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1. Forord 

Kommunene 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. Kommunene har ansvar og virkemidler som kan bidra til økt innsats 

i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. De er store arbeidsgivere og kjøpere av transporttjenester. I 

tillegg er de eiere av barnehager og skoler.  

Stortinget har gjennom arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) bedt regjeringen stimulere flere 

kommuner til å utarbeide handlingsplaner som en forutsetning for å få tildelt Fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler. Det er derfor nå et krav at kommunene utarbeider trafikksikkerhetsplaner og 

oppdaterer dem for å kunne søke om trafikksikkerhetsmidler. 

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

eller bilist – barn, ungdom eller voksen.  

Trafikksikkerhetsplanen 2019 – 2020 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet 

i Sør-Varanger kommune.  

Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak. Trafikksikkerhetsplanen har 

fokus på helseperspektivet som er et satsingsområde for kommunen. 

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.  

Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Varanger har pr 1. januar 2019 følgende representanter: 

Hovedmedlemmer: 

Robert Nesje (leder)        Politiker 

Tarja Karine Emanuelsen (nestleder)      Politiker 

Eilif Johannesen        Politiker 

Hanne Kalliainen        Politiker 

Frank Emil Trasti        Politiker 

     

Representant for administrasjon: 

Tommy Salmi Nilsen          Teknisk sjef 

 

Konsultative medlemmer: 

Statens vegvesen 

Øst-Finnmark politidistrikt 

Kirkenes taxisentral 

Boreal, Region FFR 

Trygg Trafikk 

Kirkenes Trafikksenter 

Sør-Varanger NAF  

 

Kirkenes, 4. januar 2019 

 

 

Robert Nesje        Tommy Salmi Nilsen 

Leder          Teknisk sjef  
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2. Innledning 

2.1. Bakgrunn 

I 2002 bestemte regjeringen å innføre «0-visjonen» som et overordnet grunnlag for 
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon om at ingen skal bli drept eller varig skadd 
i trafikken. 

Formålet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å koordinere og øke kommunens innsats 
i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsplanen skal være et verktøy for kartlegging av 
trafikksikkerhetsmessige utfordringer i kommunen, og den skal etablere politiske målsettinger 
for tiltak som kan gjøre samfunnet tryggere for alle trafikanter. 

2.2. Historikk 

Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Varanger ble opprettet i 1996. Utvalgets mandat var å lage en 
trafikksikkerhetsplan for Sør-Varanger kommune og følge opp denne. Den første planen ble 
godkjent av kommunestyret i desember 1998, og gjaldt for årene 1999-2002. Neste plan ble 
utarbeidet for årene 2008-2009.  

Denne planen er nr. 5 i rekken av trafikksikkerhetsplaner for Sør-Varanger kommune. Planene 
har hatt som hovedfunksjon å være et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid 
i kommunen, og dette er langt på vei oppnådd. De største utfordringene har vært forankring 
i alle kommunens ledd, samt finansiering av ikke-fysiske tiltak. Sør-Varanger kommune har 
hatt en trafikksikkerhetsplan for perioden 1999-2002, 2008-2009, 2010-2013 og en revidert 
trafikksikkerhetsplan for årene 2017 og 2018.  

I tillegg, i planstrategien var det vedtatt å utarbeide «Kommunedelplan for vei og trafikk» i 
2017. Dessverre, ble utarbeidelse av denne planen utsatt på grunn av lav bemanning i 
kommunen. Prosessen med utarbeidelse av «Kommunedelplan for vei og trafikk» har nå blitt 
gjenoppstartet og forventes å bli ferdigstilt i 2019. I denne nye planen vil 
Trafikksikkerhetsplanen for 2020 og årene utover inngå. Av den grunn må denne 
trafikksikkerhetsplanen for 2019-2020 ansees som en midlertidig TS-plan, som blir revidert 
etter ferdigstillelse av «Kommunedelplan for vei og Trafikk». 

2.3. Oppbygging av planen 

Denne trafikksikkerhetsplanen er basert på den siste trafikksikkerhetsplanen og en mal for 
trafikksikkerhetsplaner utarbeidet av Trygg Trafikk. Planen består av to hoveddeler, en 
strategidel og en handlingsplan. 

Strategidelen inneholder bl.a. målsettinger og satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet. 
Strategidelen gjelder for hele perioden, mens handlingsplanen justeres hvert år i takt med 
kommunens økonomiplan. 

Enhet for tekniske tjenester er ansvarlig for utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen og for at 
de fysiske tiltakene i planen blir gjennomført. 

Tiltak som skal gjennomføres er satt opp med hovedansvarlig for gjennomføringen. Gjennom 
møter og høringsrunder hvert år får aktørene mulighet til å uttale seg om tiltakene, godkjenne 
eller avvise dem. 
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Handlingsplanen blir nærmest å betrakte som en kontrakt for gjennomføring av tiltakene. 

Da denne planen har status temaplan og ansees som en midlertidig trafikksikkerhetsplan med 
varighet på bare 1-2 år, legges den fram for Utvalg for Trafikksikkerhet, som også er Utvalg for 
Plan og Samferdsel, til sluttbehandling. 

  

2.4. Begrepsavklaring 

Innenfor fagområdet trafikksikkerhet er det mange begreper som går igjen. For å jobbe mot 

felles mål, er det viktig å ha forståelse for følgende sentrale begrep som er hentet fra 

Trafikksikkerhetshåndboka: 

Trafikksikkerhet: Fravær av trafikkulykker og trafikkuhell. «Samsvar mellom den trygghet som 

oppleves og den virkelige fare trafikantene er i.» 

Trafikksikkerhetsarbeid: Bevisstgjøre den enkelte i faremomenter som kan forekomme i 

trafikken, og arbeide aktivt for at trafikkulykker og trafikkuhell unngås. 

Veitrafikkulykke: Ulykke som medfører personskade som ikke er ubetydelig og som skal 

rapporteres til politiet. 

