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• Nasjonalt trafikksikkerhetsarbeid
• Trygg Trafikks ansvar / rolle  i det 

kommunale ts arbeidet
• Utfordringer i det kommunale ts arbeidet
• Kommunale trafikksikkerhetsplaner

• Mal for en kommunal ts plan

• Noen suksesskriterier
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Utvikling i antall drepte og hardt skadde 
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Drepte pr million innbygger



Antall drepte pr mrd kjøretøy km
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Den norske samarbeidsmodellen
OrganisasjonerDirektorater og tilsynDepartementer Fylkeskommuner/

kommuner

Forsikrings- og bilbransjen

KD 

JD 

HOD 

SD 

KMD 

Pådriver, samarbeidspartner og bindeledd 
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Nasjonale tiltaksplaner 2002 - 2025



▪ 4-årig tiltaksplan som bygger på må og 
prioriteringer i NTP

▪ Ledes av Statens vegvesen (sektoransvar)
▪ Samarbeid mellom alle nasjonale aktører, med 

bidrag fra interesseorganisasjoner
▪ Oppfølging gjennom årlige rapporter og 

resultatkonferanser
▪ Førende for det fylkeskommunale og kommunale 

ts-arbeidet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 
2022-2025 
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Oppfølgingstiltak
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De 15 innsatsområder:
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Årlig rapport i planperioden
• måloppnåelse tiltak
• måloppnåelse ulykkesutvikling



140. Storbykommunene vil ha gyldige og operative trafikksikkerhetsplaner i 
planperioden. Fylkeskommunene vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, bidra til at 
også de øvrige kommunene skal ha gyldige og operative trafikksikkerhetsplaner. 
Det er et mål at minst 300 kommuner skal ha gyldige trafikksikkerhetsplaner per 
1/1-2026. 

141. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Trygg Trafikk og  fylkeskommunene, 
utarbeide en ny veileder for utarbeidelse av kommunale trafikksikkerhetsplaner. 

143. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med fylkeskommunene, arbeide for at det per 1/1-
2026 skal være minst 200 kommuner som skal være godkjent som Trafikksikker 

kommune, og at allerede godkjente kommuner blir regodkjent. 

16

Oppfølgingstiltak: 



Hvordan lykkes i det kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet?

Noen utfordringer............
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Noen utfordringer i det kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet……….ts plan
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➢ Hvor hører det kommunale TS arbeidet hjemme?
➢ Helhetstenkning?
➢ Hvem i kommunen utarbeider planen / prosess
➢ Er tiltakene gjennomførbare i perioden eller er det ei ønskeliste?
➢ Er det tiltak som kommunen selv har ansvar for?
➢ Hvem i kommunen har ansvar for gjennomføring av de ulik tiltak?
➢ Konkrete tiltak?
➢ Effekt av tiltak?
➢ Samordning med øvrig planverk / økonomiplan
➢ Rød tråd mellom nasjonale mål og kommunale tiltak



............kommune skal gjennom sitt systematiske, 
tverrsektorielle trafikksikkerhetsarbeid påvirke kommunens 
innbyggerne til å ferdes med minst mulig risiko for skade eller 
død

Uønsket atferd er utløsende eller medvirkende faktor i de fleste 
alvorlige ulykker. Høy fart, ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet 
og manglende bruk av bilbelte er eksempler på atferd som gir 
sterkt forhøyet risiko for alvorlig skade eller død. Å motvirke slik 
atferd vil være et viktig innsatsområde i planperioden.

Hva skal vi (også) satse på i trafikksikkerhetsarbeidet?



▪ Kommunen har et ansvar for å forebygge skader og ulykker, fremme befolkningens 

helse, ivareta samfunnssikkerhet og brannsikkerhet. Forebygging av skader og 

ulykker er viktig for folkehelsen, og kan gi stor helsegevinst i kommunen, i form av 

økt livskvalitet og flere leveår i befolkningen (helsedirektoratet).

▪ Kommunen skal, etter folkehelseloven, ha oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer. Opplysninger om og vurderinger av skader og ulykker skal inngå 

i denne. Gjennom oversikten skal kommunen identifisere sine ressurser og lokale 

folkehelseutfordringer. Dette er et viktig grunnlag for å utarbeide tiltak.
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Bunntekst

Er trafikksikkerhetsarbeidet en naturlig del av 
folkehelsearbeidet?



