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1. Trafikksikkerhet i Nordreisa kommune 

1.1. Kommunen har ansvar for trafikksikkerhet 

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

syklist eller bilist - barn, ungdom eller voksen. Kommunen har en svært viktig rolle i 

trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunale veger er ofte skoleveger og veger til fritidsaktiviteter, familie 

og venner. Gjennom god arealplanlegging og gjennomtenkt plassering av boliger, skoler, barnehager, 

butikker m.m. kan kommunen bidra til bedre og tryggere ferdselsveier i lokalsamfunnene.  

Kommunen har også ansvaret for trafikkopplæringen i barnehager og grunnskoler og er på den 

måten den offentlige myndigheten som først kommer i kontakt med framtidas nye trafikanter. 

Kommunen har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Som 

vegeier, har kommunen også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. I 

henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven har kommunen et generelt ansvar for å 

forebygge skader og ulykker lokalt. Kommunen har ansvar og virkemidler som kan bidra til økt 

innsats i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Nordreisa kommune er en stor arbeidsgiver og kjøper 

av transporttjenester. I tillegg er vi eier av barnehager og skoler. 

Utfordringen for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er å få satt temaet på den politiske 

dagsorden. Det er viktig å sikre at trafikksikkerhetsplanen blir fulgt opp og tiltakene gjennomført. 

 

1.2. Hvorfor skal Nordreisa kommune ha en trafikksikkerhetsplan? 

Gjennom arbeidet og prosessen med planen vil en kunne få en økt forståelse og bevisstgjøring 

omkring viktigheten med trafikksikkerhet. Selve planen vil ha en opplisting av prioriterte tiltak i 

planperioden. 

Denne planen er nr. 2 i rekken av trafikksikkerhetsplaner for Nordreisa kommune. Planene har hatt 

og skal ha som hovedfunksjon å være et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i 

kommunen. Den første planen gjaldt for perioden 2003 – 2012 og er derfor for lengst utgått på dato. 

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Kommunen 

kan søke om midler til arbeid rettet mot trafikksikkerhet, forutsatt at kommunen har en politisk 

behandlet og vedtatt trafikksikkerhetsplan. Tilskuddene fordeles en gang i løpet av året, og det er en 

forutsetning at tiltakene blir gjennomført inneværende år. Retningslinjene gir både kommunen og 

andre aktører mulighet til å søke om tilskudd. Kommunen må garantere for egenandelen på 

minimum 40 % av kostnadsoverslaget eller støtte til prosjektet i form av drift og vedlikehold. Tiltak til 

sikring av skoleveg har fortrinnsrett. 

Planen inneholder en strategidel og en handlingsdel som inneholder holdningsskapende tiltak og 

fysiske tiltak. 

 

1.3. Holdningsskapende arbeid 

Holdningsskapende arbeid er viktig, viktig fordi dette arbeidet også setter fokus på oss sjøl når vi er 

en del av trafikkbildet. Holdningsskapende arbeid har som mål å påvirke folks adferd og hvordan 
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ulike tiltak kan det tryggere å ferdes i trafikken, enten du er bilist, gående eller syklist. 

Holdningsskapende arbeid får vi best resultat når vi samhandler på tvers av kunnskap og erfaring, 

alder og kjønn, offentlig og privat næringsvirksomhet, frivillige organisasjoner og grendelag. 

En konsekvens av at godt holdningsskapende arbeid vil føre til mange gode holdningsskapende tiltak, 

som sykkelprøver/sikker på sykkel med fokus på hjelmbruk, refleksmateriell/refleksdemonstrasjoner 

og sikkerhet i skolebussen. Arrangement av ulike slag, f.eks. temamøte med søkelys på 

nødvendig/unødvendig bilkjøring til/fra skole og barnehage, samt bilkjøring i skoleområdet. 

 

1.4. Trafikkforholdene i Nordreisa kommune 

Det offentlige vegnettet i Nordreisa kommune er fordelt som følger: 

Vegtype Lengde i km Prosent av totalt vegnett 

E6 62 21 

Fylkesvei 107 37 

Kommunal vei 124 42 

SUM 293 100 
Tabell 1 

Fylkeskommunen har ansvar for den praktiske gjennomføringen av skoleskyss i de tilfeller der 

avstanden fra hjemmet til skolen er over 2 km for 1. årstrinn og over 4 km for resten av grunnskolen. 

