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1. BAKGRUNN FOR PLANEN 

Hovedhensikten med en trafikksikkerhetsplan er å øke og samordne kommunens innsats i 

trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos 

myke trafikanter. 

 

 
 
Figur 1 Hovedhensiktene med en kommunal trafikksikkerhetsplan 
 

Årsakene til ulykker er som regel sammensatt av flere risikofaktorer. Det kan skyldes veiens utfor-

ming, drift- og vedlikehold, kjøretøyet og ikke minst trafikantens adferd, kunnskap og holdninger. Å 

forebygge og redusere ulykker og risiko krever en bred og samlet innsats fra en rekke forskjellige 

aktører.  

 

Kommunen rår over mange virkemidler, og spiller en sentral rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. Kom-

munen har ansvaret for de kommunale veiene både når det gjelder planlegging, bygging og vedlike-

hold. Barnehage, skole, kultur og helsesektorene er viktige arenaer i kommunen når det gjelder 

kunnskapsformidling om trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid. 

 

Det er et krav fra Vestfold Fylkeskommune om at en kommunal trafikksikkerhetsplan skal foreligge 

for å få tildelt fylkeskommunale midler fra posten Trafikksikkerhetstiltak. Dette kravet ble innført i 

2001 og tidligere  Tjøme og Nøtterøy kommuner utarbeidet, i likhet med de fleste andre kommuner i 

landet, sin første trafikksikkerhetsplan (2001 - 2004). Planene er revidert siden dette. Siste gjelden-

de plan for tidligere Tjøme kommune var for perioden 2011-2015 og for tidligere Nøtterøy kommune 

2010–2013.  

 

Denne trafikksikkerhetsplanen  gjelder for Færder kommune for fireårsperioden 2020 – 2023. 

 
Planen bør sees i sammenheng med andre planer og tiltak innen samferdselsområdet. Satsing på 
folkehelse og satsing på å få flere til å gå, sykle og bruke kollektive transportmidler, vil foruten å ha 
positiv betydning for miljø og helse også ha betydning for trafikksikkerheten. 
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2. AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste aktørene innen de ulike områdene av 

trafikksikkerhetsarbeidet og kort om hva som gjøres av de ulike aktørene. 

 

Tiltak på veinettet (Fysiske tiltak): 

Fylkesveier - Vestfold fylkeskommune /Statens vegvesen Region sør 

Kommunale veier - Færder kommune 

 

Opplæring, informasjon og kontroll (Trafikantrettede tiltak): 

Opplæring - barnehager, skoler, politi, Trygg Trafikk, Statens vegvesen Region sør 

Informasjon - Statens vegvesen Region sør, Færder kommune Trygg Trafikk 

Kontroll - politi, Statens vegvesen Region sør 
 

 

Fylkeskommunen har etter § 40 a i Vegtrafikkloven ansvar for å samordne 

trafikksikkerheten i fylket. Fylkeskommunen har som veieier ansvar for 

fylkesveinettet. Fra 2010 omfatter dette store deler av det tidligere riksveinettet. 

Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtrafikken i fylket, inkludert skoleskyss. 

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for regional 

planlegging etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunene har fra 2010 et 

lovhjemlet pådriver- og samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket. 

Fylkeskommunen tildeler Trafikksikkerhetsmidler til trafikksikkerhetstiltak i kommunene. 

 
 

Statens vegvesen Region sør (SVRS) innehar stor vei- og trafikkfaglig kom-

petanse og forvalter de fylkeskommunale veiene på vegne av fylkeskommu-

nen. Vegvesenet planlegger og utfører en rekke fysiske trafikksikkerhetstiltak 

på og fylkesveier i kommunen, fra større kostnadskrevende tiltak til mindre 

strakstiltak. Siden 2010 har det vært lagt betydelig vekt på å bedre 

trafikksikkerheten i gangfelt gjennom en rekke enkle strakstiltak som bedre belysning, nedsatt 

fartsgrense og opphøyde gangfelt. 

 

I tillegg har vegvesenet ansvar for informasjon og opplæring for å bedre atferden hos trafikantene, 

samt førerprøver og kontroll av kjøretøyer og verneutstyr. Vegvesenet arrangerer div kurs for ulike 

aldersgrupper og gjennomfører mange ulike holdningskampanjer. Mange av tiltakene baserer seg 

på et samarbeid med flere parter som eks. politi, Trygg Trafikk, kjøreskoler, bedrifter og kommunene 

v/skoler, barnehager, helsestasjoner, osv. 

 

Nasjonal transportplan er sammen med de årlige statsbudsjettene retningsgivende for innsatsen på 

riks- og fylkesveiene og på trafikant- og kjøretøyområdet i planperioden. De mer detaljerte priorite-

ringene er fastlagt gjennom et eget handlingsprogram. www.vegvesen.no 
 

 
Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å oppnå best 
mulig sikkerhet for alle trafikantgrupper og er en av hovedaktørene i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Organisasjonen har trafikksikkerhet som sin eneste 
oppgave. Trygg Trafikk er samarbeidspartner med myndigheter og 
beslutningstagere og skal samtidig være pådriver overfor de samme aktørene, 
både nasjonalt og lokalt. Pådriverarbeidet omfatter alt trafikksikkerhetsarbeid, med 

hovedvekt på trafikantrettede tiltak. www.tryggtrafikk.no 

  

Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og fungerer som 

et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter som har ansvar for trafikksikkerhet. 

Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet 

blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Organisasjonen formidler 

kunnskap og informasjon om trafikksikkerhet og følger nøye med i ulykkesutviklingen.   

 
Trygg Trafikk er det ledende miljøet for trafikkopplæring av barn og unge i Norge. Trygg Trafikk 
utvikler læringsressurser, holder kurs for ansatte i barnehage og skoler og underviser på 

http://www.vegvesen.no/
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studiesteder med lærerutdanning. Videre er Trygg Trafikk pådriver og veileder overfor barnehage- 

og skoleeiere, pedagoger og foreldre. På nettstedet www.trafikkogskole.no finnes veiled-

ning, oppgaver og materiell til bruk i skolen.  
 

 

Politiet har i første rekke ansvar for kontroll og overvåking av 

trafikken. Politiet arbeider forebyggende ved tilstedeværelse i 

trafikken med uniformerte biler og sivile biler, og i samarbeid med 

UP. De utfører også ulike trafikkontroller jevnlig. Kontrollene omfatter ulike områder knyttet til vanlig 

trafikk som fart, adferd, bilbelte og rusmidler. 

 

Når det gjelder fartskontroller prioriterer politiet kontroll på overordnet veinett og steder som 

statistikk viser det er ekstra behov for tilstedeværelse. Politiet har også kontroller i boligområder. 

Ved skolestart samt på våren gjennomføres det kontroller, spesielt rettet mot trygg skolevei med 

tanke på fart og sikring av barn i bil. I tillegg deltar politiet i det forebyggende 

trafikksikkerhetsarbeidet sammen med kommunen, Statens vegvesen  og fylkeskommunen. 

 

Ved ulykker med personskade eller store materielle skader rykker politiet ut og foretar undersøkelser 

og sikring av spor på stedet som rapporteres som en første informasjon til videre etterforskning av 

hendelsen. Ved større trafikkulykker får politiet bistand fra statens vegvesen/Ulykkesgruppen. 

Rapportene fra ulykkene blir sendt til Statens vegvesen (vegdirektoratet) og danner grunnlag for den 

statistikken som vegmyndighetene lager.  
 
Trafikkskolene 

Føreropplæring med teori og praksis foregår på trafikkskolene. Før ungdom kan begynne å øvelses-

kjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må man ta trafikalt grunnkurs. Tra-

fikkskolene holder slike kurs som kan tas fra fylte 15 år. Enkelte skoler har også informasjonskvelder 

med foreldre om øvelseskjøring, mengdekjøring etc. 
 

Færder kommune rår over mange virkemidler, og spiller en sentral rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Kommunen har ansvaret for de kommunale veiene både når det gjelder planlegging, 

bygging/utbedring og vedlikehold. Både veimyndighet/veiholder og planmyndighet spiller en viktig 

rolle i kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Barnehage, skole, kultur og helsesektorene er viktige 

arenaer i kommunen når det gjelder kunnskapsformidling om trafikksikkerhet og 

holdningsskapende arbeid. 

 

Kommunen som planmyndighet har en viktig rolle i å påse at trafikksikkerheten 

ivaretas i alle arealplaner, sørge for nødvendig planlegging av 

trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier samt være pådriver overfor stat og fylke 

for å få bygget ut GS-anlegg og andre trafikksikkerhetstiltak langs overordnet 

veinett. 

 

Kommunen som arbeidsgiver har utarbeidet rettningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken. Alle 

medarbeidere i Færder kommune skal ha kunnskap om og forstå betydningen av trafikksikker, 

økonomisk og miljøtilpasset transport. Alle medarbeidere i Færder kommune skal fremstå som 

positive forbilder for andre i trafikken. 

 

 

Teknikk og Miljø  

Teknikk og miljø forvalter alt som har med kommunal vei og GS-veier å gjøre.  

 

Seksjonen har ansvaret for å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei. Eksempler på 

tiltak er etablering av gang- sykkelveier, fartsdempende tiltak, skilting, belysning, etablering av 

kryssingspunkter, gangfelt m.m. 

 

Drift og vedlikehold er en viktig del av praktisk trafikksikkerhetsarbeid for seksjonen. For å 

opprettholde god trafikksikkerhet er det fokus på ulike punkter i sommerdrift og vinterdrift: 

 

Sommerdrift: 

 Feiing og rengjøring av gang- og sykkelarealer så tidlig som mulig etter at snøen er borte. 

 Rutinemessig eller behovsrelatert feiing og renhold gjennom sommerhalvåret 
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 Vegetasjonsrensking og ivaretagelse av siktsoner. 

 Utbedring og reasfaltering 

 

Vinterdrift: 

 Brøyting og strøing gjennomføres på en slik måte at framkommeligheten sikres for alle. 

 

 
Skoler, barnehager og helsestasjon 

Barnehage og skole er viktige arenaer for holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Godkjenning 

som Trafikksikker kommune sikrer at trafikksikkerhet er intergrert i årsplanene. Sentralt tema er tra-

fikkopplæring for barn og elever, trafikksikkerhet som tema på foreldremøter, rutiner for trafikksik-

kerhet på turer til fots, med bil eller kollektivtransport samt krav til trafikksikkerhet ved kjøp av trans-

porttjenester. 

 

Kapittel 7 og 8.2 beskriver ytterligere kravene til godkjenning som Trafikksikker barnehage og Tra-

fikksikker skole.  

 

Barnehager 

Alle kommunale og de fleste private barnehagene i kommunen er godkjent av Trygg Trafikk som 

trafikksikker barnehage. Barnehagene må imøtekomme krav om trafikksikkerhet og trafikkopplæring 

i barnehagen. Foresatte involveres i et samarbeid mellom barnehage og hjem.   

 Trafikkopplæring nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenes-

ter. 

 Rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. 

 Rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport. 

 Barna lærer trafikkregler for fotgjengere. 

 Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken. 

 Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks. 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjen-

nomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter. 

 

Skoler 

Alle barne- og ungdomsskolene er godkjente av Trygg Trafikk som trafikksikker skole. Skolene må 

imøtekomme krav om trafikksikkerhet og trafikkopplæring, og foresatte involveres i et samarbeid 

mellom skole og hjem.  

 I samarbeid med FAU, gis anbefalinger til foresatte om sykling til skolen. 

 Rutiner for sikkerhet på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi. 

 Trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål. 

 Læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte. 

 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes 

arbeidsutvalg (FAU). 

 

Helsestasjonen 

 Trafikksikkerhet er en del av møtet med foreldre og barn ved helsestasjonen.  

 Hjemmebesøk til nyfødte: Snakker om sikring i bil. Deler ut brosjyre.  

 4.mnd gruppe med fysioterapeut: Tema sikring i bil.  

 4-års kontroll: Snakker om bruk av sykkelhjelm og refleks.  

 2.klasse, samtale med barn og foresatte: Snakker med (foresatte og) barnet om hvordan er 

skoleveien din og hvordan kommer du deg til og fra skolen. 
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3. ULYKKESSITUASJONEN I FÆRDER KOMMUNE 2010 – 

2017 

3.1 Hva er en trafikkulykke og hva er med i statistikken? 

 

Ulykkessituasjonen i kommunen blir belyst i dette kapittelet. Hvor skjer ulykkene? Hva slags type 

ulykker skjer? Hvem rammes? 

 Innledningsvis er det i tatt ut ulykker tilbake til år 2000 for å vise hvordan utviklingen har vært over 

en lengre periode. Ulykkesanalysen som gjøres forøvrig, analyserer ulykkessituasjonen for den siste 

perioden 2010 – 2017 og deler også denne opp i to fireårsperioder for å se utviklingen de seneste 

årene (2010-2013 og 2014 – 2017). 
 
Å redusere antallet ulykker samt redusere alvorlighetsgraden i ulykkene er det viktigste målet med 
trafikksikkerhetsarbeidet. Å vite noe om ulykkessituasjonen er nødvendig for å kunne sette inn de 
mest effektive tiltakene og jobbe målrettet mot færre personskadeulykker i kommunen. 

 

En trafikkulykke er en ulykke som skjer på en vei eller plass som er åpen for alminnelig ferdsel og 

hvor ett eller flere kjøretøy i bevegelse er innblandet. Med kjøretøy menes her alle motorkjøretøy og 

sykler. Det regnes som trafikkulykker om en bil kjører av veien uten at det oppstår materielle eller 

personelle skader og tilsvarende om en syklist faller eller forulykker på vei, fortau eller sykkelsti. 