Vegtrafikkuhell: Uhell som medfører materielle skader/ og eller har ubetydelige personskade. 

Trygghet i trafikken: Med trygghet menes folks følelse av sikkerhet. Det vil si hvordan de 

subjektivt opplever ulykkesrisiko i trafikken. 

Holdning: Den enkeltes måte å tenke, handle og føle i forhold til den situasjon vedkommende 

er oppe i. Dette ut i fra interesser og behov. 

 

2.5. Kostnader og finansiering 

All drift, vedlikehold og investeringer på kommunale veier gjøres med grunnlag i 
trafikksikkerhet. Som det fremgår er det forutsatt 80% tilskudd av fylkeskommunale midler til 
mindre fysiske tiltak, og 100% tilskudd til pedagogiske tiltak. Dette er i tråd med 
retningslinjene for tildeling av slike tilskudd. Dersom det ikke blir gitt tilskudd til prosjektet det 
året det er satt opp forutsettes det at tiltaket utsettes og tas med i neste års søknad, eller at 
det fattes egen beslutning om at tiltaket utføres og finansieres fullt ut av kommunen. 

Når det gjelder store tiltak så kan man ikke regne med å få tilskudd på 80% da potten som er 
satt av er begrenset. 
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3. Aktører i trafikksikkerhetsarbeidet 

Godt samarbeid er et kriterium for å lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette kapittelet 
beskriver kort de viktigste samarbeidsaktørene i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten i 
Sør-Varanger kommune. 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen Region nord er organisert med to distrikter i Finnmark. Sør-Varanger 
kommune sogner til Øst-Finnmark distrikt. Distriktskontoret ligger i Vadsø. 

Statens vegvesen har ansvaret for å 

- Bistå fylkeskommunene og kommunene med faglige råd om trafikksikkerhet 

- Planlegge, bygge og vedlikeholde riks- og fylkesvegene. 

- Gjennomføre verkstedkontroll, ulike former for kjøretøykontroll, kontroll av kjøre- og 
hviletid og bilbeltekontroll 

- Gjennomføre førerprøver og kjøreskoletilsyn 

- Utarbeide retningslinjer og bestemmelser for vegutforming, vegtrafikk, føreropplæring og 
kjøretøy 

 

Trygg Trafikk 

Trygg Trafikk er en landsomfattende, uavhengig organisasjon for det frivillige 
trafikksikkerhetsarbeidet, og skal fungere som et bindeledd mellom de frivillige aktørene og 
de offentlige myndighetene som har ansvar for trafikksikkerheten.  Organisasjonen har et 
særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon.  

Trygg Trafikks arbeidsområder omfatter i hovedtrekk: 

- Å gi trafikkfaglig og pedagogisk bistand til barnehager, skoler, lærerhøgskoler og foreldre 
for å sikre at trafikkopplæringen og trafikkoppdragelsen blir best mulig. 

- Å spre informasjon om trafikksikkerhet til ulike målgrupper 

- Å være en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet overfor beslutningstakere og 
myndigheter 

Fylkessekretæren i Finnmark har kontor i Vadsø. 

Politiet 

Politiet har særlig ansvar for overvåkning og kontroll av atferden til trafikantene. Følgende 
kontroller prioriteres: 

- Kontroll av aggressiv trafikantatferd 

- Fartskontroll 

- Kontroll med bruk av verneutstyr (sikkerhetsbelte, hjelm mm.) 

- Ruskontroll 

Politiet arbeider også forebyggende ved besøk til skoler og deltakelse i ulike kampanjer og 
aksjoner. Både UP og det lokale politidistriktet/lensmannskontoret er viktige i 
trafikksikkerhetsarbeidet. 
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I tillegg er følgende lokale firmaer/foreninger konsultative medlemmer av 
trafikksikkerhetsutvalget: 

Snelandia (Boreal, Region FFR) 

Snelandia er kollektivtransportforvalter for Finnmark og er organisert som en del av 
samferdselsavdelinga i fylkeskommunen. Samferdselsavdelinga utarbeider anbud, velger og 
følger opp de ulike selskapene og setter opp rutetilbudet etter prioriteringer gjort av fylkets 
politikere i fylkestinget. Snelandia har ansvar for rutebusstrafikk, rutebåttrafikk og ferger i 
Finnmark fylke. Snelandia er også ledende innen chartertrafikk både med båt og busser i Nord-
Norge. Som transportør av skolebarn har Snelandia ansvar for barnas sikkerhet på skolevei.  

Kirkenes Taxisentral 

Noen barn hentes og bringes til skolen i taxi. Barna må sikres forskriftsmessig i bilen og 
sjåføren har et ansvar for å være en god rollemodell. Norges Taxiforbund arbeider med 
kompetansebygging blant eiere og ansatte i næringen. Dette er spesielt knyttet til sikring av 
barn i bil og utdeling av fotgjengerrefleks. 

Kirkenes trafikksenter 

Trafikkskolene har gjennom føreropplæringen en unik rolle i forhold til å gi vordende bilførere 
viktig kompetanse og gode holdninger.  

Felles for alle transportbedriftene/kjøreskolene er at sjåførene tilbringer mange arbeidstimer 
ute på vegene, og kan være viktige medspillere for å melde fra om farlige forhold.  

NAF 

Norges Automobilforbund besitter kompetansen om trafikksikkerhet. 

