disse 
ulykkene er utenfor kommunen. 
 



 

 
Figur 6 – Drepte og skadde fordelt på alder, 2006-2015 

 
Figur 7 – Ulykker fordelt på ukedag   Figur 8 – Ulykker fordelt på måned 
 

 
Figur 9 – Bosted for de involverte førerne i ulykkene 
 

4.3 Viltpåkjørsler 
Tall for viltpåkjørsler på vegnettet i Snillfjord må basere seg på statistikken for fallvilt i tilknytning til 
veg. Det er døde dyr av alle arter som er rapportert ved vegnettet i kommunen. Det meste av dette 
er viltpåkjørsler. De fleste av disse er hjortevilt hvor hjort utgjør ca. ¾ og rådyr ¼ . Elgpåkjørsler er 
sjelden i Snillfjord. Diagrammet viser at de fleste viltpåkjørsler skjer på fv 714. Det er en uheldig 
konsentrasjon på Mjønes, men også på Valslag er det flere påkjørsler.  
 



 

 
Figur 10 – Fallvilt/viltpåkjørsler på vegnettet i Snillfjord 
 

  
      Figur 11 – Viltpåkjørsler i 2016 
 
 

4 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 

veieier, som eier av skole og barnehager, 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.  

 

Trafikksikkerhetsutvalget har vurdert kriteriene for Trafikksikker kommune.  Det samme er gjort 

administrativt på kommunens ledersamling (toppledere, mellomledere og hovedtillitsvalgte), og dette 

har vist et samstemt ønske om at Snillfjord kommune skal ha som mål å oppfylle alle kriteriene og 

gjennom en fylkeskommunal godkjenningsordning bli erklært som «Trafikksikker kommune». 

 

6. Mål og strategi for trafikksikkerhetsarbeidet i Snillfjord kommune  

6.1 Mål og strategi  
I perioden 2013-2016 har Snillfjord kommune hatt et gjennomsnitt på 8 skadde og drepte i trafikken 

pr. år. Det er et hovedmål å arbeide mot 0-visjonen fram til 2020. 

 Det må derfor være et delmål å redusere gjennomsnittstallet til å komme under 5 for den siste 

4-årsperioden før 2020 (dvs. 2016-2019).  
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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, og kjører i ruspåvirket tilstand  

 Alle oppvekstsentra skal bli godkjent som trafikksikre.  

 Kommunen skal bli godkjent som trafikksikker kommune.  

  

 

7. Vegsystemer, vegeiere og utfordringer i kommunen  
Det er 40 km kommunale veger og 118 km fylkeskommunale veger i kommunen.  

Til sammen er ca. 10 km av de kommunale vegene asfaltert, resterende er grus. Fylkesvegen har 

asfaltdekke, med unntak av Fv291 Valslag – Kongensvoll og Fv292 Sundan – Vågan.  

 

Snillfjord kommune har ikke noen hovedplan for vei eller egen vei-norm. Den absolutt største 

utfordringen ligger i det store vedlikeholdsbehovet og etterslep av vedlikehold på de kommunale 

veiene i kommunen.  

 

Det har vært et hovedfokus på utbyggingen av fv 714 de siste årene. Når denne er ferdig vil store deler 

av vegstrekningen fra kommunegrensen ved Våvatnet til Hitra få en vesentlig høgere standard og 

mange belastete punkter/strekninger vil bli eliminert. Særlig vil dette gjelde strekningen i indre 

Åstfjord.  

 

  
 

En ny utfordring er de mange tunellene på strekningen. Når strekningen Våvatnet – Sunde på fv 714 er 

ferdig vil det være 12 tuneller i kommunen, 11 av disse på fv 714.  

 

Myke trafikanter som fotgjengere og syklister er i liten grad tilgodesett i utbyggingen på fv 714.  

 

En annen utfordring er at det er stort sprang i vegstandard fra ny veg til eksisterende veg. Dette er 

særlig tydelig ved den nye veien fra toppen av Ulvstubakken som går over i den smale svingete 

strekningen ved Melvatnet. Det samme gjelder i Fossdalen og ved Tynsetodden ved Våvatnet hvor 

utbedringer pr. i dag er lavt på prioriteringslisten.    

  

Det synes som den mest vesentlige utfordringen i kommunen er å sørge for et godt nok vedlikehold av 

vegnettet. Dette gjelder både på kommunale og fylkeskommunale veger. Det er et vesentlig etterslep.  

Med tanke på kravet til god vegstandard og målsettingen med å redusere faren for ulykker, er det 

viktig at det føres løpende vedlikehold. Blant annet kan dette være utbedring av dårlig asfalt.  

 



 

I forhold til tungtransport er det i Snillfjord også en utfordring at en del veger ikke har tilstrekkelig 

kurvatur eller bæreevne for å håndtere større kjøretøy. Dette kan blant annet være en utfordring for 

næringslivet i forhold til leveranser.    

 

8. Tiltak  
Planen gir føringer for tiltaksdelen som beskriver tiltakene innenfor holdningsskapende arbeid og 

tiltakene av fysisk karakter som her er knyttet til det kommunale og fylkeskommunale vegnettet.   

Planen vil angi føringer for arbeidet på alle fagområder i kommunen. Det holdningsskapende arbeidet 

innenfor oppvekst og helsestasjon er viktig, men også å innarbeide rutiner for å kvalitetssikre 

reguleringsplaner i forhold til trafikksikkerhet.  

