
Fylkeskommunens oppfølgingstiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 
på veg 2018-2021 
 

Bruk av belte i bil og buss og sikring av barn (kapittel 4.4) 

29. Fylkeskommunene og Oslo kommune vil gjennomføre tiltak for at barn er lovmessig sikret 
under skoletransport.  

 
 

Barn (0-14 år) (kapittel 5.2) 

41.  Statens vegvesen, fylkeskommunene og storbykommunene skal gjennomføre fysiske tiltak 
for å motvirke ulykker med barn og unge på skoleveg.  

43. Fylkeskommunene skal støtte og oppmuntre kommuner og frivillige organisasjoner til å sikre 
skoleveger og nærmiljø, og skape gode holdninger hos barn og unge.  

 
 

Ungdom og unge førere (kapittel 5.3) 

53. Fylkeskommunene og Oslo kommune vil gjennomføre tiltak for å påvirke til god 
trafikksikkerhetsatferd hos ungdom i videregående skole.   

54. Fylkeskommunene og Oslo kommune vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og 
andre samarbeidspartnere, arbeide aktivt med trafikksikkerhet i russetiden.  

 
 

Gående og syklende (kapittel 6.2) 

71. Fylkeskommunene vil i perioden 2018-2021 til sammen tilrettelegge for om lag 230 km 
fylkesveg for gående og syklende, hvorav om lag 100 km i byer og tettsteder.  

75. Fylkeskommunene vil, gjennom ulike tiltak og virkemidler, påvirke til økt bruk av sykkelhjelm 
og refleks.   

 
 

Møteulykker og utforkjøringsulykker (kapittel 7.2) 

104. Fylkeskommunene vil, med bistand fra Statens vegvesen, gjennomgå fylkesvegnettet og 
plukke ut strekninger som er egnet for etablering av forsterket midtoppmerking ut fra 
gjeldende kriterier. Fylkeskommunene vil etablere forsterket midtoppmerking på disse 
strekningene når de blir reasfaltert.  

106. Fylkeskommunene vil igangsette et systematisk arbeid med sikte på at fylkesveger med 
fartsgrense 70 km/t eller høyere skal tilfredsstille minstestandarden i NTP med hensyn til 
utforkjøring.   

 
 

Trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner (kapittel 9.2) 

119. Fylkeskommunene vil oppfordre Ungdommens fylkesting og andre relevante 
medvirkningsarenaer til å arbeide aktivt med trafikksikkerhetsarbeid som er rettet mot 
ungdom. 

120. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Trygg Trafikk og fylkeskommunene, revidere Håndbok 
V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner.  



121. Fylkeskommunene vil arbeide for at alle kommuner skal ha kommunale trafikksikkerhets-
planer.   

122.  Fylkeskommunene vil etablere en møteplass for erfaringsdeling og «best practice» for det 
fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet.  

123. Fylkeskommunene og storbykommunene vil tilrettelegge for aktivt samarbeid mellom etater 
og organisasjoner for å forene krefter og arbeide målrettet med trafikksikkerhet på regionalt 
og lokalt nivå.  

124. Fylkeskommunene og storbykommunene vil utarbeide planer og/eller strategier for 
trafikksikkerhet med god involvering og politisk forankring, og koble arbeidet til relevante 
nasjonale planer.    

125. Fylkeskommunene og storbykommunene vil bidra til at trafikksikkerhet er tema i areal- og 
transportplaner for byområder som er aktuelle for bymiljøavtaler/byvekstavtaler, og at det 
fastlegges mål, strategier og tiltak for trafikksikkerhet.  

126. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med fylkeskommunene, arbeide for at det per 1/1-2022 skal 
være 125 kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune, og at allerede godkjente 
kommuner blir regodkjent.  

127.  Trygg Trafikk vil bidra til at fylkeskommuner kan godkjennes som Trafikksikker 
fylkeskommune.  

            

 