Lag, foreninger, bedrifter, skoler og barnehager  

Engasjement fra lokalbefolkningen er viktig. Gjennom henvendelser fra enkeltpersoner, lag, 
foreninger, skoler og barnehager får Sør-Varanger kommune nødvendige innspill i TS- 
arbeidet. Et sted/område kan ha høy ulykkesrisiko selv om det ikke har inntruffet noen ulykke 
der. Slike steder framkommer ikke på noen ulykkesstatistikk, og det er derfor viktig at 
kommunen får informasjon om disse stedene på annen måte. 
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4. Nasjonale og regionale føringer i Trafikksikkerhetsarbeidet  

4.1. Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeid- Samordning og organisering  

Regjeringen legger til grunn at Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet på veg, som 
følge av målrettet, tverrsektoriell, kunnskapsbasert og langsiktig innsats. Trafikkulykker utgjør 
likevel et betydelig samfunnsproblem, og omfanget av tapte liv er uakseptabelt. 
Trafikksikkerhet må derfor fortsatt ha høy prioritet, med nullvisjonen som et av hovedmålene 
for transportpolitikken.  

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

I stortingsmeldingen presenterer regjeringen seks satsningsområder:   

 Forankring av tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid på overordnet nivå 

 Bedre utnyttelse av tilsyns- og kontrollinnsatsen gjennom styrket tverretatlig 
samarbeid 

 Mer effektiv formidling, enklere tilgang og bedre utnyttelse av kunnskap fra 
ulykkesundersøkelser 

 Retningslinjer for registrering av vegtrafikkulykker og økt utveksling av skade- og 
ulykkesdata 
 

Generelt vil regjeringen videreføre en bred tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet, en 
målrettet innsats mot de alvorligste ulykkestypene og en målrettet innsats mot risikogrupper. 
Det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet skal vektlegges. 

 

4.2. Nasjonal Transportplan 

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029   

Nasjonale mål og hovedområder for innsats: 

Regjeringen viderefører i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 
nullvisjonen og legger opp til et nytt ambisiøst etappemål om maksimalt 350 drepte og hardt 
skadde i 2030, Regjeringen vil i planperioden rette innsatsen mot følgende fem 
hovedområder: 

 Sikre veger 

 Risikoatferd i trafikken 

 Spesielt utsatte grupper i trafikken 

 Teknologi 

 Tunge kjøretøy 



Trafikksikkerhetsplan for Sør-Varanger kommune 2019-2020 

10 
 

4.2.1. Barnas Transportplan 

Nasjonal transportplan 2018-2029 inneholder for første gang et eget kapittel om Barnas 

transportplan. Regjeringen vil:  

 Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen 

 Styrke trafikksikkerheten for barn og unge 

 Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av transportsystemet 

 At det skal legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging 

 Følge opp transportetatene og Avinor når det gjelder hensynet til barn og unge i 
utviklingen av transportinfrastrukturen 

 Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i barnehage og skole  

 

I planen presiseres det at barn og unge er dagens og framtidens trafikanter, og dette må det 
tas hensyn til også i overordnede planer. 

 

4.3. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er utarbeidet av Statens vegvesen, 
politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv 
storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen. 

Planen bygger på Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og Meld. 

St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Ambisjonsnivå og 

prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens handlingsprogram 2018-

2023 (2029), Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-2019, Trygg Trafikks strategi 2018-

2025, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de syv 

storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner. 

Formålet med tiltaksplanen er å presentere et omforent og bredt spekter av faglig forankrede 

tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene. Tiltakene 

i tiltaksplanen skal sikre at vi har stø kurs mot etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte og 

hardt skadde i 2030, hvilket innebærer en reduksjon på om lag 60 prosent sammenliknet med 

gjennomsnittet for perioden 2012-2015. 

4.4. Folkehelse og Trafikksikkerhet 

Trafikkulykker vurderes som et betydelig folkehelseproblem på tross av en markant reduksjon 

av antallet alvorlige trafikkulykker siden 1970. Det er spesielt for unge mennesker at 

trafikkulykker utgjør en viktig årsak til tidlig død, helsetap og redusert livskvalitet. Regjeringen 

vil i tråd med Meld. ST. 19 (2014 2015) Folkehelsemeldingen mestring og muligheter, forsterke 

det tversektorielle samarbeidet for å forebygge ulykker. Det er viktig at kommunen integrerer 

det ulykkesforebyggende arbeidet generelt, og trafikksikkerhetsarbeidet spesielt i sitt 

folkehelsearbeid. 
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4.5. Kunnskapsløftet 

Læreplanen Kunnskapsløftet, som ble innført fra skolestart 2006, har tydelige kompetansemål 

om trafikk for alle trinn: 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 

• Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving etter 4.trinn) 

• Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving etter 7.trinn) 

• Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og 

ulykker (naturfag etter 10. trinn) 

4.6. Regional målsetning og strategiske føringer 

Regional transportplan har to hovedmål: 

Samfunnsmål: 

Å skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til en 

bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Finnmark. 

Resultatmål: 

Å skape et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter 

befolkingens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 

transporter. 

Delmål for trafikksikkerhet: 

Det skal være trygt å ferdes på og langs vegnettet i Finnmark.  

Følgende strategier på trafikksikkerhet legges til grunn: 

 Prioritere fysiske tiltak mot utforkjøringer 

 Tilrettelegge for gående og syklende. 

 Fokusere på holdningsskapende arbeid for barn og ungdom 

Ambisjon for perioden er fokus på trafikksikkerhet i alt transportarbeid. Den nasjonale 

visjonen for trafikksikkerhet er ingen drepte eller hardt skadd i trafikken. 

Fylkeskommunal trafikksikkerhetsplan beskriver fortsatt satsing på barn og ungdom men 

samtidig helhet trafikksikkerhet i samfunnsutforming. Satsingsområdene videreføres i 

kommunal plan. 

4.7. Trafikksikker kommune 

Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å 

fremme trafikksikkerheten i fylket. En viktig oppgave i denne sammenheng er å påvirke og 

stimulere kommunene til å arbeide målrettet og helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet.  

Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunens ansvar for 

ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet. Kommunen er pålagt et ansvar bl.a. 

som veieier, som eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av 

transporttjenester.  
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For å ivareta denne helhetstenkningen er det utarbeidet kriterier og sjekklister skal være et 

verktøy for å kvalitetssikre kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Kriteriene er ment som et 

verktøy for kommunene og deres arbeid. Godkjenning innebærer ikke fravær av 

trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. 

