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1. SAMMENDRAG  

 

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune er utarbeidet i samsvar med vedtatt Kommunal planstrategi for 

Sør-Aurdal kommune 2016-2020. Planen er utarbeidet og behandlet i tråd med plan- og bygningsloven, som 

sikrer medvirkning og forankring gjennom oppstarts- og høringsprosesser.  

Planen gjør rede for kommunens mål og strategier i trafikksikkerhetsarbeidet. Tiltakene bygger på et 

kunnskapsgrunnlag fra statistikk, analyse av status innenfor ulike områder, og definerte utfordringer.  

Kommunens overordnede mål og visjon for trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen: Ingen drepte eller hardt 

skadde i trafikken. 

Trafikksikkerhetsplanen skal være et verktøy for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Sør-Aurdal kommune har 

som mål å bli godkjent som Trafikksikker kommune, og opprettholde denne statusen. Forebyggende 

trafikksikkerhetsarbeid gjennom holdningsskapende- og informasjonsarbeid er gitt økt fokus, i tillegg til de 

fysiske trafikksikkerhetstiltakene. Tiltakene omfatter bl.a. områdene barnehage, skole, kultur, helse, eldre og 

teknisk/plan.  

Vegtiltakene som Statens vegvesen har ansvar for på riksveg har stort omfang i Sør-Aurdal kommune i 

planperioden med utbygging av ny trase for E16. Prioriteringer av vegtiltak på riks- og fylkesveg i planen er gjort 

i samsvar med kommunestyrets vedtak. På fylkesvegnettet er det et stort behov for utbedringer på mange 

vegstrekninger. Planen belyser videre vegstrekninger og punkter som kan være trafikksikkerhetsmessig 

utfordrende og behov for tiltak på kommunale veger og plasser. 

Kommunen har stor gjennomgangstrafikk på E16, med tungtransport og turist- og hyttetrafikk. Spredt 

bosetting og begrenset kollektivtilbud fører til en utstrakt bruk av privatbiler. Trafikkfarlig skoleveg gjør at 

mange elevene benytter buss til skolen. Trafikkavvikling rundt skole og barnehage har fortsatt fokus.  

I kapittel 2 gjøres det rede for bakgrunn og formål med planen, planprosessen og medvirkning. Kapittel 3 

klargjør rammer og føringer for planarbeidet på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Kommunens mål og 

strategier er satt opp med nullvisjonen som overordnet mål i kapittel 4. 

Kapittel 5 tar for seg trafikksikkerhetsarbeidet i Sør-Aurdal kommune, med politisk og administrativ forankring. 

Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune stiller krav til kommunens trafikksikkerhetsarbeid.  

Det gjøres rede for skoleskyss og vegstrekninger i Sør-Aurdal som er definert som trafikkfarlig skoleveg i 

henhold til opplæringsloven. Kommunen har mange gode samarbeidspartnere i trafikksikkerhetsarbeidet.  

I kapittel 6 er det gjort rede for status og utfordringer i Sør-Aurdal kommune knyttet til vegnettet og 

infrastruktur, kunnskapsgrunnlag om vegtrafikkulykker i kommunen, status og utfordringer skolene og 

barnehagene i kommunen, målgruppene barn og unge og eldre, folkehelse, næringsliv, reiseliv og Sør-Aurdal 

som hyttekommune, samt miljøutfordringer.  

Tiltaksdelen i kapittel 7 er delt inn i organisatoriske tiltak, trafikanttiltak og fysiske vegtiltak. I prioritert 

handlingsprogrammet kapittel 8, er tiltakene som skal gjennomføres i planperioden 2018-2021fprioritert 

innenfor kategoriene organisatoriske tiltak, trafikanttiltak og fysiske vegtiltak. Trafikksikkerhetsarbeidet 

videreføres i planens langsiktige del for perioden 2022-2028, kapittel 9.  

Vedlagt til planen i kapittel 10 følger statistikkmateriale med analyse av vegtrafikkulykker og ulykker med 

personskader i Sør-Aurdal kommune.   
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2. INNLEDNING  

 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet i tråd med vedtatt Kommunal planstrategi for Sør-Aurdal kommune 

2016-2020. Planen er behandlet i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.  

Formålet med planen er en målrettet innsats i kommunens trafikksikkerhetsarbeid med holdningsskapende 

arbeid og fysiske tilrettelegging for trafikksikkerhet.  

Overordnet mål er nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken.  

Handlingsdelen av trafikksikkerhetsplanen rulleres årlig, og hoveddelen blir revidert i sin helhet hvert fjerde år 

(prioriteres i kommunal planstrategi). Planen tas til politisk behandling hvert fjerde år.  

For å nå målene er det satt opp ulike strategier som gir grunnlag for prioritering av tiltak i handlingsdelen 

innenfor de ulike områdene. Tiltaksområdene er retta inn mot bl.a. folkehelse, barnehage, skole, kultur, 

frivillige organisasjoner, helsestasjon, eldre og teknisk/plan. 

