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• Organisatorisk trafikksikkerhetstiltak

• Rutiner og systemer for trafikksikkerhet i 

kommunens sektorer. 

• Tuftet på eksisterende lover og forskrifter.

• Kommunen er en viktig aktør som:

• Barnehage- og skoleeier

• Vegeier 78 fylke / 12 kommune

• Personalansvar

• Folkehelseansvar

Hva er Trafikksikker kommune?
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• 140 kommuner kommuner fordelt på alle fylker, 

• 3 fylkeskommuner 

Agder, Nordland, Vestfold og Telemark. 

• I Møre og Romsdal fylke er kun Sykkylven godkjent, 

men flere kommer

• Vestfold og Telemark har alle sine kommuner godkjent

Status pr. september 2022
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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. 
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➢ TØI rapport 1853 / 2021 v/ Tor-Olav 

Nævestad og Vibeke Milch. Finansiert av 

Trygg Trafikk. 

➢ Følger av å bli godkjent som 

Trafikksikker kommune for kommunal 

trafikksikkerhetskultur. 

➢ Spørreundersøkelse og intervjuer: 2255 

respondenter fra 24 kommuner deltok i 

spørreundersøkelsen. Dybdeintervju 

med 17 nøkkelpersoner i 16 kommuner. 

TØI-rapport
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https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=71627
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«Dette er veldig gode tall i forskningssammenheng! Det er 
slående at så mange er enige i disse påstandene. Når vi 
forsker på sikkerhetsstyringssystemer, undersøker vi om de 
formelle kravene faktisk lever ute i organisasjonen. Slik sett 
er det imponerende resultater for Trafikksikker kommune.»

Tor-Olav Nævestad
Forskningsleder
Sikkerhet og resiliens
Adferd og transport



➢ 67 prosent oppgir at fokuset på trafikksikkerhet 
har økt hos nærmeste leder.

➢ 62 prosent oppgir at fokuset på trafikksikkerhet 
har økt blant kolleger.

➢ 58 prosent oppgir at det har blitt lettere å ta opp 
spørsmål som angår trafikksikkerhet på egen 
arbeidsplass.

➢ Respondentene oppgir også at de generelt sett 
tenker mer på trafikksikkerhet i arbeidshverdagen 
og at de oppfører seg sikrere i trafikken.

7

1. Følger av å bli godkjent som Trafikksikker kommune



➢ Tydelig sammenheng mellom ts-planer og 

effekt på trafikksikkerhetskultur.

➢ Har ikke undersøkt årsaken – foreslås som 

et viktig spørsmål for videre forskning.

2. Trafikksikkerhetsplaner og trafikksikkerhetskultur
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Hemmer:

➢ Manglende ressurser

➢ Tidspress

➢ Høy arbeidsbelastning

➢ Utskifting av personell

➢ Konkurrende prioriteringer

➢ Eksterne forhold, som pandemi

➢ Topplederes engasjement gjennom hele 

perioden

➢ Kontinuitet i prosessen

➢ Gode kontaktflater mot 

relevanteledere/personer

➢ Samsvar med kommunens andre 

prioriteringer

➢ Formelle prosesser

Fremmer:

3. Hva fremmer og hemmer implementering av    
Trafikksikker kommune?



➢ Teoretisk modell: Trafikksikker kommune 

og kommunal trafikksikkerhetsplan som 

tiltak for å etablere trafikksikkerhetskultur 

gjennom implementering av 

sikkerhetssystemer i kommunen.

➢ Sammenliknbart med 

sikkerhetsstyringssystemer i andre 

sektorer som luftfart, olje og gass. 

4. Kommunal trafikksikkerhetskultur
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➢ Viktig grunnlag for videre satsing på Trafikksikker kommune.

➢ Er et tiltak som virker.

➢ Potensiale for videre arbeid i de ulike sektorene.

➢ Trafikksikker kommune må «holdes varmt».

➢ Viktig kunnskap om hva som fremmer og hemmer implementering. 

Hvordan kan rapporten forstås og brukes?
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• Videreføring av 

spørreundersøkelse

• Ca 4800 besvarelser

• Barnehage og 

hjemmetjenesten 

utmerker seg

• Hva kan vi lære av 

tallene?

Hva sier våre egne undersøkelser?
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13

AMU / HR
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• Hva tenker vi rundt funnene?
• Hva kan vi lære av 

barnehagene?
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• Symptomatisk?
• Etablere en
sikkerhetskultur?



Trafikkopplæring i
grunnskolen
2340 skoler

Rapport for Trygg Trafikk

▪ Erlend Espedal

▪ 21101022

▪ 04.02.2022



Trafikksikre skoler har i større grad:

▪ Retningslinjer for trafikksikkerhet - 23 % høyere

▪ Retningslinjer for refleks – 24 % høyere

▪ Trafikkdager – 4 av 5 trafikksikre skoler

Hva sier Kantar undersøkelsen?
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▪ God dokumentert effekt

▪ Bidrar til systematikk i trafikksikkerhetsarbeidet

▪ Sikrer at lov- og forskriftspålagte oppgaver er ivaretatt

▪ Bistår kommunen til å jobbe helhetlig og tverrsektorielt

Oppsummert Trafikksikker kommune
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