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1. Innledning
Det skal utarbeides en Regional trafikksikkerhetsplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Oppdraget følger av Regional planstrategi 2020 – 2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping
gjennom grønn omstilling (RPS). Plan- og bygningsloven, statlige planretningslinjer og FNs bærekraftmål
vil bli lagt til grunn for arbeidet.
Dette planprogrammet redegjør for hvordan arbeidet med trafikksikkerhetsplanen skal gjennomføres.
Uttalelser til planprogrammet er viktig for å gi planarbeidet en god retning, forankring og kvalitet.
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker mange og konstruktive innspill til planprogrammet.

2. Føringer for planen
Det er en rekke nasjonale og regionale mål og føringer som vil bli lagt til grunn for utarbeidelsen
av trafikksikkerhetsplanen. Som regional plan er den vedtatt i Regional planstrategi og skal følge
prosessreglene for regional planlegging i plan- og bygningsloven.

2.1. Nasjonale føringer
Overordnet for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er Nullvisjonen som ble vedtatt i Stortinget i
2002. Nullvisjonen fastslår at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Norge. Stortinget har
vedtatt etappemål for dette. Kurvene viser positiv utvikling.
Målkurve for Vestfold og Telemark

Nasjonal transport plan og den underordnede Barnas transportplan legger sterke føringer for vårt arbeid
med trafikksikkerhet.
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Målene for transportsektoren iht. NTP 2022-2033

Den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg er omforent, og faglig forankret. I den blir tiltak
identifisert, og de ulike aktørene ansvarlig for å gjennomføre tiltakene innen planens
periode. Fylkeskommunale tiltak er tidligere integrert i Vestfold og
Telemark trafikksikkerhetsutvalgs aktivitetsplan, i aktivitetene til seksjon for forvaltning, kollektiv,
folkehelse, utdannelse og utbygging. Vestfold og Telemark fylkeskommune er aktiv deltager i revisjonen
av denne planen. Ny revidert plan er forventet overlevert statsråd for samferdsel i mars 2022.
Nullvekstmålet ble lagt til grunn av Stortinget i Klimaforliket i 2012, og innebærer at veksten i
persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet ble deretter lagt
til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029. Belønningsavtaler, bymiljøavtaler og
byvekstavtaler er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnede mål.
Byvekstavtalene vil etter hvert erstatte tidligere bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Grenland er ett av
de ni prioriterte byområdene i Norge som kan forhandle om byvekstavtale med staten. I Tønsbergregionen og i Larvik er det etablert egne by-pakker, hvor fylkeskommunen og kommunene samarbeider
om å få på plass fremtidsrettede løsninger for transporten. I Bø har man etablert Bygdepakke MidtTelemark. Det jobbes også med å få etablert Småbypakke i Rjukan og Bymiljøpakke i Kragerø.

2.2. Regionale føringer
FNs bærekraftsmål har også betydning regionalt. Bærekraftsmål 9 beskriver hvordan trafikksikkerhet skal
ligge til grunn for utarbeidelse av infrastruktur, som en grunnleggende faktor for å redusere
trafikkulykker. Planarbeid og konkrete tiltak skal styrke helsefremmende miljøkvaliteter og universell
utforming – Bærekraftmål 10. Bærekraftsmål 11 beskriver hvordan vi skal tilrettelegge for turveier og
ferdselsårer i nærmiljøet. Det skal skapes trygge og attraktive ferdselsårer for gående og syklende, blant
annet skoleveier.
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Gjennomføring av en regional planprosess har en verdi i seg selv ved at planprosessen skal bidra til å
utvikle felles kunnskap og forståelse for hvordan trafikksikkerhetsarbeidet skal utvikles videre i regionen.
Berøringspunkter mot andre fylkeskommunale planer:
 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark
 Regional plan for folkehelse
 Strategiplan for videregående opplæring
 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, Vestfold
 Trafikksikkerhetsplan Vestfold fylkeskommune
 Regional transportplan Vestfold fylkeskommune

2.3. FNs bærekraftsmål
Gode planprosesser fungerer slik at de bringer inn ny kunnskap, gir rom for perspektiver som utfordrer
etablerte sannheter og slipper til stemmer som ellers ikke blir hørt. I tillegg til å løse sine spesifikke
oppgaver er regionale planer derfor også investeringer i sosial tillit, i sosial bærekraft. Disse kvalitetene
er avgjørende for å lykkes med de endringene som verdiskaping gjennom grønn omstilling fører med seg,
og som er nødvendige for å gi velferdssamfunnet en bærekraftig ramme.
Bærekraftsmålene handler om å se helhet og sammenheng. For å fremme en bærekraftig utvikling i hele
landet, legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De
nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunens og kommunenes arbeid med planstrategier
og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. I nasjonale
forventninger for 2019–2023, legger regjeringen vekt på at nasjonen står overfor fire store utfordringer:
• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning.
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn.
• Å skape et trygt samfunn for alle.
Oppfølging og gjennomføring av Regional plan for trafikksikkerhet skal bidra til gjennomføring
av bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og samfunn, og bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet.