Sør-Varanger kommune har satt seg som mål å oppfylle alle kriteriene og gjennom en 

fylkeskommunal godkjenningsordning bli erklært som Trafikksikker kommune” innen 2025. 
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5. Lokal beskrivelse og Ulykkesstatistikk  

Sør-Varanger kommune har ca. 10 200 innbyggere fordelt på 3972 km2. Kommunens 

administrasjonssentrum er Kirkenes. Om lag ¾ av befolkningen bor på Kirkeneshalvøya, dvs. 

Kirkenes, Hesseng, Bjørnevatn og Sandnes. Kommunen grenser både til Russland og Finland. 

Det er 15 barnehager i kommunen, 12 kommunale og 3 private. Disse ligger i Kirkenes, 

Bugøynes, Hesseng, Jakobsnes, Svanvik, Prestøya, Bjørnevatn, Skogfoss, Sandnes, 

Prestefjellet, Elvenes og Skytterhusfjellet. 

Det er 9 barneskoler i kommunen; Bjørnevatn skole, Bugøynes skole, Bøkfjord skole,  Hesseng 

flerbrukssenter, Kirkenes skole, Pasvik skole, Sandnes skole, Skogfoss skole og Tårnet skole. 

5.1. Kjøretøystatistikk for Sør-Varanger kommune 

Utviklingen i kjøretøystatistikken fra 2009 til 2019 er tatt i fra hjemmesiden til SSB og nettside 

www.kommuneprofilen.no.  

Registrerte kjøretøy 

2030 Sør-Varanger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Personbil 4270 4447 4591 4735 4919 5083 5197 5401 5476 5630 

Varebil 716 808 874 900 966 999 1021 1037 1060 1078 

Lastebil 133 145 141 131 129 122 125 121 109 100 

Kombinert bil 365 352 336 315 298 280 273 246 218 204 

Motorsykkel og 
moped 

449 495 536 592 644 651 669 649 655 648 

Tabell 1. Registrerte kjøretøy i Sør-Varanger kommune i perioden 2008-2017 

Det er observert en stor økning i blant annet antall personbiler, varebiler, motorsykler og 

mopeder siden 2008, som har økt med 32%, 51% og 44% henholdsvis. 

5.2. Ulykkessituasjonen i Sør-Varanger kommune 

Ulykkestallene er hentet fra vegtrafikkulykke listene til Statistisk Sentralbyrå. 

I årene 2008-2017 ble 168 personer skadd eller drept i til sammen i 121 trafikkulykker i Sør-

Varanger kommune. 3 personer ble drept, 8 personer ble hardt skadd og 133 personer ble 

lettere skadd.  

2030 Sør-Varanger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Drepte og skadde 20 23 30 17 20 13 13 8 8 16 

Drepte 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Skadde 20 23 30 17 20 13 12 7 7 16 

Tabell 2. Drepte og skadde i veitrafikkulykker i perioden 2008-2017. 
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Tabell 3. Fordelingen av antall drepte og skadde i veitrafikkulykkene i perioden 2008-2017. 

 

 
  

Ulykker Dødsulykker Drepte Skadde 
i alt 

Hardt 
skadde 

Lettere 
skadde 

Uoppgitt 
skadegrad 

2030 
Sør-
Varanger 

2008 17 0 0 20 0 16 4 

 
2009 17 0 0 23 1 19 3  
2010 18 0 0 30 0 22 8  
2011 13 0 0 17 2 15 0  
2012 12 0 0 20 1 19 0  
2013 10 0 0 11 2 9 0  
2014 12 1 1 12 2 10 0  
2015 5 1 1 7 0 7 0  
2016 7 1 1 7 0 5 2  
2017 10 0 0 16 0 11 5 
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Tabell 4. Antall veitrafikkulykker i Sør-Varanger kommune i perioden 2008-2017. 
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6. Målsettinger og strategier for lokalt trafikksikkerhetsarbeid  

6.1. Visjon 

Det skal være trygt å ferdes i trafikken i Sør-Varanger kommune, og ingen skal bli drept eller 

varig skadd. 

6.2. Mål 

Antall skadde og drepte personer i trafikkulykker i Sør-Varanger kommune skal reduseres. 

6.3. Delmål og strategier 

 Et aktivt og kompetent trafikksikkerhetsutvalg 

 Økt samarbeid med sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet 

 Økt samarbeid mellom enhetene internt i kommunen 

 Økt samarbeid med befolkning i Sør-Varanger kommune: analyse av henvendelser fra 

folk vedrørende trafikksikkerhet, innsamling av innspill til handlingsplan ved å 

publisere annonser i lokale aviser og sosiale medier  

 Å få gjennomført minimum et fysisk TS-tiltak pr. år i perioden 

 Gjennomføre minst en holdningskampanje ved skolene/barnehagene hvert år i 

perioden 

 Arbeide målrettet for at flere går og sykler til skolen 

 Øke antallet km med gang og sykkelvei 

6.4. Kommunens satsingsområder 

Fylkeskommunal trafikksikkerhetsplan beskriver fortsatt satsing på barn og ungdom men 

samtidig helhet trafikksikkerhet i samfunnsutforming. Satsingsområdene videreføres i 

kommunal TS-plan for Sør-Varanger kommune. 

6.4.1. Barn  

Nasjonale mål: 

Barn (0-14 år)   

  

Antall drepte barn (0-14 år) i trafikken. 4  

(2017) 

0            

(minst ett år i  2018-

2021) 

 

For de yngste barna (0-5 år) foregår trafikkopplæringen først og fremst via foreldre og 

personalet i barnehagen. Barn er i trafikken sammen med voksne til fots, i bil og på sykkel, og 

er i liten grad selvstendige trafikanter. Barn er heldigvis ikke den mest ulykkesutsatte gruppen, 

men tiltak er allikevel viktig fordi grunnlaget for handlinger og holdninger legges i barneårene. 