Slike ulykker kalles eneulykker. 

 

Ulykkesstatistikken som analyseres i denne rapporten er hentet fra Statens vegvesen sin STRAKS-

database som inneholder alle politirapporterte trafikkulykker. 

 

Mange eneulykker rapporteres ikke til politiet og blir derfor ikke en del av statistikken.  

Fotgjengere som faller uten at det er kjøretøyer i bevegelse involvert regnes ikke som trafikkulykke 

og er derfor heller ikke en del av statistikken. 

 

Det er altså et betydelig antall myke trafikanter som skades på vei/gate uten at dette kommer til syne 

i statistikken over politirapporterte ulykker. Denne underrapporteringen sammen med mål om å øke 

andelen som går og sykler, understreker behovet for å jobbe for god trafikksikkerhet og framkomme-

lighet for de myke trafikantene. 
 
 

3.2 Trafikkmengde og fartsnivå – stor innvirkning på ulykkene 

 

Når trafikkmengden øker, øker antall personskadeulykker nesten proporsjonalt. Med andre ord vil 

en økning i trafikkmengden medføre en økning av antall ulykker dersom ikke tiltak settes inn. 

 

Framtidig trafikkvekst blir avgjørende for hvilket innsatsnivå som er nødvendig for å redusere antall 

drepte og skadde i trafikken. Arealplanlegging og utbyggingsmønster er viktige instrumenter som 

kan styre transportmiddelfordelingen i en mer miljø- og trafikksikker retning der biltrafikken 

reduseres. 

  

Sammenhengen mellom trafikkulykker og fartsnivået kan beskrives på følgende vis: 

”Høy fart og stor fartsvariasjon øker sannsynligheten for ulykker og alvorlige personskader fordi 

kravene til trafikantenes observasjons- og reaksjonsevne øker, og fordi bremselengden øker 

proporsjonalt med kvadratet av hastigheten. Undersøkelser viser at en nedsettelse av farten fra 60 

til 40km/t og fra 50 til 30km/t gir en reduksjon i antall ulykker med 48 %. Fastsetting av fartsgrenser 

blir et kompromiss mellom hensynet til framkommelighet for de kjørende og hensynet til sikkerhet og 

miljø. På lokalveinettet blir det viktig å få til en utforming som gir en lav nok fart for å få et sikkert nok 

system for å ivareta den aktivitet og grad av blandet trafikk som er her.”  (Trafikksikkerhets-

håndboka). 

 

Ofte er det mange faktorer som spiller inn på om det skjer en ulykke og hvilket omfang ulykken får. 

Figuren under viser medvirkende faktorer til skadeomfang i dødsulykker i Vestfold 2009 – 2016. Høy 

fart svært ofte en medvirkende faktor.  
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Figur 2 Medvirkende faktorer i dødsulykker i Vestfold i perioden 2009 - 2016 
 

Som  figur 2 viser er det også mange andre medvirkende faktorer til dødsulykker. Manglende 

førerdyktighet, sykdom, rus og trøtthet er også faktorer hos trafikantene som mange ganger er 

medvirkende til ulykken. Manglende bruk av sikkerhetsutstyr i tillegg til flere forhold som er knyttet til 

vei og veimiljøet spiller også inn. 

 

 

3.3 Personskadeulykker i Færder i perioden 2000 – 2017 

 

 

Figur 3 Ulykkesutviklingen i Færder 2000 - 2017 

 

Den øverste grafen viser en svært positiv utvikling i antall ulykker med personskade på veinettet i 

Færder kommune fra år 2000 og fram til i dag. Det samme gjelder utviklingen av ulykker med drepte 

eller hardt skadde. Her er det også en svært positiv nedgang. Det er variasjoner fra år til år og 

tallene er svært lave og gir dermed stor endring i % fra år til år.   
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Ved sammenligning av de to siste 4-årsperiodene 2010-2013 og 2014-2017ser utviklingen slik ut: 

 

Figur 4 Ulykkesutvikling fra 4-årsperioden  2010 – 2013 til 2014 - 2017 
 

I løpet av siste 8-årsperiode 2010 – 2017 har det skjedd tilsammen 125 politirapporterte 

personskadeulykker i Færder kommune. Disse 125 ulykkene medførte 160 personskader, hvorav 11 

personer ble hardt skadd og 1 drept.  

 

 

3.4 Ulykker fordelt på veikategori 

 

Majoriteten av ulykkene i Færder kommune skjer på fylkesveinettet (74 %). Når det gjelder antall 

drepte og hardt skadde personer skjer også flest på fylkesveienettet, 67 %.  

 

 
Figur 5 Ulykkesfordeling på type vei 

 

I 8 års perioden 2010-2017 er 11 hardt skadd og 1 drept. Disse fordeler seg på typene: fotgjenger 

(2), syklist (3), MC/moped (3), bilfører (3) og annet (1).  

 

 

3.5 Ulykker fordelt på trafikantgrupper  

 

Det er sett på hvordan ulykkene fordeler seg på de ulike trafikantgruppene. Her er det  i tillegg til å 

se på hele perioden 2010 – 2017 delt inn i periodene 2010-13 og 2014-17 for å se utviklingen den 

siste tiden.  

 

Sum 2010-2017 2010-2013 
  

2014-2017 
 

differanse 
Fotgjenger       19 Fotgjenger 11 

 
Fotgjenger 8 -3 

Sykkel              16 Sykkel 5 
 

Sykkel 11 +6  
MC/moped       23 MC/moped 15 

 
MC/moped 8 -7  

Bil                     67 Bil 46 
 

Bil 21 -25  
Sum                125 sum 77   sum 48 -29 

Figur 6 Ulykkesfordeling på de ulike trafikantgruppene og utvikling fra 2010-13 til 2014-17 

 

 2010-2013 2014-2017 Endring % 

Personskadeulykker 77 (snitt 19,3 pr. år) 48 (snitt 12 pr. år)      -38% 

Antall drepte og hardt 

skadde 

9 (snitt 2,3 pr. år) 3 (snitt 0,8 pr. år)      -67 % 
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Som tabellen viser har alle trafikantgrupper hatt en nedgang i antall ulykker, med unntak av sykkel 

hvor det er en økning. Tallene er små, men det er likevel en observasjon det er verdt å følge med 

på. 

 

Det er fortsatt bilulykker som utgjør den største andelen, men det er her den største nedgangen i 

antall ulykker med mer enn en halvering av antall ulykker fra perioden 2010-13 til 2014-17.  

Fotgjengere/syklister tilsammen utgjør i perioden 2014 – 2017 omtrent det samme antallet ulykker 

som med bil.  

 

Også for ulykker med  MC og moped er det en nedgang i antall ulykker  - nesten en halvering fra 

perioden 2010-13 til 2014-17.  

 

Sykkelulykkene i perioden 2014 – 2017 er vurdert  nærmere. 8 av de 11 ulykkene har skjedd i 

kryss, ved ulike svingebevegelser eller kryssende kjøreretning. 6 av ulykkene har skjedd på 

strekninger med 50 km/t, mens 4 har skjedd i 30 eller 40-soner. 

 

Nedenfor vises en oversikt over hvor ulykkene med myke trafikanter har inntruffet i perioden 2014-

2017. 

 

Av de tilsammen 19 ulykkene med myke trafikanter i perioden 2014 – 2017 (11 sykkel og 8 

fotgjengere) har ca. 60 % skjedd på fylkesvei, mens 40 % har skjedd på det kommunale veinettet. 

  

 

 
Sykkelulykker 2014-2017:   

  

 

 

 

Fotgjengerulykker 2014-2017: 
 

Figur 7 Ulykker med myke trafikanter 2014-2017 
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3.6 Ulykker fordelt på ulykkestyper 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Annet

Fotgj.ul

Kryssul.

Møteul.

Påkj.bakfra

Utforkj

Ulykkestyper, 2010 - 2017

Drepte eller hardt skadde Antall ulykker
 

Figur 8 Ulykkestyper - alle veier i perioden 2010-2017 

 
Når det gjelder ulykkestyper er det kryss- og utforkjøringsulykker som dominerer, tett etterfulgt av 

påkjøring bakfra. 

 

Nesten alle utforkjøringsulykkene er ulykker med bil hvor ca. 50 % har skjedd på strekninger med 

fartsgrense 60 eller 70 km/t.   

 

Ulykker med kryssende eller svingende kjøretøy og påkjøring bakfra er ulykker som er typiske i 

tettbygd strøk med stor trafikk og middels til lavere hastigheter.  

 

De fleste sykkelulykkene befinner seg i kategorien kryssulykker (kryssende kjøreretning, kryssing av 

vei fra gs-vei/fortau, svingning).  

 

 

3.7 Skadde og drepte fordelt på alder  

 

 
Figur 9 Antall skadde og drepte personer fordelt på alder, Færder 2009 - 2016 

 

Totalt ble 160 personer skadd eller drept på veiene i Færder i perioden 2010 – 2017.  

 

Aldersgruppene i figuren varierer med antall aldre innen hver gruppe, fra 3 år til 10 år.  
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Det er aldersgruppene 18-20 år som dominerer med høyest antall drepte og skadde. Aldergruppen 

21-24 kommer også høyt opp da det dreier seg om en aldersgruppe på kun fire år.  

 

Ses det nærmere på aldersgruppen 18-20 år er ca.70 % av disse blir skadd i trafikken som bilfører 

eller bilpassasjerer. I gruppen 21-24 år er det det samme bilde, med 72 % skadd som 

bilfører/bilpassasjer. 

 

I 10 års aldersgruppene 45-54 er det også mange drepte/skadde. Også her blir majoriteten (79 %) 

skadd som bilfører eller bilpassasjer, men i denne aldergruppen befinner det seg også noen 

skadde på MC eller som syklist (21 %).  

 

I aldersgruppen 25-34 er de fleste MC-ulykkene, 7 av totalt 17, dvs. 41 %. 

 

Fotgjenger og sykkelulykkene er spredt på alle aldersgrupper. 

 

Barn, 0 - 9 år er alle skadd/drept som passasjer i bil.   

 

 

3.8 Ulykkespunkter og -strekninger fylkesveinettet 

 

Statens vegvesen har følgende definisjon for et ulykkespunkt: 

 

«Minimum 4 personskadeulykker i 

løpet av en femårsperiode i ett punkt, 

100 m utstrekning» og tilsvarende 

definisjon for en ulykkesstrekning: 

«Minimum 10 personskadeulykker i 

løpet av en femårsperiode og over en 

utstrekning på 1000 m».  

 

Ut fra disse definisjonene har man 

ingen definerte ulykkespunkter i Fær-

der kommune.  

 

To strekninger på fylkesvei 308 falt 

inn under definisjonen ulykkesstrek-

ning for perioden 2009 – 2013.  

Det er verdt å merke seg at det ikke 

er noen definerte ulykkesstrekninger 

når vi ser på siste femårsperiode 

(2013-2017).  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                             

 

               Figur 10 Ulykkesstrekninger på fylkesveinettet i Færder, forrige    

               femårsperiode 2009 - 2013 
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3.9 Ulykker på de kommunale veiene 

 

Tilsammen har det skjedd 23 personskadeulykker på det kommunale veinettet i perioden 2010 – 

2017. Det kommunale veinettet består av veier, gater og gang- og sykkelveier. En person har blitt 

drept, mens de øvrige ulykkene har forårsaket lettere skade. 

 

 

Figur 11 Ulykkesfordeling på trafikantgrupper – kommunale  

veier, perioden 2010 - 2017 

 

 

Ca. 57 % av ulykkene på det kommunale veinettet er 

ulykker med myke trafikanter, 30 % er bilulykker og 13 % 

ulykker med moped/MC.  

 

Myke trafikanter har en høy andel av det totale antallet 

ulykker på det kommunale veinettet sammenliknet med 

f.eks. fylkesveiene hvor ulykker med bil utgjør en langt 

større andel av alle ulykkene. 

 

 

 

 

Figur 12 Ulykker på kommunal vei , 8-

årsperioden 2010-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Ulykkesutvikling på kommunale veier, 2010 - 2017 

 

Ulykkene på kommunal vei er forholdsvis små i antall og dette slår ut i store variasjoner fra år til år.  

Det er ikke noen tydelig trend i utvikling i ulykkene på det kommunale veinettet.  
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3.10 Ulykkeskostnader 

 

Trafikkulykker påfører samfunnet store kostnader. Det ligger et betydelig faglig arbeid til grunn for 

fastsettelse av enhetskostnader for de ulike skadegradene. Omregnet til 2016-kr legges det til grunn 

at de totale ulykkeskostnadene per skadetilfelle er 30,2 mill. kr for drepte, 12,5 mill. kr for hardt 

skadde og 725 000 kr for lettere skadde. Kostnaden ved en gjennomsnittlig personskadeulykke lig-

ger på ca. 3 mill.kr. 

 

Kostnadene omfatter to komponenter. Den realøkonomiske komponenten omfatter medisinske, ma-

terielle og administrative kostnader, samt produksjonsbortfall. Den såkalte velferdseffekten er ver-

dien av velferdstapet trafikkskadde og pårørende opplever som følge av redusert livskvalitet ved tap 

av helse eller leveår.  

 

I løpet av 8-årsperioden 2010- 2017 inntraff 125 personskadeulykker i Færder kommune, dvs. i 

gjennomsnitt 16 politirapporterte personskadeulykker pr. år. Ved å benytte tall fra 

Vegdirektoratet medfører ulykkene følgende samfunnsøkonomiske kostnader: 

 

Årlig utgjør de politirapporterte personskadeulykkene i Færder kommune en  

samfunnsøkonomisk kostnad på ca. 48 mill. kroner. 