2.4. Aktuelle prosesser og tiltak som kan påvirke
planarbeidet
Trafikksikkerhetsarbeidet foregå ikke i et vakuum, men i synergier med andre aktiviteter i
samfunnet. Samtidig som regional plan for trafikksikkerhet blir utviklet skal også andre planer og
strategier revideres og utarbeides. Dokumentene under vil kunne påvirke, og bli påvirket av innholdet av
en regional plan for trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark.
• Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 (under utvikling, forventet vedtatt
mars 2022)
• Strategi for fylkesveg (under utvikling, forventet vedtatt 2022)
• Sykkelstrategi (under utvikling, forventet vedtatt 2022)
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3. Situasjonsbeskrivelse og
hovedutfordringer
3.1. Å spå fremtiden
Hvordan ser fremtidens transport ut, og hvordan påvirker dette trafikksikkerheten? Inntoget av mange
nye typer av elektriske små kjøretøy kan være med å endre måten vi forflytter oss på, og skape kamp om
allerede pressede arealer for myke trafikanter. Økt urbanisering vil forsterke dette. Det finnes mange nye
teknologier som og kan påvirke samfunnsutviklingen og transportetterspørselen
radikalt. Fylkeskommunen deltar allerede i prosjekter med selvkjørende busser og båter. Hvilke
transportformer vil vi se i fremtiden?
Samtidig har Covid 19- pandemien hatt enorm påvirkningskraft på samfunnet vårt på alle fronter i lengre
tid nå. Samferdsel merker at pandemien er med på å påvirke reisevanene våre; Mer hjemmekontor,
mindre buss, mer sykkel(el-sykkel) og andre endringer vi ikke ennå har fått oversikt over. Digitaliseringen
av samfunnet har eskalert under pandemien. Er vi rustet til å møte disse kjappe endringene i samfunnet
og morgendagens teknologi, og vet vi nok om hvordan det påvirker trafikksikkerheten vår?
Det er også uklart hvordan pandemien og generell økt smittefrykt i befolkningen vil påvirke antallet
kollektivreisende i årene som kommer. Vil en reduksjon i antall kollektivreisende føre til økt bilbruk, eller
vil det for eksempel erstattes med mer hjemmekontor og mer fleksible reisetidspunkt til jobb, slik at man
unngår rushtidene i større grad? Hvordan vil dette igjen påvirke trafikksikkerheten? Vil reiseendinger
gjøre at vi når nullvekstmålet?

3.2. Analyser og kunnskapsgrunnlag
En stor del av planarbeidet er å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag om samferdselsområdet som gir
et så riktig bilde som mulig av dagens situasjon i fylket, som viser utfordringer og som presenterer mulige
løsninger.
Vestfold og Telemark fylkeskommune er aktive deltagere i innhenting av ny kunnskap, og utvikling av ny.
Skadedataprosjektet i Vestfold er det første av sitt slag som kombinerer trafikkulykker av myke
trafikanter, inkludert gående, med kartdata for hendelse.
Både Statens vegvesen og Transportøkonomisk institutt (TØI) er kjente bidragsytere i av statistikk og
analyser av god kvalitet. Vestfold og Telemark fylkeskommune er deltagere i et forskningsprosjekt på
trafikksikkerhet i regi av TØI, med oppstart høsten 2021. «Facilitating innovation in county authorities’
management of road safety». Statens vegvesen bidrar med analyser av statistikk
og ulykkesgranskninger. Dette brukes til å gjøre gode prioriteringer blant tiltak.
Ulykkesanalyser og registrerte trafikkulykker med personskade er blant kunnskapsgrunnlaget som inngår
i vurdering av trafikksikkerhetstiltak. Det vil fortsatt være fokus på å få registrert flere av mørketall-
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ulykkene særlig knyttet til gående og syklende for å på en bedre måte få et fullstendig bilde av den
faktiske ulykkessituasjonen.
Fylkeskommunen benytter seg også av et mindre formelt, erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag basert på
observasjoner og henvendelser blant annet fra publikum. På denne måten får vi informasjon om
trafikkfarlige punkter og nestenulykker slik at vi kan forebygge uønskede hendelser.

3.3. Trafikkbildet: by og land
I Vestfold og Telemark ser vi at ulykkestyper er knyttet til hva slags vei man beveger seg på. Forenklet
kan vi si at myke trafikanter er mer utsatt for ulykker i byer og tettsteder, mens sannsynligheten for
møte- og utforkjøringsulykker er høyere utenfor. Ulykker med høy skadegrad, drept eller hardt skadd,
utgjør en høyere andel av ulykkene utenfor byer og tettsteder enn innenfor. I byer og tettsteder er det
de myke trafikantene som er mest utsatt for de alvorligste skadene. Ulykker med lav skadegrad er vi
kjent med at det finnes store mørketall på, se mer i kapittel 4.4.3 om Skadedataprosjektet.