Kommunestyret har vedtatt at Sør-Aurdal kommune skal jobbe for å bli godkjent som Trafikksikker kommune. 

Dette legger føringer på kommunens trafikksikkerhetsarbeid, med større vekt på holdningsskapende og 

forebyggende trafikksikkerhetsarbeid med organisatoriske tiltak og trafikanttiltak i tillegg til fysiske vegtiltak. 

 

2.1 BAKGRUNN OG FORMÅL   

 

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for at nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt 

skadde i trafikken skal nås.  

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, 

kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å 

forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med 

ulykkesforebygging i alle sektorer.  

Stortinget har i Nasjonal transportplan 2014-2023 vedtatt nullvisjonen: Visjonen om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Dette er også kommunens visjon for 

trafikksikkerhetsarbeidet.    

Kommunens mål er å tilrettelegge for trafikksikkerhet og effektivitet i trafikkavviklingen slik at ulykker kan 

unngås. Gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid, prioritering og gjennomføring av fysiske tiltak, 

skal trafikken gjøres sikrere for alle trafikantgrupper. 

Formålet med planen er tredelt:  

1. Økt kunnskap og holdningsutvikling angående trafikksikkerhet hos befolkningen/trafikanter i Sør-

Aurdal kommune.  

2. Økt sikkerhet på vegnettet i kommunen.  

3. Sør-Aurdal kommune skal bli godkjent trafikksikker kommune (ved oppfyllelse av de kriterier som 

kreves for godkjenning) og videre å opprettholde godkjenningen som trafikksikker kommune.  

Planen skal være et verktøy for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Planen skal også gi innspill til og være en 

pådriver overfor Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU), Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen 

sine prioriteringer i egne planer. 
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2.2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 

Formannskapet vedtok 22.11.16 oppstart av arbeidet med ny Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune, 

oppretting av trafikksikkerhetsutvalg, og at kommunen skal blir Trafikksikker kommune. Politisk behandles 

planen av formannskapet før og etter offentlig ettersyn, og planen legges fram for behandling og vedtak i 

kommunestyret i desember 2017.   

Medvirkning og forankring er sikret gjennom oppstarts- og høringsprosesser i tråd med Plan- og bygningslovens 

bestemmelser. Medvirkning ivaretas gjennom kunngjøring av oppstart med bred invitasjon til å komme med 

innspill til planen og gjennom offentlig ettersyn. Samarbeidsutvalg og FAU ved skolene og barnehagene har 

kommet med innspill til planen og gis anledning til å komme med høringsuttalelser. Allmennheten har kommet 

med innspill til planen. De kommunale medvirkningsorganene eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne deltar i innspillfasen og høringsfasen. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  

Det tverrsektorielle trafikksikkerhetsutvalget i kommunen har hatt funksjon som arbeidsgruppe under 

planprosessen og har hatt ansvaret for utarbeiding av planen. Gruppa har bestått av medlemmer fra områdene 

plan, næring og utbygging, folkehelse, teknisk drift, oppvekst og kultur, og en politisk valgt representant fra 

formannskapet. 

Innspill og høringsuttalelser er vurdert og hensyntatt så langt mulig i trafikksikkerhetsplanen.   

 

 

 

 

 

 

  

      Tunell- og vegarbeid i Bagn, august 2017. Bagnskleivtunnelen på ny E16 blir til. Foto: Gunvor Elene Thorsrud 
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3. RAMMER OG FØRINGER  

 

Lover, nasjonale og regionale føringer og vedtatte kommunale planer legger føringer som har betydning for 

utvikling av Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune. 

 

3.1 LOVVERK 

 

LOV OM VEGTRAFIKK (VEGTRAFIKKLOVEN) 

§1 Lovens område: Denne lov gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare 

på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn. Trafikk eller ferdsel omfatter i denne lov 

også opphold på veg eller på område der det er alminnelig adgang til og vanlig å kjøre med motorvogn. 

FOLKEHELSELOVEN 

§4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid, 2.ledd: Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og 

med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

ANDRE LOVER 

Andre sentrale lover i trafikksikkerhetsarbeidet er:  

- Plan- og bygningsloven 
- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 
- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
- Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 
- Lov om barnehager (Barnehageloven) 

 

3.2 NASJONALE FØRINGER 

 

NASJONAL TRANSPORTPLAN 

Nasjonal transportplan 2014-2023 angir hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. Nasjonal transportplan 

sin visjon er at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i trafikken: Nullvisjonen.  

I forbindelse med Nasjonal transportplan, ble det ble i 2012 utarbeidet en nasjonale gåstrategi. Denne 

omhandler gåing i hverdagen og har to hovedmål: 1) flere skal gå mer og 2) det skal være attraktivt å få for alle. 