 

 

4. UTRYGGHET - KARTLEGGING 

Utrygghetssteder i trafikken er steder hvor folk føler seg utrygge, hvor det ikke nødvendigvis har 
skjedd en ulykke enda. Utrygghetssteder kan være steder hvor det stadig forekommer nestenulyk-
ker, og det bare er et tidsspørsmål når en virkelig ulykke oppstår. Andre ganger vil det ikke være 
reell ulykkesrisiko forbundet med utrygghetssteder. Ønske om gang- og sykkelveier er ofte et utrykk 
for utrygghet og ønske om en trygg arena for bevegelse og aktivitet.  
 
Våren 2019 ble velforeninger, skolenes samarbeidsutvalg, barnehager samt rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne invitert til medvirkning i revidering av Færder kommunens trafikksikker-
hetsplan. De ble bedt om å komme med innspill på hvor de følte seg utrygge og mulige tiltak for å 
bedre situasjonen. 
 
Det ble registrert 10 innspill fra råd, foreninger, skoler og FAU’er. Innspillene er oppsummert og lagt 
inn i ”liste over mindre trafikksikkerhetstiltak” (VEDLEGG 1), sammen med tidligere innspill. Kom-
munen mottar kontinuerlig innspill på trafikksikkerhet og har en god oversikt og kunnskap over tra-
fikkforholdene. 
 
Følgende problemstillinger peker seg ut på det som kommunen i senere tid har fått av henvendelser 
og det som kom inn av konkrete innspill våren 2019:  
 
1. Sikring av boligområder og skoleveier. I de aller fleste boligområdene er det innført 30-soner, 
men mange melder fra om høy fart og ønske om humper. Systematiske trafikkmålinger for priorite-
ring av humper og bruk av kommunens digitale fartstavle vil bedre sikkerheten i barns nærmiljø og 
mange skoleveier. 
 
2. Sikring av kryssingspunkter gjelder i stor grad på det overordnede veinettet samt på de største 
kommunale veiene. Ønskene går på bedre sikring av eksisterende gangfelt, som for eksempel ved 
nedsatt hastighet, opphøyde gangfelt, siktutbedringer, forsterket belysning etc. Mange ønsker også 
nye gangfelt, men bedre sikring/tilrettelegging av de viktigste/mest brukte kryssingspunktene kan 
ofte være et bedre trafikksikkerhetstiltak. Mye er gjort, men fortsatt er det behov for bedring.   
 
3. Gang- og sykkelveianlegg. Etablering av manglende strekninger med anlegg for gående og 
syklende, utbedring av eksisterende anlegg og å finne snarveier/alternative ruter etc. Gjelder i stor 
grad for det overordnete veinettet og de større kommunale veiene. 
 
 
4. Skolenes og barnehagenes nærområde. Det er ønsket en opprydding av bringe/hente- og par-
keringssituasjonen ved flere av skolene. Tiltak bør gjøres, ikke bare ut ifra ulykkessituasjonen, men 
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også for å øke trygghetsfølelsen og som et ledd i det holdningsskapende arbeid. Dette er tiltak på 
kommunale veier og eiendommer. 
 
5. Venteplasser for buss. Flere steder på det overordnede veinettet mangler det venteplasser for 
buss. Skolebarn og andre busspassasjerer må vente i veibanen. Dette er utrygt, spesielt vinterstid 
ved store snømengder. 
 
6. Siktutbedringer. Langs det kommunale veinettet er det mye å hente ved at hver enkelt sørger for 
god sikt ut fra sin avkjørsel samt i veikryss der man har naboeiendommen til krysset. På det over-
ordnede veinettet er det sikt til kryssingspunkter og i veikryss som er påpekt. 
 
7. Bedre og mer lys langs veier og stier. Manglende og dårlig veibelysning og lys langs stier er 
pekt på av mange. Bedre belysning vil ikke bare føre til at mange vil føle seg tryggere, men også 
faktisk redusere faren for ulykker. 
 

 
 
 

 
 

5. VEIER OG GANG- OG SYKKELVEIER 

5.1 Kommunale og private boligveier 

Typisk for en boligvei er mange avkjørsler og kryss. Boligveiene er også et område som benyttes 
mye av barn i alle aldre. Det betyr mye for folks livskvalitet at veien er trygg. Trafikken i boligveiene 
varierer sterk med antall oppsittere. Mange opplever veiene utrygge jfr. kap. 4 selv om det ikke skjer 
mange alvorlige ulykker, jfr. kap.3. 
 
I mange av kommunens boligområder er det innført fartsgrense 30 km/t, men noen av bolig-
områdene, bl.a. på Tjøme har fortsatt er en fartsgrense på 50 km/t. Nye boligområder får automatisk 
30 km/t. Fartsgrense skiltes i hovedsak med 30 km/t soneskilt som igjen har kriterier på fysiske tiltak 
for å holde farten på ønsket nivå. Humper har vist seg å være det enkleste/billigste og mest effektive 
tiltak fordi det gir bilfører et direkte varsel ved kjøring med for høy hastighet.  
 
Færder kommune får ofte henvendelser fra innbyggere om kjøretøy som har høyere hastighet enn 
tillatt. Det iverksettes tiltak som  måler fart og mengde trafikk på strekningen i en periode.  



 

15 

 

 

 

  

Deretter benytter kommunen en metode for å vurdere/prioritere hvilke kommunale veier det bør 
etablere fartsreduserende tiltak i. Fartsreduserende tiltak er som regel humper. Denne metoden ble 
vedtatt av hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i tidligere Nøtterøy kommune den 
05.09.12 og revidert i 2015 og videreført i Færder  kommune. 
 
Vurderingen vektes med 3 elementer: 

 Antall biler som overskrider fartsgrensen med mer enn 5 km/t – teller 45 % 

 ÅDT (årlig døgntrafikk) – teller 25 % 

 Eksisterende tilpassing for myke trafikanter som gang-sykkelvei/fortau – teller 30 % 
 
Summen av disse vurderingene utgjør utgangspunktet for prioritering av tiltak og beslutning.  
 
Det er ofte begrensede siktforhold ut fra eiendommer og i kryss. Mange steder har hekker og vege-
tasjon vokst seg både høye og brede. Våren 2019 ble det igangsatt kartlegging av siktsoner langs 
kommunale veier. Karleggingen initierer henvendelse til den ansvarlige og deretter tiltak for å bedre 
sikten.  
 

5.2 Fylkesveier 

Statens vegvesen har i flere år gjennomført trafikksikkerhetsrevisjoner av gamle riksvei 308 og 309, 
nå fylkesveier (Kirkeveien/Vestveien/Helgerødveien og Smidsrødveien/Berganveien). Det er utført 
en rekke tiltak for å bedre sikkerheten for myke trafikanter. Hastigheten på mange strekninger er 
redusert og gangfelt er opphøyd og har fått forsterket belysning. Flere bussholdeplasser er oppgra-
dert med leskur og taktile heller. Samarbeid mellom kommune og vegvesen har ført til ny gs-vei på 
Torød og langs Østveien, fra Feierskauen til Grimestad. Noe av bakgrunnen for den positive ulyk-
kesutviklingen i kommunen for fotgjengere kan nok tilskrives bl.a. denne type tiltak. 
 
 
 

5.3 Gang- og sykkelveinettet i kommunen 

 
I tråd med den økende biltrafikken settes det også krav til egne gang- /sykkelveianlegg for å gjøre 
ferdselen i trafikken tryggere. Legges forholdene til rette, kan en del av bilreisene overføres til syk-
kel. Skal dette lykkes må gang- /sykkelveinettet være sammenhengende og binde sammen boligom-
råder, skoler, arbeidsplasser, kollektivknutepunkter, utfartsområder og andre viktige målområder. 
Kart over eksisterende og manglende gang- og sykkelveier viser at mye er gjort , men det gjenstår 
også mye. I Færder kommune er det nesten 75 km med anlegg for gående og syklende, men det 
gjenstår cirka 44 km. Cirka 27 km av manglende anlegg for gående og syklende er langs fylkesveier, 
mens 17km langs kommunale veier. Se figurene 14 og 15 og liste med manglende gang- og sykkel-
veistrekninger på kommunale veier og fylkesveier – VEDLEGG 2  
 
Det er flere måter å finansiere byggingen på, men den viktigste finansieringen langs fylkes- og 
kommunale veier er et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen . 
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Etablering av gang-/sykkelveinettet har også et helseaspekt. Alle bør være fysisk aktive hver dag. 
Den enkleste måten å være fysisk aktiv på, er å legge aktiviteten inn i daglige rutiner – for eksempel 
ved å sykle til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter.  

 
 

Figur 14 Kart over eksisterende og manglende gang og sykkelveier, Nøtterøy  
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Figur 15 Kart over eksisterende og manglende gang og sykkelveier, Tjøme 
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6. VISJONER, MÅL OG SATSINGSOMRÅDER 

6.1 Nasjonale visjoner og mål 

 

Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 er en viktig overordnet plan som gir føringer for tra-

fikksikkerhetsarbeidet framover.  

 

Stortinget har gjennom NTP vedtatt at nullvisjonen skal være grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet 

i Norge. Nullvisjonen har fokus på de alvorligste trafikkulykkene - en visjon om ingen drepte og ingen 

hardt skadde. Generelt for landet vil dette si møte- og utforkjøringsulykker som i stor grad skjer på 

overordnede veinettet samt fotgjenger- og sykkelulykker som i større grad skjer på det lokale veinet-

tet. Nullvisjonen utfordrer veisektoren på det sterkeste, men det krever også at trafikantene endrer 

holdning og får en dypere forståelse av trafikksikkerhet.  

 

For å følge opp nullvisjonen er det utarbeidet en Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 

2018-2021. Det ble i forrige plan satt et etappemål om at antall drepte og hardt skadde innen 

veitrafikken skulle halveres (fra rundt 1 000 per år (som er gjennomsnittet for perioden 2008–2011) 

til maksimalt 500 i 2024). I NTP 2018-2029 er det fastsatt et nytt etappemål for utviklingen i antall 

drepte og hardt skadde. Målet for 2024 beholdes som et delmål og målkurven i NTP 2014-2023 

forlenges til 2030. Ambisjonen er at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 2030 på 

nasjonalt nivå.  

 

 
Figur 16 Ny nasjonal tiltaksplan (Illustrasjon: Statens vegvesen). 

 

Trafikksystemet er et samspill mellom trafikant, kjøretøy og infrastruktur. For å nå målene som er 

satt er det nødvendig å arbeide målrettet på alle tre områdene. Regjeringen mener at selv med en 

økt planramme og en offensiv satsing på sikker veiinfrastruktur, er det nødvendig å satse videre på 

spesielt trafikantrettede tiltak. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er det valgt ut noen 

områder hvor tilstandsutviklingen skal følges. Tilstandsmål som i hovedsak skal nås ved hjelp av 

trafikantrettede tiltak er: Bruk av bilbelte, sikring av barn i bil, bruk av sykkelhjelm og refleks samt 

redusert kjøring i ruspåvirket tilstand og overholdelse av fartsgrenser. 

  

Det vises til at mange av de enkle og mest effektive trafikksikkerhetstiltakene er tatt i bruk. Med et 

relativt lavt antall trafikkulykker blir ytterligere reduksjon i antallet drepte og hardt skadde stadig mer 

krevende, og avhengig av økt og felles innsats fra flere offentlige aktører. Hovedinnretningen på 

meldingen er derfor å belyse tverrsektorielle utfordringer og behov i trafikksikkerhetsarbeidet, og å 

bidra til bedre overordet forankring og økt samordning av den framtidige innsatsen. 

 

Ett innsatsområde i planen omhandler trafikksikkerhetsarbeidet i kommuner. Under dette området er 

det et mål å øke antallet kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune. Færder er en  

godkjent kommune. Godkjenningen varer i tre år av gangen. For kommunen blir det derfor viktig å 

sørge for at kriteriene, som stilles for alle sektorene i kommunen, til enhver tid er oppfylt. Under inn-

satsområdet påpekes også viktigheten av at kommunens trafikksikkerhetsplan er oppdatert og dek-
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ker hele bredden av det kommunale trafikksikkerhets-arbeidet og at hensynet til trafikksikkerhet 

ivaretas i all areal- og transportplanlegging. 

 

Under innsatsområde gående og syklende ligger det foruten trafikantrettede tiltak også tiltak som 

går på bedre fysisk tilrettelegging både langs riks- fylkes og kommunal vei. På det kommunale vei-

nettet skjer det andelsmessig mange ulykker med myke trafikanter slik at kommunenes innsats er 

avgjørende i trafikksikkerhets-arbeidet for denne gruppen trafikanter. 

 
Mye av sykkeltrafikken foregår på fylkesveier og kommunale veier, hvor det også er størst potensial 
for å øke sykkeltrafikken. I Nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023 er det satt følgende mål: 
 
· 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 og fra skolen 

 

Strategien er begrunnet i regjeringens mål om mer miljøvennlig transport, bedre helse og mer fysisk 

aktivitet. 

 
 

6.2 Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Fylkeskommunen skal samordne trafikksikkerhetsarbeidet og være et bindeledd mellom staten og 

kommunene. Vestfold og Telemark fylkeskommune /1.1.20) skal gjennom sin Trafikksikkerhetsplan  

sette mål og beskrive satsingsområder.  