Sammenhengende planverk



• 12 kommuner har «gyldige planer»

• 6  kommune har plan som gjelder t.o.m. 2022

• 3  kommuner har utarbeidet planprogam

Status i Møre & Romsdal

22



23

Status kommunale trafikksikkerhetsplaner 



Fra nasjonale mål til kommunale tiltak

Hvordan operasjonalisere nasjonale 
tilstandsmål mål til konkrete 
kommunale tiltak?



Kommunale trafikksikkerhetsplaner

Et godt verktøy i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet
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• Basert på målene i Nasjonal tiltaksplan har vi 
utarbeidet en mal

• Til kommuner som ikke hadde operative planer 
eller planer som utløp inneværende år, sender vi 
«påminnelse» på mail samt oppfordret dem til å 
benytte malen

Kommunale trafikksikkerhetsplaner
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I løpet av planperioden 2018-2021

Har omlag 30 kommuner fulgt våre 
anbefalinger ved utarbeidelse av 
nye planer



Innsatsområdene  fart , bilbelte, 

Fart
Andelen kjøretøy som overholder 

fartsgrensen
61,2%
(2021)

72%
(2026)

Bilbelte
Andel barn i alderen 1 – 3 år som er 

sikret bakovervendt i bil 
65 % 

(2021) 
75 % 

(2026) 
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…….......... kommune skal i planperioden:

• Utarbeide retningslinjer for tjenestereiser som 
skal forankres i alle sektorer

• Trafikksikkerhet som årlig tema i AMU

• Gjennomføre «HMS og trafikk» kurs for……..

• Gjennomføre e-lærings kurs for ….. ansatte 

• Innarbeide ...... som del av anbudsutlysning

Fart
Andelen kjøretøy som overholder 

fartsgrensen
61,2%
(2021)

72%
(2026)



Kommunen skal:

• Helsestasjonen skal ha økt fokus på temaet barn i bil 

og da spesielt at barna skal sitte sikret bakovervendt 

i bil til de er 4 år.

• Helsestasjonen skal ved 9 måneder konsultasjonen 

vise animasjonsfilmen «best bakovervendt»

• Alle kommunale barnehagene skal gjennomføre 

kampanjen «sikring av barn i bil»
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Bilbelte
Andel barn i alderen 1 – 3 år som er 

sikret bakovervendt i bil 
65 % 

(2021) 
75 % 

(2026) 
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Vedlegg
Samlet oversikt tiltak

• Ansvarlig
• Kostnad
• Når



• Forslag til mal for en kommunal 

trafikksikkerhetsplan.

• Noen kommunale trafikksikkerhetsplaner.

• Støtteressurser til bruk i kommunens 

trafikksikkerhetsarbeid.

• Materiell til skoler og barnehager.

WWW. trafikksikkerkommune.no
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• En god plan fører ikke til færre ulykker.............

• En god plan må...........

• følges opp med handling.

• forplikte sektorledere.

• evalueres årlig.

Suksesskriterier
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✓ Trafikksikkerhetsplan

✓ Tiltak innenfor alle kommunens sektorer (folkehelsearbeid)

✓ Konkrete, gjennomførbare tiltak

✓ Omgjøre nasjonale mål til kommunale tiltak

✓ Ansvar legges til sektorleder

✓ Gode evalueringsrutiner 

✓ Administrativ tversektoriell gruppe med «pådriveransvar» i 

kommunens trafikksikkerhetsarbeid 

✓ Økt fokus på hva kommunen kan gjøre noe med……

Hvordan lykkes i det kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet?
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Kriterier for tiltak i planen



• Vi vil at flere av kommunens bilførere skal holde 

seg innenfor fartsgrensen?

• Vi vil at flere av barna i Tingvoll skal sitte 

bakovervendt i bil til de er 4 år?

• Vi vil at flere innbyggere i Tingvoll kommune skal 

kjøre biler med automatisk nødbrems?

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid
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Gjenspeiles de nasjonale målene i de
kommunale tiltakene i kommunens plan?
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Kommunedelplan trafikksikkerhet?

Temaplan?

Mobilitetsplan?

Kommunedelplan samferdsel?



Godkjenning Lørenskog 19.sep 2022
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• Et kvalitetsstempel på godt, systematisk og 

helhetlig kommunal trafikksikkerhetsarbeid, i 

tråd med de lover og forskrifter som gjelder for 

kommunen.

• Trafikksikkerhetsarbeidet skal være 

tverrsektorielt og inkludere alle kommunens 

sektorer. 

• Et tiltak i samarbeid med fylkeskommunene

Hva er Trafikksikker kommune?



• 140 kommuner

• 4 fylkeskommuner                       

Agder, Nordland, Trøndelag, Vestfold og Telemark

Status pr. 20.september 2022
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Men virker det?

41