Tilrettelegging for økt gåing er viktig både for trafikksikkerheten, miljøet og holdehelsa. Trafikksikkerhet og 

universell utforming er prinsipper for arbeidet.  

NASJONAL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET PÅ VEG 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for gjeldende perioden 2014-2017 er utarbeidet av Statens 

Vegvesen, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv 

storbykommuner, samt interesseorganisasjoner.    

 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN  

Trafikkopplæring i barnehagen er omtalt innenfor fagområdene i rammeplanen og er førende for kommunens 

egen trafikkopplæring i barnehage. Ny Rammeplan for barnehagen gjeldende fra 1. august 2017, kap. 9 

Fagområder - Nærmiljø og samfunn: Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at 

barna lærer å orientere seg og ferdes trygt. 
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FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGE OG SKOLER M.V. 

I følge Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (kap. 2 og 3), skal barnehager og skoler drives 

slik at skader og ulykker forebygges.  

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET I GRUNNSKOLEN 

Læreplanverket danner fundamentet for opplæringen i grunnskolen. Trafikkopplæringen er omtalt både i 

læreplanens generelle del og i læreplaner for fagene. Det er definert kompetansemål for trafikkopplæringen 

etter fjerde, sjuende og tiende trinn.  

Kompetansemål etter 4. trinn: 

 Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. 

Kompetansemål etter 7. trinn: 

 Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. 

Kompetansemål etter 10. trinn: 

 Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker.  

 Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, og hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 

 Gjennomføre forsøk med lys, syn, fager, beskrive og forklare resultatene. 

 Gjøre rede for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte 

og samfunnet kan forebygge helseskade.  

 

ANDRE NASJONALE FØRINGER  

Viktige nasjonale føringer som påvirker kommunens trafikksikkerhetsarbeid er videre samordning av 

trafikksikkerhetsarbeidet og Barnas transkortplan. Det er viktig å ha fokus på risikoatferd i trafikken (fart, rus og 

bilbelte) og spesielt utsatte grupper i trafikken (eldre, fotgjengere, syklister, innvandrere og MC). 

 

GJENNOMGÅENDE TEMA SOM SKAL VURDERES I ALLE PLANER 

FOLKEHELSE 

Ulykker som fører til personskade og drepte er en stor utfordring for folkehelsen.  

MILJØ, ENERGI OG KLIMA (REDUSERE KLIMAUTSLIPP OG KLIMATILPASNING) 

Trafikk og miljø hører tett sammen. Viktige miljøtiltak er å få ned utslippene av klimagasser, forebygge 

støy og lokal luftforurensing, og øke fokuset på kollektivtrafikk og aktive transportmidler (gå og sykle). 

UNIVERSELL UTFORMING OG ANNEN INKLUDERING 

Universell utforming er viktig i all samfunnsplanlegging for å sikre et likeverdig tilbud til alle 

kommunens innbyggere. Dette gjelder også innen trafikksikkerhet og skal være veiledende i måten 

kommunen tilrettelegger utforming og bruk av holdeplasser, gangfelt, belysning, materialvalg, 

fargevalg osv. 

BARN OG UNGE 

Barn og unge er en utsatt gruppe i trafikkbildet. For å forebygge trafikkulykker, er arbeid rettet mot 

denne gruppen særlig viktig. Her er det avgjørende med et bredt og kontinuerlig fokus, der vegtiltak og 

holdningsskapende arbeid går hånd i hånd. 
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3.3 REGIONALE FØRINGER 

 

I følge Vegtrafikkloven, har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 

trafikksikkerheten i fylket. I Oppland er denne oppgaven lagt til Oppland fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).  

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET, FTU 2018-2021 I OPPLAND  

FTU utarbeider fireårig handlingsplan med budsjettramme som innarbeides i fylkeskommunens planer og 

budsjett. Planen beskriver overordnede satsingsområder innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i Oppland. 

Trafikksikker kommune er et satsingsområde i planen fremover.  

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018-2021 

Handlingsprogrammet for fylkesveger er utarbeidet av Oppland fylkeskommune og revideres i 2017.  

Kommunestyret behandlet innspill til fylkesvegplanen i møte 25.02.16 og gjorde slikt vedtak: 

1. Sør-Aurdal kommunestyre prioriterer utbedring av følgende strekninger på fylkesvegnettet i 

perioden 2018-2021: 

1.  FV220: Bagn - Reinli må prioriteres første år i Handlingsprogrammet, dette for å kunne fullføre 

prosjektet når tunnelmassene fra E16-utbyggingen deponeres i vegtraseen som fastlagt i vedtatt 

reguleringsplan. 