3.3.1. Møte- og utforkjøringsulykker
På samme måte som resten av landet er møte- og utforkjøringsulykker er stort problem også i vårt fylke.
Disse utgjør ca. 45 % av ulykkene og representerer 60 % av de drepte og hardt skadde.
Uten å beskrive ulykkene over, vet vi at høy fart, rus og uoppmerksomhet ofte er medvirkende årsaker til
ulykkene. Vi vet også at manglende bruk at bilbelte medvirker til økt skadegrad, og i noen tilfeller død.
Tiltak rettet mot holdningsskapende arbeid er viktige forebyggende aktiviteter, men det er også fysiske
tiltak langs vegen, som kan redusere skadeomfanget ved en ulykke. Montering av vegrekkverk, fjerning
av trær, steiner og fjellnabber samt slake ut skråninger er eksempler på tiltak som vil gjøre sideterrenget
mer tilgivende.

3.3.2. Ulykker med myke trafikanter, eller med lav skadegrad
Nullvekstmålet innebærer sterk satsting på gange, sykkel og kollektiv, hvor veksten i persontransporten
skal tas med miljøvennlige transportformer. Nullvekstmålet følges først og fremst opp gjennom
byvekstavtalene. Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt mål om 60 prosent reduksjon i utslipp
av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. 13% av utslippene i fylket kommer fra
veitrafikk. Satsingen på miljøvennlig transport krever økt fokus på trafikksikkerhet og gode løsninger for
gående, syklende og annen mikromobilitet. Det er mange konflikter mellom myke trafikanter. Attraktive,
trygge og trafikksikre anlegg er viktig for å øke andelen som velger å gå eller sykle.
En ønsket økning av gående og syklende vil medfører fare for at ulykkestallene for myke trafikanter kan
øke betydelig, dersom det ikke gjennomføres målrettede tiltak. Bysentrum er områder hvor
tilretteleggingen for syklister ofte kan være fragmenterte og mangelfulle. Her velger mange syklister å
sykle på fortauet, noe som skaper konflikter med de gående. Tiltak som fremmer sykling i vei fremfor på
fortau er med på å dempe denne konflikten. Sammenhengende sykkelveinett uten for mange
standardsprang, og med gode løsninger for kryss, er viktig for trafikksikkerheten. Drift og vedlikehold er
også viktig for sikkerheten til syklende og gående, og kan gi spesielt utfall i såkalte eneulykker.
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3.4. Dagens organisering og aktører
Fylkeskommunen har i dag et godt etablert samarbeid med andre godt synlige aktører i fylket, som Trygg
Trafikk, Statens vegvesen, politiet og utrykningspolitiet. Disse partene er blant de konsultative
medlemmene i FTU. Kommunene er også svært viktige for fylkeskommunen, for å få gjennomført mange
av tiltakene som blir identifisert. Kommunene er også nærmere innbyggerne, og oppnår enklere en god
kommunikasjon med disse som enkeltpersoner og organisasjoner og gjennom enheter driftet av
kommunen, som skole og helsetjeneste. Kontakt med kommunene er ofte av uformell art. Det har vært
utfordrende å etablere møteplasser under korona-pandemien. Det finnes også flere aktører på
trafikksikkerhet fylkeskommunen samarbeider med, gjennom FTU, som mottakere av tilskudd, og som
utfører av fylkeskommunale prosjekter. Gyldige trafikksikkerhetsplaner med oppdaterte tiltakslister er
satt som en forutsetning for å kunne motta midler gjennom fylkeskommunens Trafikksikkerhetsordning.

3.5. Ulykkesstatistikk
Ulykkesstatistikken vi har tilgjengelig mottar vi fra Statens vegvesen. Den inneholder data om
personskadeulykker i trafikken der minst ett kjøretøy er involvert (sykkel defineres også som kjøretøy).
Det er kun ulykker der politiet har fylt ut «rapport om vegtrafikkuhell» som blir registrert. Politiet har da
enten blitt tilkalt og vært på stedet eller opprettet sak på grunnlag av meldingen om ulykken. Det er
mange ulykker som ikke blir meldt, flest med lettere skader, og disse kommer ikke med i statistikken.
Man regner allikevel med at andelen ulykker som blir registrert er jevn, slik at statistikken kan brukes til å
beskrive endringer i ulykkestallene. Det kan også være usikkerhet ved skadegraden til de skadde, da det
av hensyn til personvernet gis begrensede tilbakemeldinger fra helsevesenet til politiet.
Vegkart.no gir oversikt over hvor ulykkene har skjedd. Trine.no gir oversikt over skadegrad og
strekningen ulykken fant sted, men uten geografisk plassering. Statens vegvesen har tilgang til å
stedfeste både skadegrad, geografisk plassering osv., men etter innføring av GDPR-lovgivning er dette
ikke offentlig tilgjengelig i Norsk vegdatabase (NVDB).
Tabellen viser ulykker fordelt på skadegrad i Vestfold og Telemark blant alle aldersgrupper i perioden
2016-2020. Hentet fra Trine.no

Tabellen viser ulykker fordelt på skadegrad i Vestfold og Telemark blant barn i alderen 0-14 år i perioden
2016-2020. Hentet fra Trine.no
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Tabellen viser ulykker fordelt på skadegrad i Vestfold og Telemark blant barn i alderen 15-19 år i
perioden 2016-2020. Hentet fra Trine.no

3,8 % av alle drepte i fylket er i aldergruppen 0-19 år. 17,4 % av alle hardt skadde i fylket er mellom 0-19
år.
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Kartet gir oversikt over hvor ulykkene har skjedd, men uten skadegrad, i perioden 2016-2020.