I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan har kommunen en intensjon om å styrke det 

ulykkesforebyggende arbeidet. Dette utløser et behov for kompetanseutvikling 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. 

Kommunens frivillige organisasjoner skal stimuleres til å implementere reisepolicy i egen virksomhet 

og kommunen skal søke samarbeid med lokale bedrifter og fylkeskommunen for å utarbeide strategier 

og opplegg for å utvikle kompetanse om trafikksikkerhet. 

 

Tiltaksdelen er derfor inndelt i: 

A. Oversikt over holdningsskapende arbeid  

B. Oversikt over fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger 

C. Oversikt over fysiske trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunale veger 

 

8.1 Holdningsskapende arbeid 
Tiltakene i del A er i hovedsak utledet av trafikksikker kommune-konseptet, med de føringer og 

satsningsområder som ligger her. Tiltakene vil bidra til at Snillfjord kommune reduserer risikoen for 

fremtidige ulykker, og fremstår som trafikksikker kommune. Det ligger et betydelig ansvar på 

rådmannen og kommunens øvrige ledere på gjennomføring av tiltakene i planperioden.  

En særlig viktig del av innsatsen her er lagt til barnehage og skole. Det pålegger derfor disse enhetene 

et ansvar for å legge inn tiltakene fra del A i sine årsplaner innenfor de rammer som ligger i 

Rammeplan for barnehagen og Læreplan for skolen. 

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. I dette inngår bussvettregler.  

Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere 

uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene. Derfor bør foreldre frarådes å kjøre barna sine. 

Trygg Trafikk sin anbefaling om barn og sykkel bør være retningsgivende: Barn bør være 10-12 år 

gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for 

å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde. 

Helsestasjonens arbeid for bevisstgjøring på trafikksikkerhet er viktig.  

Det er også viktig at foreldre er bevisst på at de har en plikt til å lære barna sine å takle et utfordrende 

trafikkbilde. 

Eberg trafikkgård i Trondheim har vist gode resultater i å trene elever i 10-årsalderen på å ferdes i 

trafikken. Derfor anbefales det å følge opp dette tilbudet til kommunens elever på 5. trinn. Det kan 

støttes gjennom fylkets Aksjon skolevegmidler. 

 

Kommunen skal:  

Ha regler for tjenestereiser innen senest ett år inn i planperioden.  

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

fotgjengere i mørket. 

Hver vår gjennomføre aktiviteter som skal stimulere flere til å sykle samt å bruke sykkelhjelm.  



 

 

I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan har kommunen en intensjon om å styrke det 

ulykkesforebyggende arbeidet. Dette utløser et behov for kompetanseutvikling 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 oppvekstsentra skal i planperioden innen 2018 ha hatt minimum 2 av personalet 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.  

Kursene arrangeres av kommunen i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trygg Trafikk.  

 

 

8.2 Fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger 
I del B er tiltakene på de kommunale vegene beskrevet. Her er også Moltuveien og Malnesveien tatt 

inn. Disse vegene er ikke kommunale, men kommunen har påtatt seg vedlikeholdsansvaret. 

 

Sikker skoleveg er et klart mål i trafikksikkerhetsarbeidet. Det arbeides derfor aktivt for å redusere 

forhold som gjør at skolevegen blir karakterisert som «særlig farlig skoleveg» og dermed gir elever en 

rettighet til skoleskyss selv om strekningen ligger innenfor akseptabel gangavstand. Dette er viktig 

også i et folkehelseperspektiv. Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og 

fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen. 

 

8.3 Fysiske trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunale veger 
Det er i utgangspunktet fylkeskommunens ansvar å gjennomføre tiltak på fylkesveger. Gjennom 

kommunens prioritering kan det utløse støtte til tiltak på fylkesveger som ellers ville komme lenger 

ned på en prioriteringsliste. 

Gjennom trafikksikkerhetsbefaringer i samarbeid med Statens vegvesen og lensmannsetaten vil 

problemstillinger på fylkesvegene bli vurdert og tiltak bli igangsatt. Slike befaringer gjennomføres 

minst to ganger i planperioden.  

 

9. 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 

2018 til og med 2019. Kommunalsjefer og rådmann har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor 

eget budsjettområde.  

Snillfjord kommune inngår et forpliktende samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette 

samarbeidet innebærer at Snillfjord kommune skal implementere kriteriene for Trafikksikker 

kommune.  
Trafikksikker kommune innebærer deltakelse i kurs i regi av Trygg Trafikk. De respektive ledere 

legger til rette for deltakelse ved de aktuelle kursene. Kursene finansieres av Sør Trøndelag 

fylkeskommune, og deltakernes tidsbruk dekkes av kommunen. 

Det søkes årlig om midler til Aksjon skoleveg og gjennom denne tilskuddsordningen søkes også om 

støtte til bruk av Eberg trafikkgård. 

10. Evaluering, rullering  
Enhetslederne rapporterer årlig på tiltak innenfor eget ansvarsområde. Det utarbeides en samlet rapport 

til rådmannen.  

Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret.  

 



 

11. Vedlegg 
 

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 - Tiltaksdel 

A. Oversikt over holdningsskapende arbeid  

B. Oversikt over fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger 

C. Oversikt over fysiske trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunale veger 

 