En viktig målgruppe er foreldrene som rollemodeller for sine barn. De fleste barn som blir 

skadd eller drept i denne aldersgruppen er passasjer i bil. 

De litt eldre barna (6-14 år) opptrer etterhvert som selvstendige trafikanter. De fleste skoler 

tillater sykling til skolen når barna er 10 år hvis skoleveien er trafikksikker. Utfra et 
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helseperspektiv ønsker vi at barna skal gå eller sykle til skolen – fysisk aktivitet er sunt, og 

skolevegen bør være en god sosial arena. Barn i denne aldersgruppen nås gjennom 

skolesystemet. Det er også mulig å drive trafikksikkerhetsarbeid i idrettslag, korps og andre 

foreninger.  

6.4.2. Ungdom 

Nasjonale tilstandsmål: 

Ungdom og 
unge førere  
 

Risiko for bilførere i aldersgruppen 18-19 år for 
å bli drept eller hardt skadd per kjørte km 

 - 30 %＊ 

＊Reduksjon i perioden 2018-2021 sammenliknet med perioden 2013-2016 

Hovedfokus må settes på de følgende punktene når det gjelder denne målgruppen: 

• Høy hastighet /fart 

• Kombinasjonen kjøretøy/ rus 

• Snøscooterkjøring 

• Bruk av refleksutstyr/ sikkerhetsutstyr  

• Generell trafikksikkerhet 

Aldersgruppen 15-24 år er sterkt overrepresentert blant drepte og hardt skadde i trafikken, 

de fleste som passasjer eller fører av bil eller på moped eller motorsykkel. Ungdom er den 

aldersgruppen som har absolutt høyest ulykkesrisiko av alle grupper.  

En typisk ungdomsulykke i Finnmark er en utforkjøringsulykke som skjer i hjemkommunen 

eller nabokommunen i forbindelse med helgen. Farten er høy, det er flere i bilen, og mange 

bruker ikke bilbelte. I en del tilfeller er det promille/rus knyttet til ulykken. 

På nasjonalt nivå er det et mål å redusere antall hardt skadde og drepte ungdommer i 

aldersgruppen 18-19 år med 30% i perioden 2018-2021 sammenliknet med perioden 2013-

2016. For å nå dette målet er det nødvendig med samlet innsats fra mange aktører og en 

kombinasjon av ulike tiltak som opplæring, holdnings- og atferdsrettede tiltak og 

kontrollvirksomhet. Ungdom er en uensartet gruppe. Det er viktig å differensiere 

kommunikasjonen i forhold til målgruppa og bruke ulike arenaer og metoder. 

I Finnmark er snøscooter et populært kjøretøy og antall ulykker med snøscooter har økt. Det 

største potensialet for reduksjon av snøscooterulykker ligger hos ungdomsgruppen. Det skjer 

også en del ulykker blant voksne menn. Ulykkene er ofte relatert til fritidskjøring og har oftest 

en sammenheng med ulovlig kjøring av en eller annen art. 

 

6.4.3. Voksne som rollemodeller for barn 

Trafikksikkerhet for barn og unge er i første rekke de voksnes ansvar. Ansvaret er knyttet til 

utformingen av et trygt oppvekstmiljø, til beskyttelse av de myke trafikantene og til aktiv bruk 

av riktig sikkerhetsutstyr. Voksne må ha høy bevissthet om hvor viktige de er som 

rollemodeller, og at de har ansvar for at det foregår kontinuerlig trafikkopplæring gjennom 
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alle barneårene og ungdomstiden. Viktige rollemodeller i trafikken er foreldre, besteforeldre, 

eldre søsken, lærere, ledere/trenere innen ulike fritidsaktiviteter, taxi-sjåfører, buss-sjåfører 

og andre medtrafikanter. 

Det er ikke bare ungdom som trykker for hardt på gasspedalen, men de har minst erfaring og 

gjør oftere feilvurderinger. Og de er ”godt” opplært av foreldregenerasjonen. Forskning viser 

at barns oppfatning av førerrollen er godt befestet allerede ved 10-12-årsalder. Formaningene 

vi kommer med når poden skal ta førerkortet, preller fort av; de har studert opphavets 

kjøreatferd fra baksetet i mange år. 

6.4.4. Organisatoriske tiltak i kommunen 

Kommunen er en stor organisasjon som kan påvirke og styre trafikksikkerheten på mange 

måter og gjennom mange kanaler. Trafikksikkerhet bør være en kvalitet ved alle oppgaver 

kommunen utfører. Organisatoriske tiltak kan gjennomføres på flere plan, både som 

strukturelle tiltak (organisering av TS-arbeidet, lover og regler, retningslinjer, kravdokumenter 

mm.), kulturelle tiltak (dvs. hvordan vi forholder oss til de strukturelle tiltakene) og gjennom 

økt kompetanse. 

6.4.5. Trafikksikker skolevei 

 Kommunen skal gjennomføre vurdering av særlig farlig skolevei  

 Kommunen skal arbeide for trafikksikre soner rundt skolene (Hjertesone) 

 Kommunen skal begrense muligheten for å kjøre inn på skoleområder og i tilknytning 

til skoler  

 Kommunen skal legge til rette for at flere kan sykle eller gå til skolen  

 Skolene og barnehagene skal ha trafikkopplæring med i sine årsplaner 

 Skolene og barnehagene skal ha regler og retningslinjer for trafikksikker adferd i 

forbindelse med transport av barn fra og til skole og barnehage og i forbindelser med 

utflukter til fots, sykkel og bil/buss 

 Teknisk etat skal samarbeide med skoler, barnehager og frivillige organisasjoner i 

arbeidet med å kartlegge aktuelle trafikksikrings tiltak 

6.4.6. Fysiske tiltak 

Fysisk tiltak er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet på kommunale veier.  