I statistikken står det lite om medvirkende årsaker til ulykkene og til skadeomfanget. Gjennom
dybdestudier av trafikkulykker kan man finne fram til mange av de medvirkende faktorene. I henhold til
TØI er faktorer ved trafikantatferd oppgitt som medvirkende ved opptil 65% av dødsulykkene

3.6. Risikokategorier
Utfordringene til trafikksikkerhet i dag har vi knyttet til tre hovedgrupperinger med risiko;
• risikogrupper, som barn, ungdom og risikosøkere,
• risikoadferd, som fart, rus og oppmerksomhet
• risikoforhold, som møte- og utforkjøringsulykker og dårlig helse.
De samme begrepene kjenner vi igjen i annen litteratur på trafikksikkerhet i Norge. Risikokategoriene vil
utredes nærmere i Regional plan for trafikksikkerhet.
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3.6.1. Risikogrupper
Med risikogrupper menes spesielle grupper som er utsatt for alvorlig skade. Tidligere har fokus ofte
vært på myke trafikanter, barn, ungdom eller eldre. I løpet av arbeidet med planen vil prioriterte
risikogrupper identifiseres. Dette vil ha betydning for hvilke tiltak som skal prioriteres.
Tabellen under viser enhetstype i trafikkulykker og hvor stor prosentandel de står for blant drepte og
hardt skadde i Vestfold og Telemark 2016-2020.

3.6.2. Risikoadferd
Med risikoadferd menes typer adferd som medfører alvorlig skade. Sannsynligheten for å bli skadd i
trafikken øker med bruk av rusmidler. Sannsynligheten øker igjen med høy fart på kjøretøy, og igjen med
manglende bruk av verneutstyr. Vi vet også at uoppmerksomhet skaper mange farlig situasjoner. Her ser
vi behov for holdningsskapende arbeid. Dette vil belyses nærmere gjennom arbeidet med planen.

3.6.3. Risikoforhold
Med risikoforhold menes typer ulykker som medfører alvorlig skade. Vestfold og Telemark
fylkeskommune har ansvar for å utvikle, drifte og vedlikeholde om lag 3100 km fylkesvei i den nye
regionen. Fylkeskommunen skal sørge for velfungerende og trafikksikker infrastruktur. Vi vet at
utforkjøring- og møteulykker ligger høyt på ulykkesstatistikken i Vestfold og Telemark. Svingete og kupert
veinett kombinert med høy fart fører til ulykker med høy konsekvens for de involverte. Andre forhold
som medfører høy risiko, vil bli løftet i arbeidet med planen.

3.7. Oppsummering
Utfra gjennomgangen i dette kapittelet vil følgende temaer undersøkes:
• Går tilrettelegging av nullvekst på bekostning av trafikksikkerheten?
• Kan vi finne nye måter for å forebygge møte- og utforkjøringsulykker?
• De store mørketallene i ulykkesstatistikken skaper usikkerhet rundt hvilke tiltak som bør prioriteres.
• Tilgangen på data gjør det vanskelig å kunne gjøre gode identifikasjoner av behov for tiltak, prioritere
tiltak og evaluere tiltak slik at vi kan drive godt forbyggende arbeid
• Bør samhandlingen etableres i mer formelle fora?

Planprogram for regional plan for trafikksikkerhet

Formålet med planen

12

4. Formålet med planen
Formålet med en Regional plan for trafikksikkerhet for Vestfold og Telemark, slik det er vedtatt i Regional
planstrategi, er å «løfte bevissthet og virkemiddelbruk rundt trafikksikkerhetsarbeidet, både internt, men
ikke minst eksternt».
I det følgende utdypes og presiseres formålet.
-

Planen skal fastsette mål, strategier og tiltak (i handlingsprogram) og gi føringer innen
fylkeskommunens arbeid på de fagfelt som har med trafikksikkerhet å gjøre.
Planen skal gi retning og innhold til samarbeidet om trafikksikkerhet mellom de ulike aktørene i
fylket, og bidra til å styrke trafikksikkerhetsarbeidet.