 

Trafikksikkerhetsplanen følger opp de nasjonale etappemålene om reduksjon av antall drepte og 

hardt skadde.  
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6.3 Kommuneplan for Færder kommune 

Det er her hentet fram noen omtalte delmål og veivalg fra Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 

2030 som har betydning for trafikksikkerhetsarbeidet: 

 

 

Delmål Veivalg 

Færder kommune har et transportsystem 

som er trafikksikkert og bidrar til omstilling 

i lavutslippssamfunnet 

 Fremme miljøvennlige transportformer som erstat-

ning for bil der dette er praktisk gjennomførbart 

 Bidra til styrking av kollektivtilbudet på land og sjø 

med fokus på frekvens og tilgjengelighet og stan-

dardheving på holdeplasser 

 Fortsatt utbygging av gang- og sykkelvei og stinett 

 Kontinuerlig innsats for trafikksikkerhet 

Færder kommune har et transportsystem 

som gir god fremkommelighet, effektiv 

kommunikasjon og som ivaretar sam-

funnssikkerhet 

 Gradvis forbedre den kommunale vei-standarden 

og samarbeide med øvrige myndigheter for et ho-

vedveinett med tilstrekkelig kapasitet for alle rei-

sende 

 Bidra aktivt til bygging av en ny fastlandsforbindel-

se og at kapasitet som frigjøres på eksisterende 

infrastruktur bedrer fremkommelighet for miljø-

vennlig transportformer 

 Bidra positivt til regionale transportordninger som 

flyplassen på Torp og utbygging av jernbane og 

E18 gjennom Vestfold  

 

 

6.4 Trygge lokalsamfunn 

 

Færder kommune søker i 2019 om sertifisering 

som Trygt lokalsamfunn (TL). Tidligere Nøtterøy 

kommune ble i 2013 godkjent som Trygt lokalsam-

funn og det systematiske skade- og ulykkesfore-

byggende arbeidet videreføres i Færder kommune 

samtidig som man søker den norske godkjenning-

en. Folkehelseloven pålegger kommunene å fore-

bygge ulykker og skader. Arbeidet kan være tid-

krevende og effektene ofte langsiktige. Systema-

tisk skadeforebygging gir færre skader, tryggere 

innbyggere og lavere kostnader for helse og reha-

bilitering. TL-metoden er handlingsrettet og gir 

gevinster. Den bygger på kunnskap om lokale 

utfordringer, og inviterer til lokale løsninger.  

 

Trygge lokalsamfunn bygger på: 

 

 Kunnskapsbaserte tiltak: Målrettet forebygging av skader og ulykker krever kunnskap om lo-

kale og nasjonale skademekanismer, og om hvilke tiltak som virker. Lokal tilpasning av 

kunnskapsbaserte tiltak er en nøkkel til suksess. 

 Tverrsektorielt samarbeid: Tverrsektorielt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor 

er nødvendig for å lykkes med å gjøre lokalsamfunnet tryggere for alle. 

Medvirkning og samspill: Lokale aktører - lag og foreninger, bedrifter, innbyggere og ildsjeler 

- har verdifull kunnskap om risikofaktorer i nærmiljøet og er viktige ressurser og støttespille-

re i det skadeforebyggende arbeidet.  

 Livsløpsperspektiv: Det skadeforebyggende arbeidet må fange opp viktige risikofaktorer og 

omfatte tiltak knyttet til ulike livsfaser, målgrupper og arenaer. 
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6.5 Visjoner, mål og satsingsområder i Færder 

 

Færder kommune ønsker å støtte opp under de visjoner og mål som er satt i sentrale planer, 

dvs. nullvisjonen, mål i NTP og andre regionale planer. 

 

Færder kommunes visjon for trafikksikkerhet er følgende: 
 

Færder skal være et lokalsamfunn der ingen blir drept eller hardt 
skadet i trafikken 

 

For å følge opp de nasjonale målene om en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024 

(sett i forhold til gjennomsnittet i perioden 2008 – 2011), er det sett på hva dette innebærer for Fær-

der kommune. 

 
Å beregne gjennomsnittstall for drepte og hardt skadde vil fremkomme med desimaltall. Det velges 
derfor å formulere dette slik at i perioden 2010 – 2013 ble i overkant av 2 personer drept eller hardt 
skadd gjennomsnittlig pr. år. I perioden 2014 – 2017 ble i underkant av en drept eller hardt skadde 
gjennomsnittlig per år. Dette innebærer at målet om en halvering er nådd.  

 

På vei mot nullvisjonen er det fortsatt viktig å fortsette med et godt trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Med bakgrunn i overordnede mål (nasjonale og regionale), ulykkessituasjonen på veiene samt vir-

kemidler som kommunen rår over, vil Færder kommune i denne trafikksikkerhetsplanen fortsatt rette 

fokus mot: 

 

Sikkerhet for gående og syklende 

 
Med et mål om null vekst i persontransporten med bil, er økt sykling både forventet og ønskelig. Et 

mål fra forrige plan i Nøtterøy kommune var at 80% av barn og unge bør gå eller sykle til og fra sko-

len. Ulykkesbildet for sykkel viser en svak negativ tendens. Sykkel bør derfor ha et spesielt fokus i 

årene framover. Et økende antall el-sykler understreker behovet. 

  

Sikkerheten for gående og syklende kan bedres gjennom god fysisk tilrettelegging. Dette blir et 

ansvar for de ulike veieiere. Kommunen vil gjennom planen synliggjøre behovene for fysiske tiltak 

både på det kommunale veinettet, men også på fylkesveinettet hvor kommunens rolle blir å være 

pådriver overfor Statens vegvesen og Fylkeskommunen.  

 

I tillegg til bedre fysisk tilrettelegging kreves det også at fotgjengere og syklister kan trafikkreglene, 

følger disse reglene og at de bruker sikkerhetsutstyr som refleks og hjelm. Dette innebærer et godt 

og systematisk trafikantrettet arbeid både blant voksne, og overfor barn og unge. Holdninger dan-

nes tidlig og vi påvirkes hele livet. Skole- og barnehagesektoren samt helsesektoren er viktige, samt 

andre frivillige organisasjoner, kjøreskoler, lokalsamfunnene, bedrifter etc.  

 

Konkret handlingsplan for organisatoriske, trafikantrettede og fysiske tiltak innen satsingsområdet 

framgår av handlingsplanen (kap.8).  
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7. TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 

Trygg Trafikk har utarbeidet verktøyet «Trafikksikker kommune» som et begrep, et kvalitetsstempel, 

for de kommunene som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. Å oppnå godkjen-

ning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider målbevisst og helhetlig 

med trafikksikkerhet. 

 

Kommunene har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, gjennom sitt 

ansvar for arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør, transportkjøper og som 

arbeidsgiver. I tillegg har kommunene gjennom Folkehelseloven ansvar for å fremme befolkningens 

helse og bidra til forebygging av sykdom og ulykker.  

 

I tillegg til fysiske trafikksikkerhetstiltak, må en helhetlig trafikksikkerhetstenkning til. Det omfatter 

forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid. Erfaring viser at for å oppnå økt 

innsats i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet må arbeidet være sektorovergripende og forankret 

i kommunens øverste ledelse. Ansvarsforholdene må være klarlagte og det må være gode rapporte-

ringsrutiner. 

 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021 har en målsetting om at det i 2022 skal  

være flere Trafikksikre kommuner. For å gjøre arbeidet med trafikksikkerhet i kommunene enklere 

har Trygg Trafikk utviklet et eget nettsted: www.trafikksikkerkommune.no.  

 

Figur 17 Kriterier for Trafikksikker kommune (hentet fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021)  

 
Godkjenningene fra de tidligere to kommunene videreføres i Færder kommune. De godkjente søk-
nadene viser at Færder kommune kjennetegnes med godt trafikksikkerhetsarbeid i administrasjon 
og tjenester. 
 
I godkjenningsmøtet  med  Trygg Trafikk  ble følgene understreket: 
 
Teknikk og miljø mangler en oppdatert trafikksikkerhetsplan, men har god praksis. Fylkets trafikksik-

kerhetsplan bør kjennes igjen i Færder kommunes  plan for å vise de nasjonale målene. Det er et 

krav at ny trafikksikkerhetsplan påbegynnes i 2018. Temaplan ligger i planstrategien til Færder  

kommune. Dagens trafikksikkerhetsplan er systematisk og god, men må oppdateres på nasjonale 

mål.  

 

Personalavdelingen (HR) presenterer et nytt dokument om ansattes ferdsel i trafikken. Dette doku-

ment må gjøres kjent og følges opp i alle kommunens virksomheter.  

http://www.trafikksikkerkommune.no/
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Skoler/barnehager representerer flest trafikanter, samtidig som de har et ansvar for trafikkopplæring. 

De har levert eksemplariske dokumenter. Særlig bra at området rundt skole/barnehage er beskrevet. 

Viser oppmerksomhet mot lokale utfordringer. Også pluss for at det pekes på hvordan foreldre skal 

oppføre seg.  

 

Kulturenheten administrerer kampanjen Verdifull transport. De utfordrer lag og foreninger til å løfte 

fram trafikksikkerhet som en del av foreningens verdier gjennom å ta opp trafikk som tema i årspla-

nen, i vedtektene samt at foreningene lager sin egen reisepolicy. Dette er veldig bra. 

 

Helsestasjonen er en god leverandør av trafikksikkerhetsarbeidet og jobber med å informere foreldre 

om sikring av barn i bil. 

 

Kommuneoverlegen informerer  fastlegene om helsekravene for førerkort (veitrafikklovens § 34) 

samt aktuelle kurs. Beskrivelse av hvordan dette skal følges opp mangler. Hjemmetjenesten har 

meldt inn at de ikke vet hvor de skal melde inn bekymring om pasienter bør kjøre bil. 

 

Dette er områder kommunen vil arbeide med i de neste årene. Punktene er innarbeidet i handlings-

planene som framgår av de neste kapitlene. 

 
I november 2020 skal Færder kommune re-godkjennes. Dette innebærer at Færder kommune må 
kunne dokumentere at de rutinene som ble utarbeidet til godkjenningen har blitt etterlevd i perioden. 
Trafikksikkerhetsplanen skal evalueres særskilt, og utvalgte grupper av kommunens ansatte må 
gjennomføre en spørreundersøkelse i forkant av godkjenningen.  

 

 

8. HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I FÆRDER 

KOMMUNE 

Som en ramme for handlingsplanens ulike deler, ligger det systematiske arbeidet som Færder 

kommune gjør innenfor kriteriene som er satt for å være godkjent som Trafikksikker kommune. 

 

Ut fra satsingsområdet «Sikkerhet for gående og syklende», er det utarbeidet en konkret handlings-

plan, inndelt i tre kategorier tiltak: 

1. Organisatoriske tiltak 

2. Trafikantrettede tiltak (opplæring og holdningsskapende tiltak) 

3. Fysiske tiltak 

 

Handlingsplanen omfatter også kapitler som omhandler midler, budsjett og tilskuddsordninger. 

 
8.1 Organisatoriske tiltak 

 

Dette dreier seg om hvordan kommunen organiserer sitt trafikksikkerhetsarbeid i hver sektor og 

hvordan man samarbeider på tvers av sektorene med trafikksikkerhet.  
 
Følgende handlingsplan foreslås for organisatoriske tiltak:  

 

Tiltak Ansvar 

 

TS-gruppe - videreføre arbeidet med en administrativ 
trafikksikkerhetsgruppe på tvers av de ulike sektorer som 
skal jobbe med trafikksikkerhet/ -planen, koordinere ar-
beidet og følge opp tiltakene i planen. Alle sektorene for-
plikter seg til å stille med representanter og ta ansvar for 
sine områder i planen. 

Drifts- og anlegg har 
hovedansvaret. TS-gruppa vil i tillegg 
bestå av representanter fra planavd., 
oppvekst- og kunnskap, folkehelsekoor-
dinator, kultur m.fl. 

Ivareta trafikksikkerheten i arealplaner. Vurdere tra-
fikksikkerheten i planer på alle nivåer, fra kommuneplan til 

Kommuneutvikling  har hovedansvaret. 
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reguleringsplaner. 
 
I kriteriene for trafikksikker kommune har kommunen 
forpliktet seg på følgende punkter: 

✔ Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle 

nye byggeområder ved utarbeidelse av kommuneplanens 
arealdel. 

✔ Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved be-

handling av reguleringsplaner. 

Trafikksikker kommune – Færder kommune skal følge 
opp kriteriene som ligger til grunn for godkjenning og 
sørge for at rutiner og systemer etterfølges 

Alle sektorer 

 

Figur 18 Handlingplan Organisatoriske tiltak ”Trafikksikkerhetsplan Færder  2019-2022”  

 
 

8.2 Trafikantrettede tiltak 

 

Dette er tiltak som retter seg mot trafikantene for å bedre trafikkunnskapen samt å påvirke trafikan-

tenes holdninger og adferd i trafikken. Kommunen har stor påvirkning på det holdningsskapende 

arbeidet. Skole- og barnehagesektoren samt helsesektoren er viktige her. Grunnlaget for bevisste 

og varige holdninger legges i barneårene, men alle påvirkes og lærer hele livet. Trafikkopplæring 

kan derfor betraktes som en livslang læringsprosess. 

 

Også andre frivillige organisasjoner, kjøreskoler, vel, bedrifter etc. blir viktig å ta med i dette 
arbeidet. Trafikksikkerhetsgruppa som er foreslått under organisatoriske tiltak, har et koordinerings-
ansvar. Ansvar for gjennomføring/oppfølging av de enkelte tiltak må ligge hos ansvarlig sek-
tor/organisasjon.  
 
Det er i den følgende tabellen foreslått  trafikantrettede tiltak i planperioden 2019 - 2022. Tiltakene er 
ikke satt opp i noen prioritert rekkefølge, men inndelt i grupperinger etter alder og hvem som er an-
svarlig for å følge opp tiltakene. 
 