2.  FV225: Jevnlismyra - Gran (ca. 2 km) i Hedalen. 

3. FV243 gjennom Hedalen. 

2. Langs fylkesvegnettet prioriteres følgende gang- og sykkelveger: 
1. Gang- og sykkelveg langs FV226 fra E16 til Begna Bruk forutsettes gjennomført som del av 
«Handlingsprogrammet 2014-2017», med oppstart i 2017. 
2. I perioden 2018-2021 prioriteres gang- og sykkelveg eller fortau langs FV243 Bautahaugen-
Hedalen barne- og ungdomsskole 

I Oppland fylkeskommunes forslag til «Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (-23)» er innspillene fra 

kommunestyret ivaretatt, med unntak av gang- og sykkelveg fra skolen/barnehagen i Hedalen til Bautahaugen. 

REGIONAL PLANSTRATEGI 

Viktige regionale føringer som påvirker kommunens trafikksikkerhetsarbeid er videre fylkeskommunens 

regionale planstrategi som sier at det skal være høyt trykk på fysiske og trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak 

som opplæring og holdningsskapende tiltak.  

 

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND 

Planen ble godkjent av fylkestinget 15.juni 2016, og er juridisk bindende. I Valdres er Bagn er gitt status som 

Områdesenter, sammen med Beitostølen. Fagernes – Leira har status som Regionalt senter. I retningslinjene 

for forvaltning av senterstruktur, heter det at regionale sentre og områdesentre prioriteres når det gjelder 

fylkeskommunens investeringer og støtte til stedsutvikling, og lokalsentre vil også bli vurdert. 

 

3.4 KOMMUNALE FØRINGER 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 

Kommunen har en trafikksikkerhetsplan av eldre dato, Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2001-

2004, godkjent av kommunestyret 23.03.2001. Tiltakene i denne planen er nå i stor grad gjennomført, og det 

foreligger konkrete planer om gjennomføring av resterende tiltak. Dette gjelder: 
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 Trafikksikkerhetstiltak ved Hedalen barne- og ungdomsskole/barnehage.  

 Gang- og sykkelveg ved Begnadalen skole. Ferdig høsten 2017, åpning 27.11.17. 

 Gang- og sykkelveg E16 – Begna Bruk. Ferdig 2018. 

Ved utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan vektlegges i sterkere grad holdningsskapende og forebyggende 

tiltak i tillegg til fysiske tiltak.  

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

Utarbeiding av Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune er vedtatt i Kommunal planstrategi for Sør-

Aurdal kommune, tidfestet til år 2017. Trafikksikkerhet er et tverrsektorielt arbeid som omfatter alle 

virksomheter i kommunen.  

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune (2008-2018) ble vedtatt av kommunestyret 

19.06.2008. Planen er under revidering, og er planlagt sluttbehandlet av kommunestyret første halvår 2018.  

Det er viktig at trafikksikkerhetsarbeidet blir forankret i den nye kommuneplanens samfunnsdel.  

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 16.09.2010.   

Arealdelen avklarer hvilke områder som kan bygges ut og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling 

av områdene. Planen består av saksutredning med vedtak, plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og 

konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse. Planen er bindende for nye tiltak og utvidelse av 

eksisterende tiltak. 

KOMMUNEDELPLAN FOR BAGN 

Kommunedelplan for Bagn skal i følge vedtatt planprogram sluttbehandles av kommunestyret i mars 2018.   

I Bagn er det foretatt registrering ved bruk av verktøyet «Barnetråkk» som grunnlag for planarbeidet. 

Kartleggingsresultatene gir god grunnlagsinformasjon om hvordan barn og unge opplever trafikksituasjonen og 

ulike områder i forhold trafikksikkerhet. Resultatene vil ha betydning i trafikksikkerhetsarbeidet.  

FOLKEHELSEOVERSIKT 

Folkehelseoversikten for kommunen har statistikk over skader og ulykker i Sør-Aurdal kommune, samt årsaks- 

og konsekvensvurderinger. Denne oppdateres årlig, og er brukt som grunnlag i planarbeidet.  

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 

Kommunestyret har vedtatt at Sør-Aurdal kommune skal arbeide for å oppnå status som Trafikksikker 

kommune. Dette legger føringer for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.  

OVERORDNET ROS-ANALYSE (RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE) FOR SØR-AURDAL KOMMUNE 

Dette er en kartlegging av hendelser som kan inntreffe i kommunen og en vurdering/sammenstilling av disse. 

Ny ROS- analyse for Sør-Aurdal kommune ble utarbeidet og behandlet av kommunestyret i 2016. Deler av Sør-

Aurdal er utsatt for ras og flom. Det er krav om ROS- og konsekvensutredninger ved arealplanlegging. NVE har 

utarbeidet en kartside som viser fareområder. Det er viktig at kommunen tar i bruk denne informasjonen ved 

planlegging av ulike typer utbygginger, eks. vegutbygging.  