Fylkeskommunen har etter §40a i vegtrafikkloven «…et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme
trafikksikkerheten i fylket.» Vestfold og Telemark fylkeskommune har en koordinerende rolle overfor
kommuner og andre aktører innenfor trafikksikkerhetsarbeidet som; Trygg Trafikk, politi og
utrykningspoliti, Statens vegvesen og andre frivillige parter. Fylkeskommunen sørger for
erfaringsdeling og formidling, tilrettelegger for prosjekter og kampanjer og skaper møteplasser.
Fylkeskommunene er landets største veieier, og har det helhetlige ansvaret for fylkesveinettet. Det vil si
ansvaret for å prioritere, bevilge, planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde fylkesveinettet. I
tillegg har fylkeskommunene ansvaret for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i
fylket (jf. vegtrafikkloven § 40a). Gjennom sitt samordningsansvar skal fylkeskommunen være med å
styrke samarbeidet og koordineringen mellom de ulike trafikksikkerhetsaktørene, både knyttet til tiltak,
men også gjennom å løfte trafikksikkerhetsarbeidet på regionalt nivå. Fylkeskommunen har også en
viktig rolle som regional planmyndighet, som ansvarlig for videregående opplæring, kollektivtrafikken,
tannhelse, beredskap og som arbeidsgiver. Vestfold og Telemark fylkeskommune eier 3100 km fylkesvei,
388 km gang- og sykkelveier, og er ansvarlig for regional kollektivtrafikk innenfor fylkets grenser.
Etter folkehelseloven § 20 har fylkeskommunen et tydelig ansvar for å fremme folkehelse innenfor
fylkeskommunens ansvarsoppgaver. Fra et folkehelseperspektiv er trafikksikkerhetsarbeid en sentral del
av det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet.
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5. Innholdet i planen
I Regional plan for trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark vil inneholde beskrivelse av rammene for
arbeidet, samarbeidsparter og -former, kunnskap om utfordringer og risikobildet, hvordan dette er
forsøkt møtt så langt – og ikke minst hvordan det bør gjøres fremover.

5.1. Oppdatert kunnskapsgrunnlag
God kunnskap om dagens situasjon, samhandlingsaktører og mulige løsninger på utfordringene vi har er
en forutsetning for å kunne drive arbeidet fremover på best mulig måte. De prioriteringene som vil
gjøres skal være tuftet på fakta og et godt kunnskapsgrunnlag. Det er sentralt for den regionale
trafikksikkerhetsplanen å ha et kunnskapsgrunnlag basert på forskning, fakta og faglige utredninger.
Fylkeskommunene vil ta utgangspunkt i eksisterende kunnskap tilgjengelig fra forskning, utredninger og
erfaringer. I Kap. 5 er det pekt på noen kartleggings- og utredningsbehov. Fylkeskommunen vil vurdere
om det er naturlig at disse hører hjemme i kunnskapsgrunnlaget eller om det bør være en del av
handlingsprogrammet.

5.1.1. Retningslinjer knyttet til arealplan
Fylkeskommunene opplever med jevne mellomrom utfordringer knyttet til trafikksikkerhet i
arealplaner. I regional plan for trafikksikkerhet vil det undersøkes om det er mulig å vedta
retningslinjer som gir hjemmel til å fremme innsigelser til reguleringsplaner som ikke ivaretar
trafikksikkerheten på en forsvarlig måte.

5.2. Organisering av TS-arbeidet – Fylkeskommunens
trafikksikkerhetsutvalg (FTU)
Fylkeskommunen har delegert ansvaret til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). FTU er et selvstendig
utvalg bestående av fem politiske medlemmer med stemmerett; tre fra Hovedutvalg for samferdsel (HS),
en fra Hovedutvalg for utdanning og en fra Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, tannhelse og folkehelse.
Leder for FTU har også rolle som leder for HS. I tillegg består FTU av konsultative medlemmer uten
stemmerett fra Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politi og utrykningspoliti, Statsforvalteren, Autoriserte
trafikklæreres landsforening (ATL) samt fylkeskommunenes administrasjon.

5.2.1. Aktører og samhandling
Det er mange aktører på trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunen samarbeider med
flere. Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politi og utrykningspoliti, Statsforvalteren, Norges
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Trafikkskoleforbund (NTSF) deltar i FTU. I tillegg er det enkelte frivillige organisasjoner og
samhandlingsgrupper som mottar tilskudd fra FTU som for eksempel NAF og MC-forum.
Kommunene i fylket eier store deler av veinettet og har ansvar for drift og vedlikehold av
disse, barnehager og skoler og mange viktige samfunnsoppgaver. Kommunene er sentrale aktører for å
få gjennomført arbeidet med trafikksikkerhet på en god og helhetlig måte over hele fylket.
Det er også viktig å få trafikksikkerhet godt integrert i by- og bygdepakkene i fylket. Der er mange
prosjekter i startfasen. Trafikksikkerhet er et viktig fagområde i dette arbeidet.
Nettverk for samferdsel og mobilitet skal sikre fylkeskommunens sentrale samarbeid og samspill med
kommuner, statlige etater og næringslivsorganisasjoner. Nettverket skal være en sentral politisk arena i
Vestfold og Telemark fylke for å drøfte og prioritere i samferdselsspørsmål. Målet er å komme frem til
felles budskap, og på bakgrunn av dette blant annet drive påvirkningsarbeid inn mot sentrale
myndigheter.