 
  

Trafikant-

gruppe 

Type tiltak Ansvarlig (i samarbeid med) 

Barn (0 - 6 år) Helsestasjonene og barnehagene 

1 Sikring av barn i bil Helsestasjonene, Barnehagene, 

Trygg Trafikk  

2 Kriteriene satt i konseptet «Trafikksikker 

barnehage» skal følges for å styrke trafikk-

temaet i barnehagene 

Barnehagestyrer/ trafikksikkerhets-

ansvarlig, Trygg Trafikk 

Barn (6 - 13 år) Barneskolene 

3 Kriteriene satt i konseptet «Trafikksikker 

skole» skal følges for å styrke trafikktemaet 

i skolene 

Rektor/trafikksikkerhetsansvarlig ved 

barneskolene, Trygg Trafikk 

4 Gå og sykle til skolen  Rektor/trafikksikkerhetsansvarlig ved 

barneskolene, Trygg Trafikk 

Ungdom (13 - 16 år) Ungdomsskolene 

5 Kriteriene satt i konseptet «Trafikksikker 

skole» skal følges for å styrke trafikktemaet 

i skolene 

Rektor/trafikksikkerhetsansvarlig ved 

ungdomsskolene 

6 Gå og sykle til skolen Rektor/trafikksikkerhetsansvarlig ved 

ungdomsskolene 

7 Mengdetrening som et tema på foreldremø-

ter 

Rektor/trafikksikkerhetsansvarlig ved 

ungdomsskolene 

Eldre 
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8 Kommuneoverlegen fortsetter arbeidet med 

å informere fastlegene om helsekravene for 

førerkort (veitrafikklovens § 34) samt 

aktuelle kurs.  

Kommuneoverlegen 

9 Kurs 65+  

Kurs for erfarne fotgjengere 
Helse og omsorg  

/Folkehelsekoordinator 

Befolkningen generelt 

10 Kampanjer og informasjon om å klippe 

hekker og busker 

Teknikk og miljø, 

FAU/Skolene/elevråd 

11 Få flere til å gå og sykle (kampanjer, utde-

ling av reflekser m.m.)  

Sektorledere ved flere sektorer i 

kommunen 

12 Lag og foreninger skal ha retningslinjer for 

sikker transport. Kampanjen ”Verdifull 

transport” videreføres. 

Administrasjon, Kultur og levekår 

13 Bevistgjøre folks alhoholvaner gjennom Av 

og til kampanjer rettet mot trafikk. Av og til 

er en alkovettorganisasjon 

Folkehelsekoordinator/Teknikk og 

miljø 

14 Mobil bak rattet, hjelm- og reflekskampan-

jer. Bruke kommunens hjemmeside og 

facebookside.  

 

Folkehelsekoordinator/Teknikk og 

miljø samarbeid med Service og 

kommunikasjon 

 

Kommunens ansatte, transportører og vei-/vedlikeholdstjenester 

15 Sørge for at kommunens trafikksikkerhets-
policy / retningslinjer for reiser, transport og 
ferdsel i trafikken for kommunens ansatte 
samt ved kjøp av transporttjenester er kjent 
av alle ansatte. Retningslinjene må forbed-
res. 

 

Rådmann/AMU/ 

sektorledere/trafikksikkerhetsgruppe  

16 Kommunen som kjøper av ulike tjenester, 
stiller krav til samarbeidspartnere om tra-
fikksikker adferd. Disse innarbeides i an-
budsdokumentene 

Kommunaldirektør, Teknikk og miljø 

17 Trafikksikkerhet som et årlig tema i kom-
munens arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

Kommunaldirektør, Teknikk og miljø 

Figur 19 Handlingplan Opplæring og holdningsskapende tiltak Færder kommune 
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Litt mer om hva de ulike tiltakene innebærer: 

 

 

Barn (0 - 6 år) – Helsestasjonene og barnehagene  

 
1. Sikring av barn i bil – Trafikksikker kommune konseptet forutsetter arbeid innen dette tema, bå-

de på helsestasjonene og barnehagene. Her er noen konkrete tiltak som skal følges: 
  
- Kursing av helse- og barnehagepersonell om riktig sikring, bruk etc. i regi av Trygg Trafikk  
- Brosjyre fra Trygg Trafikk skal deles ut fra helsestasjonen - eks. på svangerskapskurs, ved 

hjemmebesøk av nyfødte, ved 2-års kontrollen og ved 4-års kontrollen. Fokusere på riktig 
sikring ved de ulike alderstrinn.  

- Informasjon/plakater skal henges opp på helsestasjonen. 
- Foreldremøter i barnehagene - ta opp sikring av barn i bil som et fast tema hvert år. 

 
2. Gjennom konseptet «Trafikksikker barnehage» har barnehagene forpliktet seg til følgende:  

 

 
 
Barnehagene skal også sørge for kontinuerlig kursing/opplæring av barnehagepersonell - det ar-
rangeres kurs i regi av Trygg Trafikk som man bør benytte seg av. Trygg Trafikk materiell for 
denne aldersgruppen bør tas i bruk. 
  

Barnas Trafikklubb ble relansert i 2016 med et helhetlig pedagogisk opplegg som lett kan inte-

greres i barnehagens årsplan og i barnehagehverdagen. https://www.barnastrafikklubb.no/ 
 

 

Barn (6 - 13 år) – Barneskolene  

 
3. Gjennom konseptet «Trafikksikker skole» har barneskolene forpliktet seg til følgende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.barnastrafikklubb.no/


 

27 

 

 

 

  

Årsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i skolen lages for hver enkelt skole. Planen skal følge årets 
ulike årstider og fokusere på viktige temaer i de ulike månedene. Hvordan man skal nå Kompe-
tansemålene i Kunnskapsløftet må tydeliggjøres i planen.  
I planen skal mål, tema, læringsmateriell og aktiviteter for de ulike trinnene framgå (f.eks. «ak-
sjon skolestart» m/bannere og utdeling av ryggsekker til alle 6-åringer, «gåbuss» -kampanje, 
sykkelopplæring, gåtrening, refleksbruk- demonstrasjon og utdeling av refleksvester og brikker 
m.m.). Materiell som er utviklet av Trygg Trafikk;” Trafikkboka”, www.trafikkogskole.no (videoer 
og nettoppgaver), Sykkelhefter, Sykkelkort, m.m. bør benyttes.  
 

4. Gå og sykle til skolen.  Få flere barn til å bruke skoleveien på en trygg og aktiv måte. Kommu-
nen må stille krav til hvordan barn og ikke minst de voksne, skal ferdes på skoleveien og rundt 
skolens område. Det er utarbeidet mye fint materiell som er tilgjengelig på internett, bl.a. brosjy-
rer som kan bestilles gratis, materiell til bruk på foreldremøter etc. 
https://www.tryggtrafikk.no/skole/skolevei/  

 

 

 

Ungdom (13 - 16 år) - Ungdomsskolene 

 
5. Gjennom konseptet «Trafikksikker skole» har ungdomsskolene forpliktet seg til de samme punk-

tene som barneskolene. 
 

Temaer som skal være med i årsplanene er sammenhengen mellom fart og ulykker, sikkerhets-
utstyr, refleks og rus. Undervisningsopplegg og materiell innen temaene finnes på nettet, 
http://www.trafikkogskole.no/  
 

6. Gå og sykle til skolen.  Få flere unge til å bruke skoleveien på en trygg og aktiv måte. Se også 
pkt.4. 

 

7. Mengdetrening som forberedelse til sertifikat for bil er et tema som skal tas opp på foreldremøter 

i avgangsklassen.  

 

 

Eldre 

 
8. Kommuneoverlegen informere fastlegene om viktige endringer i lovverket. Dette gjelder også 

lovendringer som kan knyttes til veitrafikklovens § 34,helsekrav for førerkort. 

Kommuneoverlegen informerer også fastlegene om aktuelle kurs i regi av Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark.  Hvis kommuneoverlegen mottar bekymringsmelding vedrørende en 

fastleges vurdering av helsekravene for førerkort, tar kommuneoverlegen først dette opp med 

den aktuelle fastlegen. Ved behov, meldes dette videre til Fylkeslegen. Rutiner for varsling av 

manglende kjørekompetanse må utarbeides/gjøres kjent for alle i helsesektoren. 

 

9. Oppfriskningskurs for eldre sjåfører (65+) og kurs for erfarne fotgjengere. Folkehelsekoordinator 
initierer muligheten for kurs via for eksempel eldrerådet, pensjonistforeningen, historielag, biblio-
tekene etc.  
 
Den eldre delen av befolkningen er en gruppe som øker i antall, og alt tyder på at eldre generelt 
sett har til hensikt å være aktive og mobile. Dette har mange gevinster både på individnivå og for 
samfunnet. Samtidig medfører det en risiko for at det vil inntreffe flere ulykker der eldre er invol-
vert. Ulykker med eldre fotgjengere får ofte  et mer alvorlig utfall enn ulykker der yngre er invol-
vert fordi kroppens tåleevne blir mindre med årene. Derfor er det god grunn til å se nærmere på 
denne typen ulykker og iverksette tiltak som kan minske risikoen for at de inntreffer. 

 
 
 
Befolkningen generelt 

 
10. Kampanjer og informasjon om å klippe hekker og busker. Busker og trær representerer en tra-

fikkfare mange steder fordi siktforholdene blir dårlige når det ikke klippes. Veimyndighetene kan 
med hjemmel i lovverk, klippe bort trafikkfellene, men dette krever store ressurser og det kan fø-
re til krav om erstatning. Informasjon og holdningskampanjer overfor lokalsamfunnene og hver 

http://www.trafikkogskole.no/
https://www.tryggtrafikk.no/skole/skolevei/
http://www.trafikkogskole.no/
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enkelt huseier foreslås, for å få befolkningen selv til å ta ansvar og sørge for gode siktforhold 
langs veier og i avkjørsler. Færder kommune har satt av midler til kartlegging siktsoner, primært 
langs gang- og sykkelveier i nærheten av skoler hvor det ferdes mange barn.  
 

11. Få flere til å sykle og gå.  Samarbeide med fylkeskommune og Statens vegvesen om å øke 

sykkelandelen – bidra bl.a. gjennom kampanjer, utdeling av reflekser, sykkellykter m.m. 

 

12. Færder kommune må gjennom sine virksomheter innen kultur, stimulerer frivillige lag og 

foreninger med kampanjen ”Verdifull transport”, til å innarbeide retningslinjer for sikker transport 

innenfor egen virksomhet.  

 

13. Færder kommune må gjennom sitt medlemskap i alkovettorganisasjonen Av og Til i samarbeid 

med politiet minne befolkningen om at alkohol og kjøring er en livsfarlig kombinasjon. 

 

14. Mobil bak rattet, hjelm- og refleksbruk krever jevnlig fokus. Færder kommune  skal, gjennom 

hjemmeside og facebook gjennomføre kampanjer. Kampanjene kan være i egen regi eller et 

samarbeid med fylket, Trygg Trafikk eller andre trafikksikkerhetsaktører. 

 

 

 

Kommunens ansatte og transportører 

 

15. Færder kommunes  trafikksikkerhetspolicy / retningslinjer for egne ansattes reiser, transport og 

ferdsel i trafikken, samt ved kjøp av transporttjenester skal være kjent av alle ansatte.  

 

Dette sikres ved at:  

 

 retningslinjene er tema i personalmøter minst en gang årlig 

 nye medarbeidere gjøres kjent med retningslinjene  

 hver enkelt virksomhet har utarbeidet rutiner for vedlikehold av sine kjøretøyer 

 at internt og eksternt regelverk for bruk av yrkesbil overholdes 

 virksomhetslederne tar ansvar for veiledning og opplæring i trafikksikker adferd 

 sektorielle miljøgrupper og arbeidsmiljøutvalget gjennomgår retningslinjer og status én gang 

årlig i samsvar med rutiner og prosedyrer. 

 trafikksikkerhetsgruppa vil spille inn forbedringsforslag til retningslinjene. 

 

 

16. Færder kommune  har retningslinjer for kjøp av transporttjenester. Retningslinjene følger vegtra-

fikkloven og skal blant annet sikre at alle barn, unge og ansatte som er passasjerer i privat eller 

kollektivt kjøretøy benytter godkjent sikkerhetsutstyr (f.eks. barneseter, setebelter).  
 

 

17. Trafikksikkerhet er per i dag, ikke et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). Dette 

foreslås tatt inn som et fast tema fra og med 2019.  
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8.3 Fysiske tiltak 

 

Ut fra ulykkesanalysen som er gjort og de innspill som har kommet til planen, bør det  satses 

på/prioriteres følgende fysiske tiltak i perioden 2020-2023. Tiltak rettet mot de myke trafikantene er 

prioritert. 
 

 Tiltak 

1 Det overordnede veinettet – sikring av kryssingspunkter 
Sikre trygge kryssingspunkter. Gjennomgå gangfelt, vurdere nye og vurdere å fjerne eksis-
terende. Vurdere utbedringer av eksisterende gangfelt. Bedre belysning. Sikre god sikt. 
Samarbeide med Statens vegvesen/fylkeskommunen. 

 

2 Mindre tiltak på det kommunale veinettet 
Måle fart og vurdere tiltak som humper. Sikre god sikt i avkjørsler og kryss. 

 

3 Behov for gang- og sykkelveier 

Se egen beskrivelse under 

 

4 Kartlegge stier og snarveier 

Kartlegging av eksisterende stier og snarveier vil gi en oversikt over alternativer til gang- og 

sykkelveiene. Kartleggingen bør beskrive om stien/snarveien er egnet til helårsbruk, kan 

man bruke sykkel og barnevogn, samt hvem som er de primære brukere (skolebarn, syklis-

ter til jobb, turgåere). 