BEREDSKAPSPLAN 

Beredskapsplanen er en oversikt over hva kommunen har forberedt seg på å gjøre i ulike krisesituasjoner og 

omhandler ansvar og roller, organisering og forberedte tiltak for håndtering av uønskede hendelser. Det kan 

f.eks. være trafikkulykker. Gjeldende beredskapsplan for Sør-Aurdal kommune ble revidert i 2016.  
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4. KOMMUNENS MÅL OG STRATEGIER  

 

4.1 OVERORDNET MÅL – NULLVISJONEN 

 

Det skal ikke forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken i Sør-Aurdal kommune.  

 

Figur: Nullvisjon. Kilde: Statens Vegvesen 

 

Den nasjonale visjonen om ingen hardt skadde eller drepte i 

trafikken er også kommunens overordnede målsetting i 

trafikksikkerhetsarbeidet.   

 

 

4.2 MÅL  

Målsettinger som skal bringe oss nærmere nullvisjonen: 

1. Økt kunnskap og gode holdninger hos befolkningen/trafikanter om trafikksikkerhet.  

2. Økt sikkerhet på vegnettet i kommunen. 

3. Sør-Aurdal kommune er en Trafikksikker kommune   

 

4.3 STRATEGIER 

 

Gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid, prioritering og gjennomføring av fysiske tiltak, skal 

trafikken gjøres sikrere for alle trafikantgrupper.  

  

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 

 Trafikksikker kommune – systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø 

 Godkjenning som Trafikksikker kommune, og opprettholdelse av godkjenningen 

 Forankring av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunens planverk, og fokus på trafikksikkerhet i aktuelle 

tema- og kommunedelplaner.  

 Søke tilskudd til trafikksikkerhetstiltak gjennom ulike tilskuddsordninger. 

 Søke kommunale trafikksikkerhetsmidler (KTS-midler) 
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FOREBYGGENDE OG HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID 

 Tafikksikkerhetsarbeid med fokus på den delen av trafikksikkerhetsarbeidet som omhandler 

forebygging og holdningsskapende tiltak i befolkningen. 

 Trafikksikkerhetsarbeid i skoler og barnehager.  

 Styrke fokuset på trafikksikkerhet i tema/fagplaner for skole og barnehager. 

 Samarbeid med aktuelle aktører om holdningsskapende og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. 

 Utsatte grupper skal få informasjon. Med utsatte grupper menes barn, unge og eldre. 

 Sette fokus på eldre og trafikksikkerhet. 

 Løfte arbeidet med trafikksikkerhet til å gjelde hele kommunen som organisasjon og synliggjøre 

betydningen dette har for folkehelsen. 

 Bruke aktuelle fora for å spre informasjon og kunnskap om trafikksikkerhet til kommunens innbyggere: 

artikler på kommunens hjemmeside og facebook-side, informasjonsmateriell, foreldremøter, 

temadager i skole og barnehage etc. 

 Elevene i ungdomsskolen (10.klasse) skal få møte noen som har erfaring med trafikkulykker, som en 

del av det forebyggende arbeidet. 

 Elevene på 10. trinn i Sør-Aurdal deltar hvert år på opplegg ved trafikksikkerhetssenteret ved Norsk 

vegmuseum. 

 Hovedmålgruppe i det forebyggende holdningsskapende arbeidet er barn og unge. 

 Sikre at helsestasjon, barnehage og skole har trafikksikkerhet som tema i løpet av året. 

 Holdningsskapende og forebyggende trafikksikkerhets- og informasjonsarbeid rettet mot eldre 

trafikanter, bilførere og fotgjengere.  

 

FYSISKE TRAFIKKSIKKERHETRSTILTAK 

 Forebygging av trafikkulykker gjennom fysiske trafikksikkerhetstiltak på vegnettet i kommunen. 

 Kommunen prioriterer og gjennomfører fysiske vegtiltak på det kommunale vegnettet. 

 Kommunen er pådriver for prioritering og gjennomføring av fysiske vegtiltak på fylkes- og riksveg i 

kommunen. 

 Sikker skoleveg. Tilrettelegge for myke trafikanter. 

 Tiltak for å redusere faren for ulykker på ulykkesutsatte strekninger i kommunen.  

 Samarbeid med aktuelle aktører om fysiske trafikksikkerhetstiltak.  

 Fysiske tiltak for trafikksikkerhet ved skoler og barnehager i kommunen og instrukser om 

trafikkregulering må etterfølges. 
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5. TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I SØR-AURDAL KOMMUNE  

 

5.1 POLITISK OG ADMINISTRATIV FORANKRING 

For å lykkes med det ulykkesforebyggende arbeidet, må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den 

enkelte tjenesteleder og mellomleder ta sitt delansvar. Trafikksikkerhetsarbeidet må forankres i den politiske 

og administrative ledelsen.  