5.2.2. Sertifisering- og godkjenningsordninger
Vestfold og Telemark vil bli det første fylket i landet hvor både fylkeskommune og samtlige kommuner er
godkjent etter Trygg Trafikks sertifiseringsordninger Trafikksikker kommune og Trafikksikker
fylkeskommune. Godkjenningen gis til kommuner og fylkeskommuner som kan vise at de er i stand til å
jobbe systematisk med trafikksikkerhet i sin organisasjon.
Fylkeskommunen støtter også opp under Skadeforebyggende forums sertifiseringsordning Trygge
lokalsamfunn. Flere kommuner får aktivitetstilskudd til arbeidet med Trygge lokalsamfunn gjennom
partnerskapsavtaler om folkehelsearbeid. Det organiseres også et nettverksarbeid som knytter
trafikksikkerhetsarbeid til annet skade- og ulykkesforebyggende arbeid.

5.3. Mål
Planen skal fastlegge mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og Telemark. Overordnet gjelder
nullvisjonen. Gjennom planprosessen skal mer spesifikke mål for trafikksikkerhetsarbeidet
identifiseres.
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5.4. Strategier og handlingsprogram
Strategidelen av planen skal beskrive og ta stilling til de veivalgene Vestfold og Telemark
må gjøre for å oppnå målene for planarbeidet. Enighet om et begrenset antall omforente
og tydelige strategiske valg er viktig for å kunne nå de overordnede målene. Strategiene vil
være grunnlag for å prioritere utvalgte satsingsområder og tiltak. I planprosessen
skal alternative strategier og tilnærminger vurderes, og de strategiske valgene tydeliggjøres
i sluttdokumentet. Strategiene, og tiltakene i handlingsprogrammet, skal knyttes til et knippe
hovedtemaer.
Til regionale planer skal det lages et handlingsprogram som rulleres årlig. Handlingsprogrammet skal
tydeliggjøre ansvar for gjennomføring hos de ulike aktørene, og så langt som mulig beskrive
ressursinnsats. Tiltakene vil både være kortsiktige og langsiktige. Første utgave av handlingsprogrammet
lages i forbindelse med hovedprosessen for planarbeidet. Handlingsprogrammet skal bestå av tiltak for å
gjennomføre planen. Tiltakene i handlingsprogrammet vil bli gruppert i satsingsområder slik at de henger
sammen med strategiene.
Samfunnet vi bygger skal være tilgjengelig for alle innbyggere. Det vil derfor være viktig i planen å
vurdere tilpasning til FNs bærekraftmål, universell utforming utformede vegnormaler og når det vil være
behov eller ønske om å avvike fra disse.

5.4.1. Lokale forskrifter
Vi kjenner til store utfordringer knyttet til utleie av elsparkesykler i de store byene. Vi vet lite om
hvilke andre utfordringer vi vil se fremover. Kan vi være i forkant av utviklingen? Kan kommuner og
fylkeskommune arbeide for å sikre hjemmel ved behov?

5.4.2. Fysiske tiltak
Godt utformet og godt driftet og vedlikeholdt veinett, gang- og sykkelveier og fortau er en forutsetning
for ett trygt trafikkmiljø. Anlegg bør være logisk og lettlest uten store konflikter mellom trafikanttyper.
Fylkeskommunen står bak fysiske tiltak i egen regi, og i kommunal regi gjennom blant annet
Trafikksikkerhetsordningen. Fysiske tiltak inkluderer tilpasning til universell utforming og busslommer,
samt fortsatt arbeid med mc-ulykker og viltulykker.
Fylkeskommunen er fraviksmyndighet for vegnormalene på fylkesveger. I regional plan for
trafikksikkerhet vil det vurderes om eller når det er aktuelt å fravike vegnormaler

5.4.3. Holdningsskapende arbeid
Etter mange års innsats ser vi gode resultater på trafikksikkerhet, faktisk så gode at vi i Norge er best i
verden. Men det er et stykke igjen, og det kan vi ikke nå kun ved å bygge bedre vei eller mer gang- og
sykkelveg. Vi ser av ulykkesstatistikken at ulykker kunne vært unngått, eller at skadeomfanget kunne
vært redusert – dersom trafikantens adferd hadde vært en annen. Vi vet at fart, rus, oppmerksomhet og
manglende bruk av bilbelte er årsak til ulykken, eller medvirkende faktorer i dødsulykker. Muligheter for
å redusere kjøring i ruspåvirket tilstand vil tas med inn i arbeidet med planen. Vi vet at gående og
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syklende uten god synlighet eller oppmerksomheten rettet mot medtrafikanter har større sannsynlighet
for å bli påkjørt.
Det er en rekke varierte tiltak rettet mot barn, unge og voksne for å endre atferd i trafikken. Blant annet
har Statens vegvesen etablert vellykkete kampanjer rettet mot bruk av bilbelte, oppmerksomhet og delveien. Trygg Trafikk retter sitt fokus mot barn og unge slik at de læres opp til å bli gode trafikanter som er
oppmerksomme og bruker verneutstyr som hjelm og refleks. Fylkeskommunen støtter Trygg Trafikk i sitt
arbeide og søker samarbeid med kommunene for å formidle budskap og kampanjer på tema som,
skolestart, klipp hekken m.m. Flere aktører mottar tilskudd for å drive holdningsskapende arbeid fra FTU.

