
Tønsberg kommune



• Tønsberg sertifisert som Trafikksikker kommune i 2019

• Sertifisert for 3 nye år i 2022

• Trafikksikkerhetsplan 2020 – 2024

• Hjertesoneprosjektet startet opp i 2020

• 300 000 kr Hjertesone 2022

Hjertesone i Tønsberg kommune



15 Barneskoler
Barkåker skole
Byskogen skole – Hjertesone 2022/23
Eik skole
Husvik skole – Godkjent som Hjertesone skole 2021
Kirkevoll skole
Presterød skole - Hjertesone 2022/23
Ramnes skole
Ringshaug skole
Røråstoppen skole
Sandeåsen skole
Sem skole
Solerød skole - Hjertesone 2022/23
Træleborg skole - Hjertesone 2022/23
Vear skole
Volden skole - Hjertesone 2022/23



1. Ved hver enkelt skole har representant fra Kommunalteknikk deltatt på et 
FAU møte der Trafikksikkerhet  og Hjertesone har hvert hovedtema for 
møte

2. Etter følgene gjennomføres det en felles befaring på skolen sammen med 
FAU og rektor, der vi kartlegger behov og utfordringer

3. Oppfølging og rådgivning av holdningsskapende arbeid, planlegger å 
gjennomføre et felles møte for Hjertesone skolene sammen med 
representant fra Trygg Trafikk

Hjertesone i Tønsberg kommune



MÅL



KARTLEGGING

Prioriterte skoler 2022 Kartlagt Tiltak 
Solerød skole X Etablere ny stopp – og hentesone på riktig side av veien, slik at elevene slipper å krysse 

Fylkesvei når de skal gå på gangveien som fører inn til skolegården

Presterød skole X Etablere belysning på en eksisterende bilfri snarvei, målet er å tilrettelegge for en trygg og 
lett tilgjengelig snarvei for å gi elevene høyst mulig bilfri gangsone til skolen. Vil også 
avlaste skolens område for biltrafikk. 

Træleborg skole X Tilrettelegge for to stopp – og hentesoner rundt skolen, gjøre bilfri gangsone mer visuelt 
synlig med markering i asfalt og skilting. Stenge sideliggende gater for gateparkering for å 
skape bedre oversikt på skoleveien. Skape trygghet med belysning på de mest aktuelle 
gang-sonene. 

Husvik skole X Påbegynt Hjertesone 2021 fullføres med større visuell synlighet av stopp – og hentesone 
og bilfri gangsone.  Markering i asfalt og skilting. Ny gang og sykkelsti ble bygget i 2021 , 
siste strekk langs skolen fullføres i 2022. 

Byskogen skole X Etablere stopp – og hentesone koblet til eksisterende bilfri gangvei til skolen. Visuell 
markering i asfalt og skilting. 

Ramnes skole
Volden skole
Ringshaug skole
Røråstoppen skole
Sandåsen skole
Vear skole



Presterød skole













SOLERØD SKOLE





 3 stk nye lysmaster med 
intensivbelysning

 Gamle armaturer skiftes ut med 
intensivbelysning
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