POLITISK 

Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet. Formannskapet behandler planen før og etter høring, og 

legger planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Kommunestyret vedtar endelig planen.  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet i Sør-Aurdal kommune har kommet med innspill 

til planen og kan gi uttalelse på høringsdokumentet.  

ADMINISTRATIVT 

Alle tjenesteområdene i kommunen er invitert til å komme med innspill til planen, og kan gi uttale i 

høringsfasen. Kommunens tjenesteområder vil ha en viktig rolle i gjennomføringen av holdningsskapende 

arbeid overfor de ulike målgruppene.  

 

5.2 TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 

 

Sør-Aurdal kommune har opprettet et Trafikksikkerhetsutvalg, jf. vedtak i formannskapet 22.11.2016, FS-

046/16.  

Trafikksikkerhetsutvalget er tverrfaglig sammensatt og politisk forankret. Trafikksikkerhetsutvalget har funksjon 

som arbeidsgruppe under utarbeidingen av trafikksikkerhetsplanen. Utvalget skal ha årlige møter og følge opp 

gjennomføringen av tiltaksdelen i trafikksikkerhetsplanen. 

Trafikksikkerhetsutvalgets sammensetning i Sør-Aurdal kommune: 

Plan, næring og utbygging – plansjef Svein Granli 

Teknisk drift – tjenesteleder Hans Solbrekken Ruud 

Oppvekst og kultur – rådgiver Gunvor Elene Thorsrud 

Folkehelsekoordinator – Ida Blåfjelldal 

Valgt representant fra formannskapet – Arne Leite 

 

5.3 ANSVAR 

 

Vedlikehold av kommunale veger er et ansvar som påhviler kommunen. Kommunen er samtidig pådriver for 

vedlikehold og utbygging av fylkesveger og riksveg E16 gjennom kommunen. Statens Vegvesen har ansvar for å 

planlegge og å bygge ut riks- og fylkesveger med tilhørende gang- og sykkelveger. Statens vegvesen har også 
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ansvar for vedlikehold av riks- og fylkesvegene, med unntak av gang- og sykkelvegene langs fylkesvegene.  

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forbygge trafikkulykker. Dette gjennom rollen kommunen har 

som vegeier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver og ansvarlig instans for beboernes helse og trivsel.  

Arbeidet med trafikksikkerhet er et ansvar som fordeles på mange instanser og nivåer. Kommunen, 

fylkeskommunen og staten har sine ansvarsområder. Politi, statlige vegmyndigheter, transportselskaper og 

organisasjoner som Trygg Trafikk og NAF er bidragsytere. Hver og en av oss som ferdes i trafikken har et ansvar 

for å bidra til trafikksikkerhet. I opplæring og oppdragelse av barna som trafikanter har foreldre et stort ansvar 

gjennom holdningsskapende arbeid.  

Barnehage og skole må arbeide forebyggende med trafikksikkerhet og øve i trafikken med barna/elevene. 

Kommunen ivaretar sitt ansvar for elevenes trygghet på skoleveg bl.a. gjennom skolens trafikkopplæring 

teoretisk og praktisk, avvikling av trygg skoleskyss og holdningsskapende arbeid gjennom hele organisasjonen.  

Kommunen arbeider trafikksikkerhetsforebyggende gjennom helseområdet, overfor nybakte foreldre, eldre og 

frivilligheten. Sør-Aurdal eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige 

samarbeidsparter for kommunen i trafikksikkerhetsarbeidet.  

Holdningsskapende og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid er sentralt for godkjenning som Trafikksikker 

kommune og et ansvar påhviler i den sammenheng alle kommunens tjenesteområder. 

 

5.4 GODKJENNINGSORDNINGEN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 

 

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Godkjenningens varighet er tre år. Godkjenningen 

er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.  

Kriteriene for Trafikksikker kommune er som følger, jf. Veileder for en trafikksikker kommune:  

Kriterier for kommunen:  

 Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhet hos ordfører og rådmann. 

Delansvar kan ligge hos en enkelte etatsleder.  

 Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. 

 Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som 

inneholder regler for reiser og transport i kommunal regi, og ved kjøp av 

transporttjenester.  

 Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

 Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader i kommunen). 

 Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid. 

 Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar 

både trafikantrettede og fysiske tiltak. 

 Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei. 

 Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.  

Kriterier for teknisk avdeling: 

 Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei. 
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 Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei. 

 Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak.  

 Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien.  

 Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet i 

kommunen. 

 Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra andre etater, 

organisasjoner og publikum.  

Kriterier for planavdelingen: 

 Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse av 

kommuneplanens arealdel. 

 Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner. 

Kriterier for kulturavdelingen: 

 Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport 

innenfor egen virksomhet.  

Kriterier for kommunelegen:  

 Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 Kommunelegen medvirker til at kommunens fastleger har tilstrekkelig kjennskap til vegtrafikklovens 

§34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko for trafikkulykker.  