Tiltakene inkluderer: 

 Daglig drift 

 Vegdekke, grøfting og drenering 

 Strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner 

 Rekkverk, skilting og belysning 

 Gang og sykkelveg 
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6.5. Kommunens virkemidler 

6.5.1. Fysiske tiltak 

Kommunen har ansvar for alle fysiske tiltak på det kommunale vegnettet som kan bidra til å 

bedre trafikksikkerheten. Viktige tiltak er å legge til rette for myke trafikanter på skoleveg og 

i nærmiljø/boligområder. Dette kan blant annet gjøres gjennom bygging av gang- og 

sykkelveger og fortau, fastsette riktige fartsgrenser, anlegge fartsdempende tiltak, sikre 

krysningssteder, sette opp belysning og drifte og vedlikeholde vegnettet på en trafikksikker 

måte. 

Sør-Varanger har ca 480 km tilrettelagte løyper for snøscooter. Utbygging av trafikksikre 

oppstillingsplasser ved løypestart kan være et godt TS-tiltak. Det samme gjelder god skilting 

der scooterløyper krysser veger. 

Kommunen kan gjennom den kommunale trafikksikkerhetsplanen gi innspill om ønskede 

tiltak på fylkesveger, riksveger og europaveger. I enkelte tilfeller velger kommunen å bekoste 

tiltak på veger som ikke er kommunale for å øke trafikksikkerheten til sine innbyggere. 

Kommunens areal- og transportplanlegging er et grunnleggende og langsiktig virkemiddel 

innen trafikksikkerhetsarbeidet. Areal- og transportplaner påvirker både trafikkmengden, 

reiselengde, vegvalg og valg av transportmiddel. 

6.5.2. Opplæring og informasjon 

Grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges i barneårene. Mennesker påvirkes og 

lærer hele livet. Trafikkopplæring må betraktes som en livslang læringsprosess. 

Som skole- og barnehageeier er kommunen ansvarlig for at barna i kommunen får god 

trafikkopplæring. Både foreldre, helsepersonell, barnehage- og skoleansatte må motiveres til 

å ta ansvar for barn og unges trafikksikkerhet. Skolen har gjennom Kunnskapsløftet fått klare 

kompetansemål for 4., 7. og 10. trinn (jfr. kapittel 4.5). Trygg Trafikk er en viktig 

samarbeidspartner i dette arbeidet. 

Kommunen bør som arbeidsgiver også arbeide for å øke trafikksikkerhetskompetansen til 

sine egne ansatte. Mange, for eksempel hjemmehjelpstjenesten, tilbringer arbeidstid på 

vegen. Kurs i sikker og økonomisk kjøring eller førstehjelpskurs for å redusere omfanget av 

en eventuell ulykke kan være aktuelt. Følgende tiltak kan bli utført: 

• Kommunen som arbeidsgiver skal påvirke sine ansatte i tjeneste til å opptre med 

minst mulig risiko i trafikken. 

• Kommunen skal ha utarbeidet retningslinjer for tjenestereiser og forankret denne i 

alle sektorer. 

• Trafikksikkerhet skal være årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

• Kommunen skal arbeide aktivt for å forhindre at ansatte er påvirket av legal eller 

illegale rusmidler i tjenesten. 
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6.5.3. Organisatoriske tiltak 

En trafikkulykke oppstår ikke – den forårsakes. Kommunen har krav om HMS-planer innenfor 

all virksomhet. Trafikksikkerhet bør inngå her. For de fleste” vanlige” arbeidstakere er 

trafikken det stedet vi utsettes for mest risiko i dagliglivet. Dette bør gjenspeiles i HMS-

arbeidet. Studier viser at sikkerhetspåvirkning og – opplæring på arbeidsplassen også 

påvirker de tilsattes sikkerhetsatferd hjemme og på fritiden, og at skadetallet på disse 

arenaene går ned. 

Kommunenes helsetjeneste skal fremme helse og forbygge sykdom, skade eller lyte, og 

reguleres i kommunehelsetjenesteloven. Kommunehelsetjenesteloven ble revidert i 2005. 

En viktig endring er at ulykkesforebyggende arbeid nå inngår som en del av miljørettet 

helsevern. Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen må dermed sees i sammenheng med 

kommunens helsearbeid. 

Mange av kommunens ansatte reiser i arbeidssammenheng. Hvilke krav eller forventninger 

stiller kommunen til sikkerheten ved disse reisene? Eksempler kan være valg av 

transportmiddel, fokus om alltid å bruke bilbelte, holde fartsgrensen og kjøre rusfritt (selv 

om dette allerede er lovpålagt), krav om kollisjonssikkerhet for biler eller aksept for å utsette 

en reise dersom vær og føreforhold tilsier det. Kommunen bør utarbeide en reisepolicy som 

stiller krav til reisemåte, kjøretøy og riktig atferd i trafikken. 

Kommunen er kjøper av transporttjenester. Kommunen bør stille krav om sikkerhet ved 

anbudsrundene og i kontraktene på lik linje med rask, rimelig og miljøvennlig transport. 

Følgende tiltak kan bli utført: 

• Kommunen skal alltid velge busser med 3-punktsbelte ved leie av busser til transport 

i regi av kommunen.  

• Kommunen, som kjøper av ulike tjenester, stiller krav til samarbeidspartnere om 

trafikksikker adferd (transporttjenester og vei og vedlikeholdstjenester) Disse 

innarbeides i anbudsdokumentene. 

• Kommunen har, i retningslinjene for tjenestereiser, en forventning om at alle 

kommunalt ansatte bruker bilbelte ved transport i tjeneste. Dette gjelder bil og buss. 