5.4.4. Skadedataprosjektet
Skadedataprosjektet i Vestfold ble startet etter politisk initiativ i Vestfold fylkeskommune i 2017. Den
store mengden mørketall, altså hendelser som ikke blir registrert, var utslagsgivende. Pilotprosjektet
skulle fokusere på trafikkulykker. Pr i dag registreres kun ulykker som involverer minst ett kjøretøy
(sykkel defineres som kjøretøy). Det er politiet som har ansvar for å registrere ulykkene og
alvorlighetsgrad. I skadedataprosjektet er det helsepersonell som vurderer alvorlighetsgrad, noe som gir
bedre kvalitet på tallene.
Det er så langt samlet inn data for skader på pasienter som ankommer skadestuen på Sykehuset i
Vestfold siden 01.11.2019. Dette inkluderer gående og syklende samt kartdata for hvor ulykken fant
sted. Det antas at 100% av trafikkulykkene er registrert. Pr 12.8.2021 er det registrert 780 ulykker.
Det har sålangt vist seg utfordrende for fylkeskommunen å få tilgang på dataene. Formålsparagrafen til
personskaderegisteret beskriver hvordan skadedata skal komme samfunnet til nytte i form av
skadeforebygging. Samtidig er dataene beskyttet av helsepersonelloven, noe som gjør at ansatte i
fylkeskommunen ikke får tilgang.

5.4.5. Teknologi for trafikksikkerhet
Samferdselsområdet er i sterk utvikling, ikke minst mot mer miljøvennlige og effektive reisemåter.
Fremtidige løsninger som intelligent trafikkstyring (ITS), digitale plattformer og autonome kjøretøy gjør
teknologi et spennende tema for trafikksikkerhet.
Menneskelige feilhandlinger er medvirkende faktor i mange ulykker. Etablerte førerstøttesystemer, som
autobrems, kjørefeltholder og blokkeringsfrie bremser (ABS) kan allerede ta æren for mange av ulykkene
som ikke skjedde. Det blir spennende å se om teknologien utvikles videre til å unngå menneskelige
feilhandlinger fullstendig. Noen av oss ser ut til å ha tatt teknologien for gitt. Vi har i de siste årene sett
ulykker hvor sjåførene har for mye tillit til at bilen selv kan unngå hindringer i veien og kollidert.

5.4.6. Finansiering
Fylkeskommunens finansielle rammer har blitt strammere de siste årene, og det er god grunn til å
forvente at dette vil fortsette. Det er godt kjent at dette har påvirket for eksempel asfaltbudsjettet i
svært stor grad. Hvor store kutt kan vi tåle og likevel sikre god trafikksikkerhet i fylket? Det er behov
for å drøfte utfordringer og prioriteringer i planen.
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5.5. Oppsummering
Utfra gjennomgangen i dette kapittelet vil følgende temaer undersøkes:
•
•
•
•
•
•

Er det behov for bedre samhandling?
Er det behov for samhandling med flere aktører?
Brukes sertifiseringsordningen(e) slik det er tenkt? Har de den effekten som er forventet?
Hvordan kan vi bli enda bedre på holdningsskapende arbeid?
Hvordan skal vi få tilgang på skadedataene?
Hvilke temaer bør løftes i planens strategier og handlingsprogram?

6. Organisering og fremdrift
Å utarbeide en regional trafikksikkerhetsplan for Vestfold og Telemark er en av de prioriterte
samarbeidsoppgavene i fylket, jf. Regional planstrategi 2020 – 2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark –
verdiskaping gjennom grønn omstilling (RPS). Regional plan for trafikksikkerhet er forventet vedtatt i
fylkestinget våren 2023. Fylkestinget er planmyndighet for regionale planer. Regionale planer er likevel
ikke «fylkeskommunens plan», men et felles strategisk verktøy for hele regionen.
Bred deltakelse i planprosessen er en forutsetning for å komme fram til et omforent produkt og for
oppfølgingen av planen. Den regionale trafikksikkerhetsplanen skal utarbeides i samarbeid med berørte
offentlige myndigheter og organisasjoner. Det er viktig å legge til rette for god medvirkning.