Kriterier for helsestasjonene: 

 Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet integreres i møte 
med foreldre og barn.  

Kriterier for barnehagene:  

 Trafikksikkerhet i barnehagen  

o Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og 

opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.  

o Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker 

atferd ved kjøp av transporttjenester. 

o Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette 

faresituasjoner og hendelser på turer.  

o Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller 

kollektivtransport.  

 Trafikkopplæringen i barnehagen 

o Barna lærer trafikkregler for fotgjengere. 

o Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.  

o Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.  

  Samarbeid mellom barnehage og hjem 

o Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. 

Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.  

o Barnehagen påvirker foreldre til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.  

o Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.  
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Kriterier for skolene: 

 Trafikksikkerhet i skolen generelt 

o Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.  

o Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, 

i bil og med kollektivtransport i skolens regi.  

o Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.  

 Trafikkopplæringen i skolen 

o Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan med Kunnskapsløftets 

kompetansemål. 

 Samarbeid mellom skole og hjem 

o Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.  

o Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes 

arbeidsutvalg (FAU). 

For å få godkjenning som Trafikksikker kommune, må kommmunen fremlegge dokumentasjon på oppfylling av 

kravene innenfor de ulike områdene. Dokumentasjonskravene framgår av veilederen. 

 

5.5 SKOLESKYSS 

Oppland fylkeskommune ved Opplandstrafikk organiserer skoleskyssen i kommunen.  

Opplæringsloven har bestemmelser om rett til gratis skoleskyss, som følger:  

Opplæringsloven § 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen: Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire 

kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har 

særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. 

En stor andel, ca. 70%, av grunnskoleelevene i Sør-Aurdal kommune har skoleskyss. Dette er både på grunn av 

avstand som følge av spredt bosetting, men også på grunn av farene som er forbundet med ferdsel langs 

hovedvegnettet. Det mangler mange steder gang- og sykkelveger, noe som ville bedret trafikksikkerheten. 

Påbud om alkolås i buss og minibuss har vært ute på høring. Vegdirektoratet foreslår at det skal innføres 

alkolås i minibusser og busser for løyvepliktig persontransport i Norge.  

 

5.6 TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG 

Kommunestyret i Sør-Aurdal har gjort vedtak om at følgende skoleveger er karakterisert som særlig farlige eller 

vanskelige noe som utløser rett til fri skoleskyss ut over Opplæringsloven §7-1: 

 Bagnslinna (Øystre Bagn), fra enden på gang- og sykkelvegen  

 Vestbygdvegen (Vestre Bagn) 

 Hedalsvegen   

 Reinlivegen 

 Valdresvegen (E16), unntatt der det er gang- og sykkelveg til skolen  
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5.7 SAMARBEIDSPARTNERE 

 

Sør-Aurdal kommune samarbeider med mange andre instanser i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette samarbeidet 

er avgjørende for å lykkes med å nå målsettingene.  

STATENS VEGVESEN  

Statens Vegvesen har ansvar for å planlegge og bygge ut hovedvegnettet, dvs. alle riks- og fylkesveger med 

tilhørende gang- og sykkelveger. Statens vegvesen har også ansvar for vedlikehold av riks- og fylkesvegene, 

med unntak av gang- og sykkelvegene langs fylkesvegene. De skal også se til at trafikken på riks- og 

fylkesvegene er så sikker som mulig for alle trafikantgrupper. I tillegg har Statens Vegvesen ansvar for 

gjennomføring av kjøretøykontroller, kjøreopplæring og godkjenning av førerkort. Et samspill mellom 

kommunen og Statens Vegvesen er derfor nødvendig i arbeidet for trafikksikkerheten. Statens Vegvesen 

arrangerer kurs for eldre bilførere (65+). Kurset bør arrangeres i samarbeid med Eldrerådet i kommunen. 

Statens vegvesen bidrar videre med statistikkmateriale og veiledning for kommunen i ulike spørsmål. 

POLITIET 

Politiet har bl.a. ansvar for kontrolltiltak overfor bilførere når det gjelder f.eks. fart og promille. I tillegg har 

politiet ansvar for forbyggende tiltak overfor trafikantene, særlig rettet mot de yngste. Viktige samarbeidstiltak 

er derfor temadager og besøk i barnehage, grunnskoler og videregående skole. Etterforsking av trafikkulykker 

og lovbrudd i trafikken er en del av politiets ansvarsområde. Politiet har oppnevnt politikontakter i det 

forebyggende arbeidet overfor ungdom og skolene. 

FYLKESKOMMUNEN 

Oppland fylkeskommune har ansvaret for offentlig transport inklusiv organisering av skoleskyssen i kommunen. 

Kommunen har gjort vedtak om strekninger som har fått status som trafikkfarlig skoleveg, og gir rett til gratis 

skoleskyss, ut over de som er i utgangspunktet omfattet av ordningen. 