Innenfor disse avstandene har elevene etter grunnskoleloven krav på skyss der skolevegen er «særlig 

farlig». Da det ikke finnes spesifikke kriterier på hva «særlig farlig» skoleveg innebærer, har 

kommunen et viktig ansvar i avgjørelsen av slike saker. Pr. i dag er Tømmernesvegen definert som 

farlig trafikkvei. 
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1.5. Ulykkestall for Nordreisa kommune 

Antall trafikkulykker med personskader i Nordreisa i perioden 1999 – 2018: 

År Antall ulykker Antall drepte Antall hardt skadde Antall lettere skadde 
1999 13 2 5 12 

2000 4 0 1 4 

2001 5 0 0 8 

2002 6 0 1 5 

2003 8 0 1 7 

2004 3 0 1 2 

2005 8 0 3 7 

2006 7 0 2 7 

2007 6 0 3 4 

2008 6 0 1 6 

2009 5 0 0 6 

2010 8 0 0 10 

2011 6 0 0 7 

2012 4 0 0 4 

2013 5 0 1 6 

2014 3 0 0 3 

2015 4 0 0 9 

2016 2 0 1 1 

2017 1 0 0 1 

2018 2 0 0 1 

2019 1 0 0 1 

SUM 105 2 20 110 
Tabell 2 (Kilde: SSB) 
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Kart med plott av trafikkulykker med personskader: 

 

Figur 1 - Kart som dekker det meste av veinettet i kommunen (Kilde: Statens vegvesen) 

 

Figur 2 - Storslett-området (Kilde: Statens vegvesen) 
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Figur 3 - Sørkjosen-området inkludert Leirbuktsvingan  (Kilde: Statens vegvesen) 

  



7 

 

Tabellen under viser statistikk basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene (kun 

materielle skader) fra 2007 til 2016 i Nordreisa kommune: 

 

Ulykkestype  Antall skader  

Kryssende kjøreretninger i kryss  195 

Møtende kjøreretninger i kryss  19 

Påkjørt bakfra  239 

Forbikjøring  39 

Møting  220 

Rygging  561 

Påkjørt parkert kjøretøy  566 

Eneulykke (én bil involvert)  754 

Påkjørsel av fotgjenger/syklist  4 

Annen ulykkestype  405 

Ukjent/uoppgjort 122 

Sum  3124 
Tabell 3 Kilde: TRAST – Trafikkskadestatistikk (https://trast.fno.no/) 

Vi ser av kartene over at det er i Storslett sentrum at det er en opphopning av trafikkulykker. I 

området Storslett øst i sentrum på strekningen E6 fra Trekanten til Bohus og Trekanten til 

rundkjøringa har det vært flest trafikkulykker. 

 

2. Planprosess 

2.1. Planperiode 

Den forrige trafikksikkerhetsplanen gjaldt for perioden 2003 – 2012 og var en felles plan for Kåfjord, 

Kvænangen og Nordreisa. Denne planen er derfor ingen rullering av forrige plan. 

Planperiode for denne planen vil bli 2021 – 2024. Det forutsettes at planen blir rullert en gang i hver 

kommunestyreperiode. 

 

2.2. Planprosess og medvirkning 

Det var varslet oppstart for ny trafikksikkerhetsplan i mars 2015. Oppstartsvarselet var annonsert i 

Framtid i Nord og bladet Nordlys samt lagt ut på kommunens hjemmeside med innspillsfrist 

8.5.2015. Det kom 2 innspill til oppstartsvarselet. 

Siden det hadde gått så vidt lang tid fra oppstartsvarselet, ble det våren 2018 informert på 

kommunen hjemmeside om at det var fortsatt anledning til å komme med innspill til 

trafikksikkerhetsplanen. Det var også gitt informasjon til lederne innenfor skoleverket og 

barnehagene. 
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I alt er det kommet in 14 innspill fra privatpersoner, organisasjoner og barnehager. Det har ikke 

kommet noen innspill eller tilbakemeldinger fra skolene. Alle innspill og kommentarer eller 

vurderinger til disse finnes i eget vedlegg til planen. 

 

 

 

3. Strategidel 

3.1. Hovedmål 

Hovedmålet for trafikksikkerhetsarbeidet i Nordreisa kommune bygger på den såkalte «0-visjonen»: 

Ingen mennesker skal bli drept eller få varige skader på grunn av vegtrafikken i Nordreisa kommune.  

Planen skal bidra til at ulykkesrisikoen i kommunen reduseres, slik at alle får en reell opplevelse av 

trygghet og trivsel i trafikken. 

 

 

3.2. Delmål 

Fem delmål skal være styrende for de prioriteringene som blir gjort og tiltakene som blir etablert i 

planperioden:  

1. Det skal være trygt å sykle langs vegene i Nordreisa.  

Nordreisa kommune har gjennom flere år satset på å øke sykkelbruken og stimulere til at flest mulig 

går eller sykler til og fra skole og jobb. For å få flere av Nordreisas innbyggere til å gå eller sykle, er 

det viktig at forholdene legges best mulig til rette for økt sikkerhet og trygghetsfølelse, gjennom 

utbygging av gang- og sykkelveger eller ved å redusere fartsgrensene i områder der konfliktene 

mellom ulike trafikantgrupper er høye (aktuelt i sentrums- og boligområder).  