Se mer i egen beskrivelse under 

5 «Hjertesoner» ved skolenes nærområde. 
Redusere biltrafikken rundt skolene for å sikre området bedre for gående og syklende. Det-
te er et holdningsskapende tiltak kombinert med evt. fysisk tilrettelegging, skilting etc. 

Se mer i egen beskrivelse under 
 
 Figur 20 Handlingplan Fysiske tiltak ”Trafikksikkerhetsplan Færder 2018-2021”  

 

Litt mer om tiltakene:  

 

3. Behov for gang- og sykkelveier 

Hvis  andelen gående og syklende skal øke, er det viktig å få etablert et sammenhengende gang- og 

sykkelveinett langs de mest trafikkerte veiene.  

 
Det er registrert et behov på i underkant av 44 km ny g/s-vei. 17 km er langs kommunale veier og 27 
km er langs fylkesveier. Tabellen (VEDLEGG 2) som viser manglende g/s-veier strekker seg langt ut 
over trafikksikkerhetsplanens horisont (2020-2023). Den gir likevel viktig innspill til kommuneplanen 
og grunnlag for prioritering for igangsetting av tiltak. Tabellen indikerer også behovet for tilskudd fra 
Fylkeskommunen. For å få tilskudd til bygging, er det også viktig å ha g/s-vei prosjekter som er fer-
dig regulert.  
 
Noen strekninger i tabellen er delt opp i etapper for å øke muligheten for tilskudd og gjennomføring. 
 
Det er foretatt en gruppevis prioritering med inndeling i gruppe 1,2 og 3. 
Prioriteringen er gjort etter følgende vektlegging: 
 
Trafikksikkerhet for skolebarn, 50 % 
Trafikksikkerhet generelt, 30 % 
Sammenhengende g/s-veinett, 20 % 
 
Prioriteringen hvor hovedfaktoren er å sikre skoleveier er gjort gruppevis og må betraktes som en 
«grovsortering». Andre faktorer som også kan spille inn er utbygging av boligområder hvor utbygger 
må stå for bygging av g/s-vei, fylkeskommunale prioriteringer og økonomi. 
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Prosjektene i gruppe 1 har høyest prioritet. Kommentarer til disse strekningene: 
 
Fv 410 Tenvikveien – fra Tenvik til Snarrønningveien, 2800 m, ca. kostnad 33,6 mill. 
Detaljregulering av gang- og sykkelveien fra Tenvik til Snarrønningveien ble vedtatt av kommunesty-
ret den 21.03.18. Bygging av g/s-vei her knyttes sammen med g/s- veien langs Brattåsveien. Veien 
er smal og svingete, veiskulder mangler stedvis, det er flere uoversiktlige utkjørsler og det mangler 
gang- og sykkelvei. Mange barn ferdes her, både til og fra skole og fritidsaktiviteter. Kommunen har 
mottatt meldinger om høy fart og nestenulykker. Trygghetsfølelsen til barn og foreldre er viktig for å 
nå målet om at 80 % av barn/unge skal gå/sykle til skolen. 
 
Kv 1710 Lerkeveien – fra Linerleveien til Fugleveien, 290 m, ca. kostnad 3,5 mill. 
Lerkeveien ligger i boligområdet Vestskogen. Området er under regulering. Per i dag er det to bar-
nehager og en barneskole i området. Lerkeveien ligger i et boligområdet hvor mange barn ferdes til 
og fra skole og fritidsaktiviteter.  
 
Kv 2536 Løkkeåsveien – fra Berganveien til Dreggveien, 340 m, ca. kostnad 4,1 mill. 
Oppstart av detaljregulering vedtatt i HMK, tidligere  Nøtterøy kommune i sak 17/231.Veien går 
gjennom er industriområdet med bedrifter som genererer mye tungtransport. I tillegg ligger det en 
barnehage som naturlig nok medfører en del trafikk. Veien er en viktig skolevei for barn som bor i 
Knarberg, Duken og Nesbrygga som skal til Oserød skole. Kommunen har mottatt flere henvendel-
ser fra bekymrede foreldre. 
 
Kv 2480 Øvre Fjellvei – fra Vestfjordveien til Øvreveien, 560 m, ca. kostnad 6,7 mill.  
Smal vei med mye blanda trafikk. Det er mye aktivitet i området som har to skoler, et stort idrettsan-
legg og friluftsområdet Teieskogen. Alternativ rute for myke trafikanter er sti gjennom skogen, men 
for noen oppleves det som en omvei og stien er til tider svært glatt vinterstid. 
 
Fv 385 Haugsveien – fra Østveien til Eikeliveien, 220 m, ca. kostnad 2,6 mill.  
Strekningen er regulert i forbindelse med planlagt utbyggingen av Grøttås. 70 meter av strekninger 
er allerede bygget i forbindelse med utvikling av industriområdet «Haugsjordet».  
 
Fv 385 Haugsveien - fra Eikeliveien til Briskebakken, 480 m, ca. kostnad 5,8 mill. 
Kommunen har mottatt tilskudd til planlegging/regulering av strekningen. Forventet oppstart regule-
ringsplan er i 2020. Strekningen oppleves som utrygg, den er svingete og uoversiktlig. Fartsgrensen 
er 50 km/t, men det antas at mange kjører fortere.  
 
Fv390 Østveien – fra Grimestad (Velveien 1) til Holtane (Gjervågskauen 93), 1000 m, ca. kostnad 
12 mill. 
Strekningen er ferdig regulert. G/s-veien fra Grimestad og sydover mot Feierskauen og videre til 
Tjøme sentrum er ferdig bygget. En forlengelse nordover vil gi mange innbyggere en trygg gs-vei til 
skole og Tjøme sentrum.  
 
Kv 3676 Pytterønningen – fra Pytterønningen 4 til Mefjæren 1, 550 m, ca. kostnad 6,6 mill. 
Bygging av anlegg for gående og syklende  kommer som et krav i forbindelse med utbygging. Regu-
lering er igangsatt. Veien er bred og det kjøres fort. Dette er skolevei og vei til fritidsaktiviteter. 
 
Fv 428 Amundrødveien – Hellaveien til Kjernåsveien, 970 m, ca. kostnad 11,6 mill. 
På deler av strekningen er det et smalt fortau. Mange syklister velger veibanen. Strekningen er med 
på å binde boligområdene Munkerekka/Vestskogen med Borgheim. 
 
Fv 415 Torødveien – fra Movikveien til Emmaus (Torødveien 158), 370 m, ca. kostnad 4,4 mill. 
Strekningen er ferdig regulert. Bygging av gs-vei  vil gi mange barn en tryggere skolevei. 
 
Fv 390 Gjervågskauen – fra Østveien (Gjervågskauen 93) til Vestveien, 1000 m, ca. kostnad 12 mill. 
Veien er smal, svingete og uoversiktlig. Mye trafikk og høy fart. Mørkt høst og vinter.  Gang- og syk-
kelvei  er viktig for et sammenhengende gs-vei nett.  
 
Fv 390 Østveien - fra Gjervågskauen til Vestveien, 3100 meter. Kost 37,2 mill.  
Veien er smal og uoversiktlig. Mørkt høst og vinter. Høy fart. Gang- sykkelvei er viktig for sammen-
hengende gs-vei nett. 
 
Kv 2541 Oserødveien - fra Berganveien til Roppestadveien, 230 meter. 2,8 mill.  
Viktig for sammenhengende gs-vei nett. 
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Kv 2541 Oserødveien - fra Torødveien til Torød skole, 250 meter. 3 mill.  
Mange barn benytter veien til skole og fritidsaktiviteter. Strekningen er ferdig regulert.  
 

 

4. Kartlegge stier og snarveier 

Gode stier og snarveier bidrar til at reiseveien føles kortere og ofte mye triveligere for den som går 

eller sykler. Det er behov for  å kartlegge eksisterende stier og snarveier for å øke bruken av disse. 

Med varierende kvalitet på underlag, mangelfull belysning og vedlikehold, er flere snarveier uegnet 

til helårsbruk. En oversikt gir grunnlag for å planlegge og utvikle trygge og hensiktsmessige alternat-

iver til veier og g/s veier i lokalmiljøet.  

 

Færder kommune vil innhente innspill fra innbyggerne på om det savnes snarveier i nærområdet og 

på strekninger mellom for eksempel bolig og jobb / skole / barnehage. Denne kunnskapen vil være 

et resultat av medvirkningsprosesser og en viktig faktor for å øke andelen som går og sykler. At flere 

går og sykler er med og styrker helsen i befolkningen.  

 

 

5. Hjertesone rundt skolene  

Etablering av Hjertesone bidrar til økt trafikksikkerhet rundt skolen og på skoleveien. Hjertesone er 

en samling av tiltak som tar utgangspunkt i den lokale trafikksituasjonen slik som etablering av bilfri 

sone, avsettingspunkter og møtepunkter for gå/sykkelgrupper. Hjertesone får stor verdi kun når 

voksne etterlever intensjonen om minst mulig biltrafikk. Hjertesoner kan etableres selv om de ikke er 

optimale, og kan videreutvikles over tid som et resultat av erfaring, medvirkning og kommunal plan-

legging/budsjettering.  

 

Det er mange positive sider ved Hjertesone: trafikksikkerhet, økt fysisk aktivitet i hverdagen, frisk 

luft, tid sammen venner og erfaring med å ferdes i trafikken. Per mai 2019 har FAU ved to av kom-

munens barneskoler et ønske om å bedre trafikksikkerheten rundt skolen med etablering av Hjerte-

sone. Kommunens folkehelsekoordinator har ansvar for å invitere alle skolene inn til etablering av 

Hjertesone.  

 

Innspillene som er kommet inn indikerer et tydelig behov for å utarbeide gode konkrete planer for 

hvordan man skal ferdes til og fra skolen.   
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Figur 21 Hjertesone (Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021) 

 

 

9. MIDLER – BUDSJETT – TILSKUDD 

Tilskuddsmidler til trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og kommunale veier 

 

Finansiering av trafikksikkerhetstiltak er ofte en spleiseordning mellom kommune og fylkeskommu-

ne. Vestfold og Telemark fylkeskommuner har tilskuddsordninger hvor kommunene har mulighet til å 

søke om tilskudd til planlegging og bygging av g/s-veier på kommunale veier og fylkesveier. For å få 

tildelt slike midler kreves det en egenandel fra kommunen. Kommunen kan også søke om tilskudd til 

trafikantrettede tiltak eller revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner.  Færder kommune har 

søkt og fått midler til mange prosjekter gjennom denne ordningen.  

 

Når kommunen bygger g/s-vei langs kommunal vei er kommunen veieier og fylkeskommunen bidrar 

med 30 % tilskudd, kommunen bruker investeringsmidler på sin egenandel på 70 %.  

 

Når kommunen bygger g/s-vei på fylkeskommunale veier  bidrar fylkeskommunen med 70 % til-

skudd, kommunen er ikke veieier og må da bruke driftsmidler til å dekke opp sin andel på 30 %. 

Kommunens andel til bygging av g/s-vei tilknyttet fylkesvei  vurderes  årlig  i budsjett og økonomi-

plan- arbeidet. Tiltak som fylkeskommunen selv velger å prioritere vil ikke ha kostnader for kommu-

nen.  

 

Tiltak/prosjekter på fylkeskommunal veg: 

I handlingsprogrammet til Vestfold fylkeskommune for 2018-2021 er det årlig avsatt 4 mill. kroner 

eks. mva. til fylkesvegprosjekter i Trafikksikkerhetsordningen. 

 

Tiltak/prosjekter i kommunal regi: 

I handlingsprogrammet til Vestfold fylkeskommune for 2018-2021 er det årlig avsatt 9 mill. kroner til 

prosjekter på kommunal veg i Trafikksikkerhetsordningen. 

 

Telemark fylkeskommune har hatt en ordning hvor man kan søke om støtte fra tilskuddsordningen 

«aksjon skoleveg». Her har egenandelen vært 40 % og krav om at prosjektet utføres i kommunal 

regi, med kommunen som byggherre.  

 

Søknadsfrist for å få tildelt midler fra fylkeskommunen er som regel i september.  
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Behov for midler til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak 2020 - 2023 

Målene i trafikksikkerhetsplanen fører til  behov for midler, spesielt til utbygging av g/s-veier både 

langs fylkesveier og kommunale veier. Tabellen nedenfor viser Færder kommunes teoretiske behov 

for årlige midler og fylkets disponible når vi tenker oss at 1.prioriterte g/s-veier skal bygges i løpet av 

planens 4 års periode. 

 

Kommunal vei 2 020 2 021 2 022 2 023 

Investeringsmidler 3 696 000 3 696 000 3 696 000 3 696 000 

Behov for tilskudd 1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 584 000 

Tilskudd til disp. i fylket 9 000 000 9 000 000 ukjent ukjent 

     Fylkesvei 2 020 2 021 2 022 2 023 

Driftsmidler 7 797 600 7 797 600 7 797 600 7 797 600 

Behov for tilskudd 18 194 400 18 194 400 18 194 400 18 194 400 

Tilskudd til disp. i fylket 4 000 000 4 000 000 ukjent ukjent 

Figur 22 Behov for midler til 1.prioriterte g/s-veier langs fv og kv i Færder kommune. 

 

Kommunal vei 

Kommunens bruk av investeringsmidler avhenger av fylkets tilskudd. Dersom man kan få nærmere 

1,6 mill. per år i tilskudd, vil det kommunale investeringsbehovet være på nærmere 3,7 mill. per år 

for å få bygget de 1.prioriterte g/s-veiene langs kommunal vei. 