• Helsestasjonenes virksomhet skal ha økt fokus på temaet barn i bil og da spesielt at 

barna skal sitte sikret bakovervendt i bil til de er 4 år. 
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6.6. Oppfølging og evaluering 

Trafikksikkerhetsplanen følges opp av Enhet for tekniske tjenester, som også har ansvaret med 

å koordinere og samordne innsatsen. Rapporteringen kan skje fortløpende, men ikke sjeldnere 

en gang pr. år.  

Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen har ansvar for at:  

• Handlingsplanen evalueres hvert år, og at på bakgrunn av dette utarbeides 

ny/oppdatert årlig handlingsplan innen 1.september. 

• Den kommunale trafikksikkerhetsplanen evalueres ved planperiodens ende, og at det 

utarbeides en ny/revidert plan. 

For å lykkes er det en forutsetning at alle aktører i trafikksikkerhetsarbeid tar ansvar. Det 

gjelder både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.  

Trafikksikkerhetsutvalg, som også er Utvalg for Plan og Samferdsel, vedtar 

trafikksikkerhetsplan, samt handlingsplan. Teknisk etat er ansvarlig for utarbeidelse av 

trafikksikkerhetsplanen og for at de fysiske tiltakene i planen blir gjennomført. 
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7. Handlingsplan for 2019-2020 

Følgende handlingsplanen skal konkretisere målsettingen i kapittel 6 med tiltak som er egnet 

til å oppfylle målsettingene. Handlingsplan for 2017-2018 beskrev en del av 

trafikksikkerhetstiltak, som ikke ble gjennomført i planperioden. Da disse tiltakene ansees 

som nødvendige for trafikksikkerhet i kommunen, videreføres de i kommunal TS-plan for 

Sør-Varanger kommune for 2019-2020.  

7.1. Farlig skolevei på Håbeth- Fortau eller gang- og sykkelvei må bygges 

Hvor: Håbeth (mellom Sandnes og Bjørnevatn), Fv885 

Hvorfor: Det bor ca 8 barn nå i boligfeltet på Håbeth, som må komme seg hver dag til 

Sandnes skole. Fra høsten 2019 skal de begynne å studere på den nye skolen (Skole 9910) 

(se vedlegg 1). De er nødt til å bruke Fv885 som en skolevei. Denne veien ansees som en 

veldig farlig vei for myke trafikanter i forhold til trafikksikkerhet, derfor tilbyr Sør-Varanger 

kommune skoleskyss til disse barna ved å betale taxi for dem. Boligfeltet er i stadig vekst, 

derfor tilrettelegging for myke trafikanter er nødvendig. 

Tiltak: Bygge fortau eller gang- og sykkelvei for å skille myke og kjørende trafikanter. 

Ansvar: Finnmark Fylkeskommune, Statens Vegvesen 

Gjennomføring: fra 2019 

Kostnader: Kr. 0,- for Sør-Varanger kommune 

7.2. Myke og harde trafikanter må skilles- Fylkesvei 

Hvor: Hans Væggers vei 

Hvorfor: Barn må bruke fylkesvegen på store deler av skolevegen. Brukes av skolebarn fra 

Prestøya og deler av Haganes. Skiller ikke fotgjengere og kjøretøy. I krysset E6/Hans Væggers 

vei mangler det gangfelt, slik at fotgjengere kommer seg over veien. Dem blir stående å 

vente på en mulighet å krysse veien. 

Tiltak: Bygge fortau for å skille myke og kjørende trafikanter, samt fotgjenger overgang i E6 

krysset. 

Ansvar: Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen 

Gjennomføring: fra 2019 

Kostnader: Kr. 0,- for Sør-Varanger kommune 
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7.3. Etablering av gangfelt  

Hvor:  1) Veikryss Solheimsveien (E6) og Klavenessgate (se vedlegg 3). 

 2) Veikryss rett foran hovedinngangen til AMFI (E6) 

Hvorfor:  

1) Det finnes et fortau langs hele Solheimsveien (E6), derfor er det veldig mange myke 

trafikanter som ferdes på veien, samt barn bruker den som skolevei. Per i dag finnes 

det ingen gangfelt i krysset, men myke trafikanter krysser veien der likevel, selv om 

det finnes gangfelt lengre ned langs veien i Solheimsveien/Egebergsgate. Selv om 

bilister som regel også stopper foran krysset for å slippe folk sånn at de får krysse 

veien, ansees situasjonen som trafikkfarlig. Derfor ønsker Sør-Varanger kommune at 

Statens Vegvesen kan vurdere å etablere gangfelt i krysset. Det ser ut som at det blir 

«naturlig» å etablere et gangfelt der, sånn at folk kan unngå ulovlig kryssing av veien.  

2) Det er etablert et gangfelt på E6 rett ved hovedinngangen til AMFI. Det er imidlertid 

ikke markert med skilt nr.516. Selv om de fleste trafikanter er klar over at det er et 

gangfelt i området, er det uoversiktlig og trafikkfarlig på vinteren, når oppmerking av 

fotgjengerovergang er dekket av snø. 

Tiltak:   

1) Opphøyd gangfelt med skilt 

2) Skilting av eksisterende fotgjengerovergang 

Ansvar: Finnmark fylkeskommune, Statens Vegvesen 

Gjennomføring: 2019-2020 

Kostnader: Kr. 0,- for Sør-Varanger kommune 

 

7.4. Fartsdempere- Åsveien Bjørnevatn 

Hvor: Åsveien, Bjørnevatn 

Hvorfor: Det er et stort boligfelt i området, der mange familier med små barn bor. Veien er 

skolevei for barn, og det er veien til barnehage. Selv om det er 30-sone i Åsveien, er det ofte 

observert uforsiktig kjøring og høy hastighet. Veien er mye brukt av bilister, fordi det er 

korteste vei til fotballbane og boligområder. I tillegg, blir veien ofte brukt av bilister som en 

omvei, siden det er ingen fartsdempere der i motsetning til parallellgater Stull Hansens vei 

og Egne Hjems vei.  

