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Bakgrunn

• Trafikksikkerhetsplanen 2016-2030, vedtatt i 
kommunestyret 25.05.2016 som delprosjekt i TENK 
Tromsø.

- Fokus på barns trafikksikkerhet er det beskrevet at det 
skal utarbeides en tiltaksplan som sikrer barnas skoleveg 
og skoleområde.

. Analysene skal avdekke trafikksikkerhetsutfordringer 
langs skolevegene og rundt skole området, i hovedsak 
fysiske tiltak.
- Tiltak skal ha bakgrunn i at flere skal gå og sykle til 

skolen og gi effekt på barnas opplevde og faktiske trygghet 
– gå og sykkelstrategiene. 

Analyse av skolevegene til 20 barneskoler innenfor Tenk 
Tromsø



Tiltaksplan for trafikksikkerhet
skoleveger og skoleområder ved kommunale barneskoler 
innenfor Tromsø kommunes indre område(TENK Tromsø 
området)

Før prosjektet hadde vi ingen helhetlig oversikt over 
trafikksituasjonen ved den enkelte skole – den som skriker 
høyest ble prioritert. 

Nå har vi en liste med behov vurdert etter objektive kriterier 
og med en prislapp for prioritering. 

Trygg skoleveg

Et av de høyest prioriterte tiltakene i Tenk Tromsø er trygg skoleveg. 

Gjennom en omfattende trafikksikkerhetsanalyse av alle 

barneskolevegene i bybussområdet er det kartlagt hva alle delstrekninger 

og kryss trenger for å bli en trygg vei for barna våre å ferdes på. 



Tiltaksplanen for trafikksikkerhet – skoleveger og 
skoleområdet

• Tiltaksplanen er en plan som beskriver behovet for fysiske 
trafikksikkerhetstiltak på skoleveg eller i skoleområde.

• Tromsø kommunes tiltaksplan har analysert og utredet 
behovet for trafikksikkerhetstiltak ved 20 skoler innenfor 
TENK Tromsø området.

• De enkelte trafikksikkerhetsanalysene har gitt grunnlag for 
en systematisering og kategorisering av tiltakene. Der alle 
tiltak har fått prioriteringsgrad. 

• Tiltaksplanen skiller mellom streknings- og 
krysningspunktstiltak.

Skolekretsene: 

Kaldfjord skole
Storelva skole
Selnes skole
Sandnessund skole
Slettaelva skole
Hamna skole
Solneset skole
Mortensnes skole
Borgtun skole
Workinnmarka skole
Fagereng skole
Bjerkaker skole
Gyllenborg skole
Prestvannet skole
Stakkevollan skole
Skjelnan skole
Krokelvdalen skole
Lunheim skole
Tromsdalen skole
Reinen skole



2 SWECO



Del 2 - prosjektgjennomføring
Innhold:

• Valg av strekninger og punkter (mer om dette i del 3 –
medvirkning som kommunen utarbeider)

• Etablering av sjekklister

• Befaringer

• Vurdering av punkter og strekninger

• Resultater

• Kostnader

• Utfordringer
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Kartlegging av eksisterende tilbud på strekninger
• Totalt 227 strekninger med totalt 417 

kryssingspunkter ble vurdert i de 20 
skolekretsene

• Kart som viser eksisterende tilbud ble utarbeid 
for hver skolekrets
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Etablering av sjekklister til befaring
• Forskjellig sjekkliste for 

strekning og kryssingspunkt

• Strekninger:
• Fartsgrense
• Fartsdempende tiltak
• Belysning
• Type veg 

(samleveg/adkomstveg)
• I tillegg ble ulykkesdata 

gjennomgått

• Kryssingspunkter: 
Sjekklisten i håndbok V127 
«Kryssingssteder for 
gående»
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Befaringer
• Utkast til rapporter for alle skoler ble skrevet 

ved hjelp av Googles gatebilder.

• Fysisk befaring for kontroll
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Vurdering av strekninger
• Strekningstiltak er etablering eller forbedring av fartshumper, belysning, 

fortau og G/S-veg.

• Foreslåtte tiltak er prioritert fra 4 (lavest) til 1 (høyets)

• Utgangspunkt for prioritering:
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Vurdering av kryssingspunkter
• Sjekklisten er vektet etter «alvorlighetsgrad» fra 1 (farligst) til 3 (minst farlig).

• Antall feil summeres innenfor hver alvorlighetsgrad for å finne «problemnivå».

• Antall problemnivå gjøres om til foreløpig prioritering.

• Punkter mer enn 1 km fra skolen prioriteres ett hakk ned
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Resultater
• Relativt jevn fordeling 

på prioritering for 
punkter.