 

Fylkesvei 

Kommunens bruk av driftsmidler avhenger av tilskudd fra fylket. Økonomisk er det sannsynligvis  

urealistisk å få bygget manglende g/s-veier i et ønskelig og forventet tempo. Mulighetene for drifts-

midler i kommunen er også begrenset da gs-bygging «konkurrerer» med barneha-

ge/skole/helse/omsorg og andre sektorer i kommunen om driftsmidler.  
I handlingsplan for fylkesveier 2018-2021 er gang-sykkelvei langs Amundrødveien satt opp som et 
marginalt prosjekt. Det  anses det som lite realistisk med igangsetting av tiltak her i løpet av perio-
den (2018-2021). 

 

 

Økonomiplan 2019 – 2022 

 

Trafikksikkerhet ligger inne i 3 forskjellige prosjekter i økonomiplanen som ble vedtatt 12.12.2018. 

Økonomiplanen revideres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.  

 Tall i 1000. 

 2019 2020 2021 2022 

Kommunale veier – oppgradering busstopp/lommer 

universell tilrettelegging 

300 300 300 300 

Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til trafikk-

sikkerhetsplanen 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafikksik-

kerhetsplan 

450 450 450 450 

Figur 23 Investeringsmidler til trafikksikkerhetstiltak i kommunens økonomiplan 2019 – 2022. 

 

Bruken av 10 mill. som ligger i økonomiplanen til planlegging og bygging av gang- og sykkelveier 

langs kommunale veier blir ikke brukt om man ikke får tilskudd fra fylket. 

 

Trafikkulykker påfører de rammede store lidelser. Forebygging av ulykker medfører store kostnader, 

men når en ulykke har skjedd innebærer også dette store kostnader. Kapittel 3 i denne planen om-

handler ulykkene og punkt 3.10 de samfunnsøkonomiske kostnadene ved ulykker. Det er liten tvil 

om at mange trafikksikkerhetstiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme.  
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10. EVALUERING  

Tiltakene i trafikksikkerhetsplanen skal evalueres hvert år. Enhetslederne rapporterer årlig på tiltak 
innenfor sitt ansvarsområde. Det rapporters til den enkeltes representant i trafikksikkerhetsgruppa, 
som så sammenfatter dette og legger fram en samlet rapport til rådmannen. Rådmannen rapporterer 
til kommunestyret. Trafikksikkerhetsgruppa må utarbeide dokumenter for å forenkle rapporteringen.   

 
Færder kommune skal re-godkjennes som Trafikksikker kommune i november 2020. Dette innebæ-
rer at kommunen må kunne dokumentere at de rutinene som ble utarbeidet til godkjenningen har 
blitt etterlevd. Trafikksikkerhetsplanen skal evalueres særskilt, og utvalgte grupper av kommunens 
ansatte må gjennomføre en spørreundersøkelse i forkant av godkjenningen.  
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11. EFFEKT AV ULIKE TRAFIKKSIKKERHETS-TILTAK 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen fysiske tiltak som er mye brukt eller etterspørres i stor 

grad. (Kilde: Trafikksikkerhetshåndboka og Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak, TØI). Effekt av 

drift- og vedlikeholdstiltak, bruk av bilbelte og refleks samt opplæring/informasjon er også omtalt: 

 

30-soner og humper 

Undersøkelser viser at ulykkesrisikoen er nesten halvparten så stor på veier med 30 km/t og humper 

som på et veinett med 50 km/t fartsgrense. Undersøkelser har vist at skilting alene som regel ikke 

har effekt, men at humper har vært helt nødvendige for å få ned det reelle fartsnivået som igjen gir 

positiv effekt på ulykkene. 30–soner og humper er et effektivt og forholdsvis rimelig tiltak som bør 

innføres i eksisterende boligområder. I nye boligområder kan dette også være nødvendig men her 

kan det også på et tidlig planstadium planlegges en veiutforming som tvinger hastigheten ned, eks. 

korte blindveier, opphøyde felt, smal kjørebane, annet belegg, tilpasset belysning etc. samt bygging 

av samleveier med høyere standard og egne anlegg for myke trafikanter. 

 

Rundkjøringer 

Rundkjøringer bedrer både trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i kryss. Undersøkelser viser store 

reduksjoner i antall personskadeulykker i kryss som er bygget om til rundkjøring. Effekten er størst 

for de alvorligste ulykkene. Rundkjøringer reduserer farten i krysset og antall konfliktpunkter reduse-

res ved at trafikkstrømmen går i en retning. Riktig utforming av rundkjøringen er avgjørende for å få 

god nok fartsreduksjon. Antall materielle skader i rundkjøringer øker. 
 

Gangfelt 

De fleste alvorlige ulykker som involverer fotgjengere skjer ved kryssing av vei. Undersøkelser viser 

at gangfelt som bare er merket opp og skiltet på vanlig måte, gir dårlig sikkerhet for de myke trafi-

kantene. Forklaringen på dette kan være at de kjørende ikke overholder vikeplikten for fotgjengere 

ved gangfelt og at det totale antallet gangfelt er høyt og aktiviteten ofte lav slik at bilisten ikke forven-

ter at noen skal krysse. Fotgjengerne på sin side føler en trygghet ved at gangfelt er oppmerket og 

er mindre oppmerksomme enn når de krysser på strekning uten gangfelt . At fotgjenger ikke krysser 

i gangfeltet men i rett nærheten øker også ulykkesrisikoen. 

 

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har beregnet at det er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt å 

utbedre dårlig sikrede gangfelt og at potensialet for å redusere antallet ulykker er stort. Å sikre krys-

singssteder bedre, gjennom god tilrettelegging og god fysisk utforming, er derfor en viktig oppgave. 

 

Senkning av fartsnivået er det viktigste tiltaket for å oppnå lav risiko og skadegrad for kryssende 

fotgjengere. Opphøyde gangfelt gir en fartsreduksjon og er mer markerte og synlige, noe som skjer-

per oppmerksomheten til bilistene. Å sørge for god frisikt og at gangfeltet har god belysning er også 

viktig tiltak. Trafikkøy i gangfelt reduserer ulykker. Trafikkøyer gjør det mulig for fotgjengere å dele 

kryssingen av veien inn i flere etapper, der kun en trafikkretning krever oppmerksomhet på hver 

etappe. 

 

Noen ganger vil det  være nødvendig å fjerne gangfelt. Dette kan være aktuelt når gangfeltet er me-

get lite brukt, har dårlig sikt som ikke lar seg utbedre, fartsnivået er for høyt og det ikke er aktuelt å 

iverksette fartsdempende tiltak. Slike kryssingssteder vil imidlertid normalt bli sikret med bedre be-

lysning og evt. andre tiltak. I håndbok V127 Kryssingssteder for gående, finnes kriterier for anleggel-

se av gangfelt og beskrivelse av ulike sikringstiltak. www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker 

 

Gang- og sykkelanlegg 

Anleggelse av gang- og sykkelveier er i første omgang et viktig tiltak for å skape økt framkommelig-

het og trygghet for de myke trafikantene. Anlegg for myke trafikanter gir økt gang og sykkeltrafikk, 

økt trivsel/helse og styrker rammebetingelsene for en miljømessig bedre transportfordeling. 

 

Undersøkelser viser at effekten på reduksjon av ulykker er liten. Dette skyldes i stor grad at det skjer 

ulykker i kryss og krysningspunkter, at gang- og sykkeltrafikken øker og at det oppstår konflikter 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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mellom gående og syklende. Det er derfor nødvendig å sikre krysningspunkter på gang-

/sykkelveistrekningene. Å bygge separate anlegg for transportsyklister blir også et viktig tiltak. Opp-

merket sykkelfelt reduserer sykkelulykker på strekning med 25 % . 

 

Ved valg av løsninger for gang- og sykkeltrafikken må det tas hensyn til trafikkmengden og fartsnivå. 

På veilenker med stor trafikk, hovedveinettet, må det etableres sikre og separate systemer for fot-

gjengere og syklister. På veier med moderat trafikk og sentrums- og bymessig preg, med mange 

gående, bør det  skilles mellom gående og syklende. Etablering av sykkelfelt og fortau eller egne 

sykkelveier med fortau kan være gode løsninger her. Sykkelfelt gir færre ulykker, spesielt i kryss.  

 

Veilys 

God veibelysning reduserer ulykkesrisikoen for alle trafikantgrupper. I følge Effektkatalog for trafikk-

sikkerhetstiltak, TØI, reduseres dødsulykker i mørket med 50 % når dårlig veibelysning utbedres. 

Fotgjengerulykkene reduseres enda mer. God belysning av kryssingssteder for myke trafikanter bør 

derfor prioriteres høyt. 

 

Drift og vedlikehold 

Veiens tilstand, siktforholdene, føreforholdene samt mangelfull skilting og oppmerking er medvirken-

de årsaker til mange ulykker. Vinterdriften, som omfatter brøyting, strøing og salting, er spesielt vik-

tig for trafikksikkerheten. 

 

Bilbelte 

Bruk av bilbelte reduserer risikoen for å bli drept med ca. 50 % for fører og forsetepassasjer. Det er 

viktig at de nasjonale kampanjene blir fulgt opp lokalt både med informasjon og kontrollaktivitet. Det 

må fokuseres på riktig sikring av barn i bil.  

 

Refleks 

Det har ikke skjedd en tilsvarende reduksjon av drepte og skadde fotgjengere de siste årene, som 

drepte og skadde i bil. Et billig og effektivt tiltak er refleks. Tellinger viser at svært mange fotgjengere 

ikke bruker refleks, spesielt gjelder dette ungdom og voksne. Refleks er en billig livredder og reduse-

rer risikoen for å bli skadd med ca. 50 %. 

 

Opplæring og informasjon 
Nullvisjonen bygger på et delt ansvar mellom trafikantene og vegholder. Myndighetene skal sørge 
for et vegsystem som har innebygde barrierer mot at enkeltfeil fører til at noen blir drept eller hardt 
skadd og trafikantene må følge lover og spilleregler og oppføre seg aktsomt. De sentrale virkemidle-
ne overfor trafikantene er opplæring, informasjon og kontrollvirksomhet. Dersom man kombinerer 
disse virkemidlene vil virkningen ytterligere forsterkes. Konkrete effekter av opplæring og informa-
sjon er vanskelig å tallfeste. «Trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess» og det er 
derfor viktig at trafikantene får god og kontinuerlig opplæring og informasjon slik at de blir bevisste 
sitt ansvar for trafikksikker adferd. 
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Liste over mindre trafikksikkerhetstiltak - innspill fra skoler, barnehager, lag, foreninger og innbyggere

Vei                 
Fv=fylkesvei 

Kv=kommunal 
vei Pv=privat 

vei

Strekning Reg 
år

Problemer Mulige tiltak Kommentarer Ansvar 
SVV=Statens 

vegvesen 
FK=Færder 
kommune

BRATTÅS OPPTAKSOMRÅDE
K sti Håvaldsrødveien, gs vei 2017 Mørkt Etablere belysning Innspill på facebook. Skolevei. FK

K sti Håvaldsrødveien, gs vei 2019 Blir ikke brøytet Utbedre stien så den kan brøytes FK

Kv 2546 Mølleveien/Brattåsveien 2019 Utrygt kryss - mye tungtrafikk

Utbedre sikten, sette ned fart og 
etablere fartsreduserende tiltak i 
Mølleveien. Fortelle elever om 
blindsoner.

Vegvesenet har tidligere sagt nei 
til gangfelt grunnet få 
fotgjengere. FK

Fv 308 Kirkeveien ved Plantasjen 2019
Høy fart og manglende 
gangfelt/tilsettelagt kryssing

Sette ned fartgrensen og etablere 
tilrettelagt kryssing (gangfelt) Fartsgrense 70 km/t SVV

Fv 308 Kirkeveien/Tenvikveien 2019

Høy fart og manglende 
gangfelt/tilsettelagt kryssing 
over til busstopp

Sette ned fartgrensen og etablere 
tilrettelagt kryssing

Fartsgrense 70 km/t. Trolig 
svært få fotgjengere som krysser 
her. SVV

Kv 2531 Øraveien 2019
Mangler veilys siste del fra 
innkjøring til 79-87 Etablere belysning

Fra Øraveien 94 og ned til 
campingen blir ikke veien brøytet FK

FØYNLAND OPPTAKSOMRÅDE
Kv 1424 Føynveien /Føynlandsveien 2019 Dårlig sikt mot syd Bedre sikten FK/Privat

Fv 430
Føynlandsveien rett etter 
Husøybrua 2019

Mangler gangfelt/trygg 
kryssing

Fartsgrense 50 km/t. Kyststi. 
God sikt. SVV

Fv 430 Føynlandsveien ved Spar 2019
Mangler gangfelt/trygg 
kryssing Etablere fartsreduserende tiltak Fartsgrense 30 km/t. God sikt. SVV

Kv 
Fjærholmv./Nedre 
Fjærholmv. 2019

Mangler gangfelt/trygg 
kryssing Sørge for god sikt i krysset Fartsgrense 30 km/t. FK

HERSTAD OPPTAKSOMRÅDE
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Vei                 
Fv=fylkesvei 

Kv=kommunal 
vei Pv=privat 

vei

Strekning Reg 
år

Problemer Mulige tiltak Kommentarer Ansvar 
SVV=Statens 

vegvesen 
FK=Færder 
kommune

Pv
Røsselgata, fra 
Skarphagaveien 2017 Mørkt Etablere belysning

Fv 308 Kirkev./Gunnestadv. 2019
Mangler gangfelt/tryggt sted å 
krysse Kirkeveien

Sette ned fartsgrensen, lage 
overgang over grøft Fartsgrense 70 km/t SVV

LINDHØY OPPTAKSOMRÅDE
Fv 308 Rødsgata/Ormeletveien 2019 Uoversiktlig kryss Fordedre krysset Stor utbygging er planlagt SVV

Fv 308 Helgerødveien 2019

Manglende venteplass for 
buss og gangfelt. Syd for 
Ormeletveien

Etablere kantstopp/holdeplass og 
gangfelt/tilrettelagt kryssing. 