Tiltak: legging av 6 fartsdempere. 

Ansvar: Sør-Varanger kommune 

Gjennomføring: 2019 

Kostnader: Kr. 225 000,- inkl. mva. 
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7.5. Utbedring av belysning og busskur på bussholdeplassen på Jakobsnes 

Hvor: Bussholdeplass Jakobsnes 

Hvorfor: Vi har tidligere fått klager fra beboere på Jakobsnes angående trafikksikkerhet på 

bussholdeplassen, nemlig om veldig dårlig tilstand av busskuret og mangelfull belysning. 

Nærmeste lyspunkt i området lyser mot fylkesvei Fv354, og ikke opp mot krysset eller 

området rundt busskuret der skolebarna venter på busser. 

Busskuret er i veldig dårlig stand. Det kan ikke renoveres og må erstattes med et nytt. 

Vannet renner tvers gjennom taket, og det blåser gjennom løse veggplankene. Utbedring av 

busskuret og belysning i området ansees nødvendig for å kunne forbedre trafikksikkerheten 

på Jakobsnes, gjøre det tryggere og mer behagelig for barna å komme seg på skolen og 

oppmuntre folk til å bruke kollektivtransport.  

Tiltak: Oppsetting av nytt busskur og et lyspunkt med LED-armatur.  

Ansvar: Sør-Varanger kommune 

Gjennomføring: 2019 

Kostnader: Kr. 265.000,- inkl. mva. 

 

7.6. Opphøyd gangfelt med intensivbelysning på skoleveien  

Hvor: Kryss Hessengveien/Myrullsvingen (se vedlegg 2). 

Hvorfor: Både Hessengveien og Myrullsvingen ansees som skoleveier som brukes av elever 

på Hesseng Flerbrukssenter, som inneholder skole fra 1. til 7. klasse, barnehage, 

skolefritidsordning, ungdomsklubb og kultursal, og av elever på Kirkenes Videregående skole 

på Hesseng. Det finnes en eksisterende gangfelt i krysset Hessengveien-Myrullsvingen som 

mangler gatelys og bør bli opphevet. Det er ganske høy trafikk i området, derfor regnes de 

overnevnte tiltakene som nødvendige for trafikksikkerhet på skoleveien.  

Tiltak: Oppgradering av gangfeltet med å heve det opp, samt oppsetting av 2 lyspunkt med 

intensivbelysning. 

Gjennomføring: 2019-2020 

Kostnader: Kr. 300.000,- inkl. mva. 
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7.7.  Trygg skolevei 

Hvor: Sentrum i Kirkenes 

Hvorfor: Pga. dårlig parkeringskultur med «vill» parkering, forverres sikten, gatene blir 

«trangere», brøytingen blir ikke tilstrekkelig verken langs gatene eller fortauene/gangfeltene 

og de myke trafikantene tvinges å bruke vegbanen pga. mye snø (fortauene kan ikke 

brøytes). 

Tiltak: Opprette parkering forbudt soner langs 

 Parkveien: fra krysset til Kielland Torkildsens gate til Fearnleys gate, på den siden av 

veien hvor det er fortau 

 Pasvikveien: hele veien på begge sider av veien 

 Kongens gate: fra krysset til Carl Lundhs gate til Egebergsgate, på begge sider av 

veien 

 Storgata: fra krysset til Kielland Torkildsens gate til Egebergsgate og fra Fearnleysgate 

til Pasvikveien, på begge sider av veien 

 Fearnleys gate: Fra krysset til Kongens gate til Parkveien, begge sider av veien 

 

Ansvar: Sør-Varanger kommune, Statens vegvesen, politiet 

Gjennomføring: Vedtak og midlertidig skilting fra 2020 og permanent skilting fra årene 

utover.  

Kostnader: Kr. 300 000,- inkl. mva. 

Finansiering: 80% tilskudd = kr. 240 000,- 

Egenandel = kr. 60 000,- 

 

7.8. Integrering av trafikkopplæring i skoler og barnehager ved bruk av 

reflekskampanje (Pedagogisk tiltak). 

Sør-Varanger kommune planlegger å arrangere en reflekskampanje på barnehager og skoler 

for å bevisstgjøre holdninger og bruk blant barna/elevene. Det er viktig å oppfordre barn til å 

gå med refleks, særlig når det er mørketid. Kampanjen bør arrangeres i samarbeid med 

skoler, FAU og Trygg Trafikk. 

Tiltak: Utdeling av refleksbrikker/bånd og refleksdemonstrasjon. 

Gjennomføring: 2019 

Kostnader: Kr. 50.000,- inkl. mva. 
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8. Prioritering av tiltak 

Tiltakene er prioritert ut fra viktighet, ikke ut fra kostnader. Tiltak som er lavt prioritert, men 

har få eller ingen kostnader, kan derfor gjennomføres før høyere prioriterte tiltak. 

 

Tiltak med økonomisk konsekvens for kommunen: 

1. Fartsdempere- Åsveien Bjørnevatn. 

2. Trygg skolevei – skilting «parkering forbudt» langs skoleveier i Kirkenes. 

3. Opphøyd gangfelt med intensivbelysning på skoleveien  

4. Utbedring av belysning og busskur på bussholdeplassen på Jakobsnes 

 

Tiltak uten økonomisk konsekvens for kommunen: 

1. Farlig skolevei på Håbeth- Fortau eller gang- og sykkelvei må bygges 

2. Hans Væggersvei – skille myke og harde trafikanter. 

3. Etablering av gangfelt i veikryss Solheimsveien (E6) og Klavenessgate. 

4. Etablering av gangfelt i veikryss rett foran hovedinngangen til AMFI (E6). 

5. Integrering av trafikkopplæring i skoler og barnehager ved bruk av reflekskampanje 

(Pedagogisk tiltak). 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 

 