• I 18 av 20 skolekretser 
var det minst ett punkt 
med prioritet 1.

• En viss opphopning av 
prioritet 2 for 
strekninger. 

• I 17 av 20 skolekretser 
har minst én strekning 
med prioritet 1.
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Prioriteringskart
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• Viser samme informasjon som tabeller

• Kan brukes for å kommunisere tiltak



Hva med kostnader?
• Grovt beregnet ved hjelp av enhetspriser.

• Kostnader er IKKE brukt for å prioritere tiltak mot hverandre.

• Punkttiltak ser ut til å gi mer for pengene enn strekningstiltak.
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Utfordringer / muligheter for videre 
arbeid
• Metoden eliminerer ikke behovet for skjønn

• Vanskelig å prioritere mellom strekninger og punkter.

• Relativt arbeidskrevende, men metoden kan brukes på 
nytt.

• I tilbakemeldingene fra skolene kom det ønsker om å 
vurdere flere veger. Noen av tilbakemeldingene 
inneholdt beskrivelser med lokale, uoffisielle navn.

• Teknisk gjennomførbarhet av tiltak ble ikke vurdert.

• Vi har ikke hatt tall for verken biltrafikk og «elevtrafikk». 
Dette hadde vært bedre å bruke enn avstand til skolen
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3 TROMSØ KOMMUNE



Prosjektets struktur

Prosjektet er delt inn i 4 faser

1. Samarbeid med skole og FAU, for og innhente nødvendig 
grunnlagsdata. Innspill til mest brukte skoleveger, snarveger og 
andre kjente faktorer. ( Tromsø kommune)

2. Analysedel: Kartlegging av trafikksikkerhetsmessige 
utfordringer på skolevegene og skoleområdene i de enkelte 
skolekretsene. 

3. Medvirkningsdel: Skole og FAU har uttalt seg til resultater fra 
analysearbeidet. Tromsø kommune gjennomførte egne møter 
med alle skolene. ( FAU  og rektor)

4. Sammenstillingsdel: Sammenstilling av utredningsarbeid og 
kommentarer fra skole/FAU. 





Eksempel på hente-
/bringe utfordring. 
Konsulenten har
kommet med forslag.

• Dette er punkt i Rapportene 
som må løses lokalt og 
tilpasses hver enkelt skole. 

• Vil omfatte involvering fra 
skolene før endelig løsning 
velges. 



Tiltaksplanen – Hvordan skal den brukes?

• Tiltaksplanen vil være Tromsø kommunes verktøy for og 
prioritere trafikksikkerhetstiltak på skoleveg og ved skolene.

• Tiltaksplanen vil være grunnlag for tiltakspakker finansiert 
av TENK Tromsø i en periode på 15 år, der det settes av 20 
mill. per år.

• De enkelt skolekretsrapportene og behovet for tiltak vil 
implementeres i pågående reguleringsplanarbeid, der 
skoleveg vil være et sentralt tema. 



behandling

• Politisk sak : - oppvekstkomitéen
• Byutviklingskomitéen
• Formannskapet (økonomi)
• Kommunestyret

• Pga mangel på byvekstavtale – årets tiltak finansiert av midler i belønningsordningen.

• Tiltakene : krysningspunkt, sikt, venteareal, flyttet kryss, LYS – både ordinære og 
oppmerksomhets lys. 

• Videre: fortau, hjertesoner krever mere planlegging og forutsigbare bevilgninger 

• Et gladprosjekt – gir oss en god bakgrunn for å prioritere og gjøre ‘riktige’ tiltak på 
trafikksikkerhet

• Mangler fortsatt registrering på distriktskolene (5 el 6) med andre utfordringer ( skoleskyss, 
mangler lys og fortau, høyere fartsgrense, fylkesveger…



Tiltakspakken 2019-2020

Tiltak fordelt på skolekrets

Skolekretsene: 

Kaldfjord skole 1
Storelva skole 1
Sandnessund skole 3
Slettaelva skole 2
Hamna skole 2
Solneset skole 0
Mortensnes skole 2
Workinnmarka skole 1
Fagereng skole 2
Bjerkaker skole 3
Gyllenborg skole 2
Prestvannet skole 3
Stakkevollan skole 3
Skjelnan skole 3
Krokelvdalen skole 3
Lunheim skole 3
Tromsdalen skole 7
Reinen skole 1
Selnes 1
Borgtun 1



Hva har vi  fått

• Endelige rapporter med trafikksikkerhetsvurdering 
av strekninger og kryssinger for alle 18 skolene ( 20)

• Prioritering av tiltak på bakgrunn av effekt for 
trafikksikkerhet – også med kostnad

• Prioritering av samtlige tiltak pr skoler 

- også rangering mellom skolene 