Bør tas med i sammenheng med 
ombygging av kryss. SVV

Pv
Østveien/Haug - til 
ungdomsskolen 2019 Mørkt Etablere belysning

Snarvei for ungdomskoleelever 
fra busstopp nord for Coop 
parkering. Sti til fremtidig 
lysløype. Handlingsplan 2019. FK

Fv 380
Hvasserveien - ved nedlagt 
skole 2019 Fartsgrense 50-40-30 km/t

Rydde opp i fartsgrense og 
annen skilting SVV

Fv 380 Hvasserv./Oppegårdsv. 2019 Uoversiktlig kryss 
Sette ned fartsgrensen fra 50 til 
40

Det vil si forlenge 40 km/t forbi 
krysset SVV

Fv 380

Hvasserveien, hovedporten 
til kirken og 
bussholdeplass mot Tbg. 
Lenger vest 2019

Vanskelig å krysse veien 
(rullestol, barnevogn, sykkel) Senke opphøyd fortau SVV

Fv 308 Vestveien, Budalstranda 2019
Mangler gangfelt/trygg 
kryssing

Mange turgåere. Fartsgrense 50 
km/t. God sikt. SVV

Fv 308 Rødsgata/Barkvikveien 2019
Mangler gangfelt/trygg 
kryssing

Mange turgåere. Fartsgrense 40 
km/t. Oversiktlig. SVV

Fv 380
Brøtsøveien 148 - i det 
trange partiet uten frisikt 2019 Høy fart - dårlig sikt Sette ned fartsgrensen Fartsgrense 60 km/t SVV

Fv 380
Hvasserveien 49 - ved 
rasteplass 2019 Høy fart (60)

Sette ned fartsgrensen ved 
enden av rasteplass og etablere 
hump før Vikerholmveien Fartsgrense 60 km/t SVV
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Vei                 
Fv=fylkesvei 

Kv=kommunal 
vei Pv=privat 

vei

Strekning Reg 
år

Problemer Mulige tiltak Kommentarer Ansvar 
SVV=Statens 

vegvesen 
FK=Færder 
kommune

Fv 380 Hvasserv./Nesgårdsv. 2019
Mangler gangfelt/trygg 
kryssing Fartsgrense 50km/t. Oversiktlig. SVV

Fv 380 Hvasserveien/Dramsåsv. 2019
Mangler gangfelt/trygg 
kryssing

Farstgrense 50 km/t. Litt dårlig 
sikt nordover. Svært få 
fotgjengere som krysser veien 
her, primært de som tar bussen. SVV

OSERØD OPPTAKSOMRÅDE
Pv Berganveien 106-110 2018 Mørkt Etablere belysning Skolevei fra Veumåsen
Pv Ankerveien-Bjerkøyveien 2018 Mørkt Etablere belysning Skolevei

Fv 422
Knarbergveien - 
Nesveien/Dreggveien 2019

Mangler gangfelt/trygg 
kryssing Vegvesenet planlegger tiltak SVV

Fv 420 Semsveien/Bjønnesveien 2019 Høy fart. Uoversiktlig kryss Sette ned farten Fartsgrense 60 km/t. SVV

Fv 420 Semsveien 2019
Mangler gangfelt/trygg 
kryssinger Fartsgrense 50-60 km/t. FK/SVV

Kv Skallestadveien 2019

Foreldre bruker Hårkollhallen 
som drop sone og ignorerer 
skolen/FAU anbefaling om å 
slippe av ved Meny. 

Skilt - kjøring kun til 
eiendommene i skoletiden. 
Fortsette å ta opp tema på 
foreldremøter. 

Kampanjer og rettningslinjer for 
kjøring til og fra skolen FK

Kv Skallestadveien 2019 Bringe/hente situasjonen
Skilte drop-off punkt ved Meny og 
sette opp ventebenk FK

Fv Berganveien/Fullriggerv. 2019 Dårlig sikt Klippe hekk SVV/FK/Privat

Kv Øvre Fjellvei 2015

Manglende fortau mellom 
Briskveien og Ø. Fjellvei nr 16. 
Ønske om gangfelt over til 
Øvreveien. Etablere fortau og gangfelt FK

Pv
Åsveien-Briskveien, 
snarvei ved lekeplassen 2017 Mørkt og dårlig underlag

Etablere belysning og bedre 
underlag

Henvendelse fra flere på 
facebook

Kv Kolbergveien 2018 Utrygge gangfelt Forsterke belysning Foreslått i handlingsplan 2019 FK

TEIE OPPTAKSOMRÅDE  
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Vei                 
Fv=fylkesvei 

Kv=kommunal 
vei Pv=privat 

vei

Strekning Reg 
år

Problemer Mulige tiltak Kommentarer Ansvar 
SVV=Statens 

vegvesen 
FK=Færder 
kommune

Kv Øvre Fjellvei/Øvreveien 2019
Krysset er dårlig dimensjonert 
for store kjøretøy Utbedre krysset FK

K eiendom Teigar/Nøtterøyhallen 2019 Parkering rett ved døra Skilte, infomere og bøtlegge

Teie skole - Grindstuveien 2019
Mange kjører barna helt til 
skolen

Etablere dropsone nederst i 
Grindstuveien. Lage en 
"hjertesone"

Kampanjer og rettningslinjer for 
kjøring til og fra skolen FK

TORØD OPPTAKSOMRÅDE

VESTSKOGEN OPPTAKSOMRÅDE  

FV 428 Munkerekkveien
2008, 
2014

Kollektivreisende må stå i 
veibanen og vente på bussen Etablere to kantstopp Spilt inn behov til vegvesenet FK/SVV

Kv
Vestfjordveien (Brekka g/s 
vei)

2010, 
2014, 
2015

Stor gjennomgangstrafikk til 
skole og idrettsanlegg

Bom, bedre skilting. Bevisstgjøre 
foreldre som bruker dette som 
snarvei

FAU/skole har fått brev. NK 
setter opp nytt skilt hvor kjøring 
til eiendommer 
spesifiseres.Vurderer bom. 
Snakke med oppsittere. FK

Kv Fugleveien og Lerkeveien 2018 Mørkt rundt skolen Anlegge belysning Innspill fra FAU FK

Kv Vestkogen skole 2019 Bringe/hente situasjonen
Lage en plan, etablere 
"hjertesone"

Kampanjer og rettningslinjer for 
kjøring til og fra skolen FK

Kv Linerleveien/Fugleveien 2019 Høy fart og dårlig sikt Klippe hekken. Måle fart FK/Privat

FELLES 

Fv 308 Kirkeveien/Rektorveien 2019
Mye trafikk ved skolestart og 
slutt. Dårlig sikt Lage en plan for bring og hent 

Kampanjer og rettningslinjer for 
kjøring til og fra skolen SVV/FK

Fv 420
Semsveien 11 - 
Kulturskolen 2019 Bringe/hente situasjonen Lage en plan for bring og hent FK

GENERELT
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Vei                 
Fv=fylkesvei 

Kv=kommunal 
vei Pv=privat 

vei

Strekning Reg 
år

Problemer Mulige tiltak Kommentarer Ansvar 
SVV=Statens 

vegvesen 
FK=Færder 
kommune

Kv Færder Høye hekker, dårlig sikt

Kartlegge. Henvende oss til 
beboere og 
informere/oppfordre/pålegge

Utedrift legger ut lapper i 
postkasser der de ser at 
vegitasjon går ut over sikten. 
Annonserer og informerer om 
sikt hver vår og i august FK

Kv Færder 2014
Bussholdeplasser/stopp med 
dårlig utforming

Ombygging av busslommer og 
kantstopp med universell 
utforming

Det er avsatt midler hvert år i 
veibudsjettet for oppgradering av 
busslommer SVV/FK



VEDLEGG 2 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2020-2023 FÆRDER KOMMUNE

MANGLENDE GANG-/SYKKELVEIER, langs fylkesveier og kommunale veier, prioritering

Tallene er uten mva. og må ansees som veiledende.

GruppeVeinr. Strekning Fra Til Meter
*Veil. 

kostnad 
u/mva

1 Fv 410 Tenvikveien Tenvik Snarrrønningveien 2 800 26 880
1 Kv 1710 Lerkeveien Linerleveien Fugleveien 290 2 784
1 Kv 2536 Løkkåsveien Berganveien Dreggveien 340 3 264
1 Kv 2480 Øvre Fjellvei Vestfjordveien Øvreveien 560 5 376
1 Fv 385 Haugsveien Østveien Eikeliveien 220 2 112
1 Fv 385 Haugsveien Eikeliveien Briskebakken 480 4 608
1 Fv 390 Østveien Velveien 1 Gjervågskauen 93 1 000 9 600
1 Kv 3676 Pytterønningen Pytterønningen 4 Mefjæren 1 550 5 280
1 Fv 428 Amundrødveien Hellaveien Kjernåsveien 970 9 312

1
Fv 415 Torødveien Movikveien

Emmaus (Torødveien 
158) 370 3 552

1 Fv 390 Østveien Gjervågskauen Vestveien 3 100 29 760
1 Fv 309 Smidsrødveien Smidsrødveien 85 Smidsrødveien 39 890 8 544
1 Fv 391 Gjervågskauen Østveien Vestveien 1 000 9 600
1 Kv 2541 Oserødveien Torødveien Torød skole 250 2 400
1 Kv 1180 Breidablikkveien Masløveien Steinklossveien 210 2 016

13 030 125 088
2 Fv 410 Tenvikveien Snarrønningveien Stangeby 3 120 29 952
2 Fv 428 Hellaveien Golfbanen Amundrødveien 900 8 640
2 Fv 428 Amundrødveien Kjernåsveien Vestfjordveien 800 7 680
2 Kv 1260 Dukenveien Ulvøveien Nesbryggveien 1 270 12 192
2 Kv 1400 Fugleveien Amundrødveien Linerleveien 700 6 720
2 Kv 1730 Linerleveien Kjernåsveien Vestfjordveien 690 6 624
2 Kv 1985 Petterødveien Hårkollveien Berganveien 650 6 240
2 Kv 2390 Ulvøveien Berganveien Knarbergveien 700 6 720

2
Kv 2430 Vestfjordveien Kjernåsveien

Øvre Fjellvei 
(Grågåsveien) 1 000 9 600

2 Fv 429 Kjernåsveien Fasanveien Vestfjordveien 120 1 152

2
Kv 2541 Oserødveien Petterøveien

Oserødveien 143 (Torød 
skole 1 200 11 520

2 Kv 2170 Stalsbergveien Danholmen 1 Ramberg Terrasse 520 4 992
2 Kv 2535 Nattvallveien Kirkeveien Semsveien 860 8 256
2 Fv 385 Dalsveien Engøveien Ormeletveien 1 850 17 760

2
Fv 380

Brøtsøveien/Hva
sserveien Ormeletveien Risbrua 3 200 30 720

2 Kv 3120 Engøveien Dalsveien Medøveien/Engø Brygge 950 9 120
18 530 177 888

3 Fv 309 Årøyveien Torødveien Middeborgveien 730 7 008
3 Fv 1630 Knarbergveien Berganveien Ulvøveien 820 7 872

3
Fv 415 Torødveien

Emmaus 
(Torødveien 158) Strengsdalveien 870 8 352

3 Fv 415 Strengsdalveien Torødveien Kirkeveien 2 060 19 776

3
Kv 2490

Øvre 
Smidsrødvei

Jacob 
Tiedemannsvei Eikeveien 470 4 512

3
Kv 2490

Øvre 
Smidsrødvei Tandstaveien Skarphagaveien 470 4 512

3 Kv 2569 Kalvetangveien Føynlandsveien Kalvetangenv 50 600 5 760
3 Kv Storknebbveien Furumoveien (Kiwi) til sti bak Kiwi 100 960
3 Kv 2536 Kalvetangveien Kalvetangveien 80A Kalvetangveien 92 300 2 880
3 Fv 392 Mågerøveien Østveien Mågerøveien 255 2 400 23 040
3 Fv 380 Ormelettveien Bakeriveien Dalsveien 200 1 920

3
Kv 
2070/256
6

Sjøveien/Sjølyst Smidsrødveien Sjølystsenteret 270
2 592

9 290 89 184
Totalsum manglende gang-/sykkelveier 40 850 392 160
* kostnad i 1000 kr. Stipulert med kr 9 600 u/mva.

 
Manglende GS veier som er finansiert

Veinr. Strekning Fra Til Meter
Fv 429 Kjernåsveien Sidensvansveien Fasanveien 270
Fv 429 Kjernåsveien Furumoveien (Kiwi) Kirkeveien 730
Fv 415 Torødveien Nestvikveien Haukemyrveien 380
Kv 2460 Øgårdsveien Smidsrødveien Glitre 330
Kv 2270 Teglverksveien Smidsrødveien Kirkeveien 230
Kv 1270 Eikeveien Smidsrødveien Bekkeveien 340
Kv 1270 Eikeveien Bekkeveien Glitre 220
Kv 1940 Nordre Løkkevei Glitre (Eikeveien) Holmenveien 140
Kv 1540 Holmenveien Bekkeveien Øgårdsveien 300
Kv 2541 Oserødveien Berganveien Roppestadveien 230

Gangveier til Labakken skole

Sum gruppe 1

Sum gruppe 2

Sum gruppe 3