6.1. Organisering
Plan og bygningsloven §8-3 slår fast at statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i
planleggingen «når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak».
Organiseringen må være effektiv og hensiktsmessig og prosessen sikre bred involvering og politisk og
administrativ forankring, både fra lokalt og regionalt nivå. Fylkestinget er prosjekteier for planarbeidet.
Forslag til organisering av arbeidet:
Styringsgruppe: Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg, politiske og konsultative medlemmer.
Prosjektgruppe: Representanter for folkehelse, planforvaltning og samferdsel i fylkeskommunens
administrasjon. Representanter fra to kommuner, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politiet og
utrykningspolitiet. Leder: prosjektleder i fylkeskommunen.
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Politisk ressursgruppe: Hovedutvalg for samferdsel, samt klima, areal og plan i fylkeskommunen samt
representanter for tilsvarende utvalg i fire kommuner inviteres til deltagelse i workshop.
Innspillsmøter: Deltakerne er sentrale fagpersoner i kommunene, regional
stat og interesseorganisasjoner.
 Offentlig administrasjon: Kommunene
 Regional stat: Statsforvalteren, politi, Statens vegvesen
 Interesseorganisasjoner: Trygg Trafikk, NAF
 Vestfold og Telemark eldreråd
 Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd
 Vestfold og Telemark fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

6.2. Medvirkning
Bred deltakelse i planprosessen er en forutsetning for å komme fram til et omforent produkt og for
oppfølgingen av planen. Det vil blir arrangert fysiske og digitale innspillsmøter, og møter med politikere
og administrasjon i kommunene, med statsetater og organisasjoner.
Medvirkning i planleggingen blir gjennomført i tråd med plan- og bygningslovens kapittel
5. Høringsinstansene får planprogram og planforslag tilsendt med minimum 6 ukers høringsfrist.

6.3. Politisk behandling
Kommunale vedtak gjøres i høringen av planprogrammet og høring av forslag til regional plan. Det vil bli
lagt til rette for digitale orienteringer til kommuner som ønsker det. Hovedutvalg for samferdsel (HS) er
fagutvalget for planarbeidet. Hovedutvalget behandler forslag til planprogram og forslag til regional plan
og innstiller overfor fylkesutvalg og fylkesting. HS blir holdt orientert om planarbeidet underveis i
planprosessen. Hovedutvalg for klima, areal og plan, FTU, samt rådene for personer med
funksjonsnedsettelse, eldre og ungdom får forslag til planprogram og forslag til regional plan til
orientering.
Fylkesutvalget (FU) behandler og legger planprogrammet ut på høring. Fylkesutvalget fastsetter
planprogrammet og innstiller til fylkestinget om vedtak til regional plan.
Fylkestinget (FT) sender forslag til regional plan på høring og vedtar den endelige planen.

6.4. Framdrift
Regional planmyndighet skal etter Plan- og bygningslovens § 8-1 utarbeide regionale planer for de
temaer som er fastsatt i den regionale planstrategien. Til regional plan skal det utarbeides et
handlingsprogram for gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal vedtas av regional
planmyndighet og rulleres årlig. Vestfold og Telemark fylkeskommune er planmyndighet og
utarbeider planen i samarbeid med flere andre aktører iht. pbl § 8-3. En regional plan er ikke juridisk
bindende, men skal legges til grunn for den kommunale planleggingen, og for regionale og statlige
myndigheters planlegging og virksomhet i planområdet. Berørte myndigheter kan fremme innsigelse
til nye kommunale planer som ikke er i tråd med den regionale planen. Vedtatte arealplaner vil
fortsatt gjelde.
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Besøksadresser:
Fylkesbakken
10, Skien/ SvendFoynsgate9, Tønsberg
Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no

Planarbeidetdelesinn i fire hovedfaser:
1. Planoppstartog utarbeide forslag til planprogram:
Utarbeid prosjektmandat(juni 2021)
Orientereegnepolitikere (oktober 2021)
Utarbeide forslagtil planprogram(juni – oktober 2021)
Milepel: Vedtak om offentlig ettersyn av forslag til planprogrami fylkesutvalgetoktober 2021
2. Fastsettingav planprogram
Vurderehøringsinnspillog omarbeideplanprogram(mars2022)
Milepel: Vedtak om planprogrami fylkeutvalget våren 2022
3. Planutarbeidelse,utrednings- og analysefasen:
Innhente kunnskapsgrunnlag,
data, utredningerog analyser(september2021– februar 2022)
Involvering,medvirkning,dialog(november– februar 2022)
Utarbeide forslagtil regionaltrafikksikkerhetsplanfor Vestfoldog Telemarkmed strategier
og handlingsprogram
Behandleplanforslageti diverseutvalg og fylkesting
Offentlig ettersynhøst/vinter 2022
Milepel: Vedtak om planforslagtil offentlig ettersyn høst/vinter 2022
4. Sluttbehandlingav regional plan for trafikksikkerhet for Vestfold og Telemark
Vurderehøringsinnspillog omarbeideplanforslaget
Planvedtaki utvalgog fylkesting
Milepel: planvedtaki fylkestinget våren 2023

Partenefår først forslagtil planprogrampå høring og så forslagettil trafikksikkerhetsplan.I løpet av
planprosessenblir det invitert til ulike møter og arrangementer.
Spørsmålom planarbeidetkan rettes til Vestfoldog Telemarkfylkeskommunepå epost:
Post@vtfk.noMerk gjernehenvendelsen«Regionaltrafikksikkerhetsplan».
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