2. Alle har – og tar – ansvar for å sikre seg i trafikken.  

Bruk av personlig verneutstyr (sikkerhetsbelte, barnesikringsutstyr, sykkelhjelm og refleks) reduserer 

trafikkulykkenes omfang og alvorlighetsgrad. Bruken er større blant barn enn hos voksne, og det er 

derfor viktig å bevisstgjøre voksne på deres rolle som gode forbilder i trafikken. Refleksbruk er det 

beste - og billigste - trafikksikkerhetstiltaket for myke trafikanter. En stor del av kommunens 

befolkning ferdes langs veger uten belysning. Det er viktig at alle aldersgrupper påvirkes til økt bruk 

av refleks ved ferdsel i mørket.  

3. Trafikksikkerhet fra (regulerings)plan til virkelighet.  

Trafikksikkerheten er et viktig fokus når det utarbeides reguleringsplaner og situasjonsplaner i 

forbindelse med utbygginger. Noen ganger ser man imidlertid at regulerte gang-/sykkelveger og 

fortau blir utelatt i utbyggingsprosessen av kostnadsmessige årsaker. Nordreisa kommune har en stor 

oppgave i å påse at intensjonen i planene blir fulgt opp – også i realiseringsfasen. Dette gjelder 

spesielt trafikksikkerhet for barn, unge, eldre og funksjonshemmede.  

4. Trafikkopplæring skal innlemmes på alle trinn i barnehager og skoler  

Barnehage og skole er viktige arenaer for å etablere gode holdninger. Trafikk som tema må 

innarbeides i både barnehagens rammeplan og grunnskolens læreplan på alle trinn. Nordreisa 

kommune har ingen instruerende myndighet ovenfor videregående skole, men vil allikevel påvirke til 

at temaet trafikksikkerhet inkluderes i undervisningen.  
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5. Nordreisa kommune skal oppnå status som «Trafikksikker kommune»  

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. Kriteriene skal bidra til at det 

arbeides godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Kommunen skal blant annet forankre 

trafikksikkerhetsarbeidet i kommunens øverste ledelse, arbeide sektorovergripende og utvikle gode 

rapporteringsrutiner med klar ansvarsfordeling. 

 

 

4. Handlingsdel – Tiltak 

I dette kapittelet foreslås det trafikksikkerhetstiltak i to hovedgrupper: Holdningsskapende og fysiske 

tiltak. Holdningsskapende og fysiske tiltak må tilpasses hverandre. Bare slik kan vi nærme oss den 

visjonen som er lagt til grunn for denne planen og nå de delmålene som er formulert. Sagt med 

andre ord: Når kommunens skoleelever lærer om trygg skoleveg og trenes i ulike trafikksituasjoner, 

forutsetter dette at skolevegen er utformet på en trafikksikker måte. 

 

 

4.1. Holdningsskapende tiltak 

Tiltak 1:  Trafikkopplæring skal innlemmes i undervisningen på alle trinn i alle barnehager og 

på 1. - 10. klassetrinn. Kommunen skal påvirke til at trafikk blir innlemmet i 

undervisningen i videregående skole.  

Tiltak 2:  Kommunen skal være pådriver for å bedre forholdene i trafikken for eldre og 

funksjonshemmede.  

Tiltak 3:  Kommunen skal arbeide for at personlig verneutstyr brukes av alle grupper – i alle 

trafikksituasjoner gjennom for eksempel sykkelkontroll, fokus på hjelmbruk osv.  

Tiltak 4:  Kommunen skal hver høst skaffe tilveie refleks til alle kommunens ansatte og 

folkevalgte. Brikkene skal være tilgjengelige på alle kommunale arbeidsplasser.  

Tiltak 5:  Kommunen skal gjennom handlingsplanperioden i ulike kanaler øke voksnes 

bevissthet som forbilder innenfor trafikksikkerhetsområdet. 

Tiltak 6: Kommunen skal arbeide for å bli godkjent som «Trafikksikker kommune».  

 

 

4.2. Fysiske tiltak 

Tiltak 1:  Kommunen skal foreta en kartlegging av elevenes skoleveg med særlig tanke på å 

vurdere om skoleveg som kan betraktes som «særlig farlig».  

Tiltak 2:  Kommunen skal i planperioden søke å få gjennomført fysiske tiltak i henhold til 

tiltakslista som er vedlagt. 

 