TRYGG TRAFIKK 

Kommunen samarbeider med Trygg Trafikk på en rekke områder i trafikksikkerhetsarbeidet, særlig rettet inn 

imot skole og barnehage i trafikkopplæringen. Det benyttes materiale som Trygg Trafikk har utviklet. Trygg 

Trafikk er en sentral aktør i arbeidet med Trafikksikker kommune, og gir råd og veiledning i det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet.  

ANDRE 

Kjøreskolene har en viktig rolle i opplæringen. Helse- og brannvesen, redningsmannskaper, forsikringsselskap, 

frivillige lag og organisasjoner og lokalpresse deltar også på ulik måter i trafikksikkerhetsarbeidet.   
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6. STATUS OG UTFORDRINGER I SØR-AURDAL KOMMUNE  

 

Sør-Aurdal kommune ligger lengst sør i Valdres, i Oppland fylke. Hoveddalføret følger elva Bagna, og med 

sidedalføret Hedalen. I sør og vest grenser Sør-Aurdal til Buskerud fylke med kommunene Ringerike, Flå, Nes og 

Gol i Hallingdal. I nord grenser kommunen til Nord-Aurdal kommune og Etnedal kommune, og øst til 

henholdsvis Nordre Land og Søndre Land.  

Folketall i Sør-Aurdal kommune per 01.01.2017: 3 036 personer. Det er 17 500 innbyggere i Valdres i 2017. 

 

6.1 VEGNETT OG INFRASTRUKTUR 

STATUS 

Med store avstander og spredt bosetting, har Sør-Aurdal kommune behov for et omfattende vegnett. 

Omfattende hyttebygging forsterker dette behovet. Det offentlige vegnettet er flere steder preget av 

manglende vedlikehold og forfall. Det er behov for opprusting av vegnettet flere steder i kommunen.  

Vedtatte reguleringsplaner for veg i kommunen siste 10 år: 

E16 Fønhus – Dølveseter, vedtatt 24.09.09 
Fortau Bagn, vedtatt 10.11.11 
Parkeringsplass, Nordby, vedtatt 21.06.12 
E16 Begnadalen skole gang- og sykkelveg, vedtatt 25.04.13 
E16 Bagn – Nord-Aurdal grense, vedtatt 27.06.13 
E16 Rasteplass Muggedalen, vedtatt 17.12.15 
Gang- og sykkelveg FV226 / E16 – Begna Bruk, vedtatt 17.12.15 
FV220 Bagn-Reinli, vedtatt 25.02.16 

(Kilde: Kommunal planstrategi for Sør-Aurdal 2016-2020) 

Spredt bosetting gjør at en stor andel av kommunens innbyggere er avhengig av vegnettet i kommunen til og 

fra jobb, til skole og barnehage, og til fritidsaktiviteter med videre. Kommunen har i tillegg mange hytter, 

tilreisende turister og gjennomgangstrafikk.  

RIKSVEG – E16 

Prognosen som er utarbeidet i forbindelse med Nasjonal transportplan for E16 gjennom Oppland viser generell 

trafikkvekst på 1,0 til 1,1% per år i perioden 2014-2030. En stadig økende andel av trafikken er el-biler. Det 

utløser behov for tilrettelegging av ladestasjoner.  

E16 er hovedfartsåren gjennom kommunen. Det er gjort mange utbedringer de siste årene. Sør-Aurdal 

kommune har stor gjennomgangstrafikk på E16, også av vegfarende som skal videre over til Vestlandet. 

Fjellovergangen over Filefjell er åpen på vinterstid, og er sjelden eller aldri stengt som følge av uvær. Dette 

medfører at mange bilister, både personbiler og tungtrafikk, legger ruten gjennom kommunen på vinterstid. 

Disse har ikke samme kjennskap til lokale kjøreforhold som lokale trafikanter. Det er en stor andel 

tungtransport, som utgjør en økt ulykkesrisiko.  

E16 Fønhus-Bagn ble utbedret i perioden september 2012 til desember 2014, hvor deler av vegen er lagt i 

tunnel forbi et rasfarlig område.  
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Ny E16 Bagn-Bjørgo er under utbygging. Den nye Bagnskleivtunnelen fra Bagn til Klosbøle blir 4,3 km lang. Den 

5,6 km lange strekningen Klosbøle – Bjørgo i Nord Aurdal kommune blir etter planen ferdig i 2018. Resten av 

vegen vil bli åpnet i 2019.  Bagnskleiva har vært ulykkesutsatt. Ny E16 med tunnel fjerner en rasfarlig strekning, 

med bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. E16 Bagnskleiva blir fylkesveg og omkjøringsveg når tunnelen 

er stengt.  

Det er nylig vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Begnadalen og rasteplass i Muggedalen.  

Gang- og sykkelveg langs E16 nordfra til Begnadalen skole er bygd ut i 2017 på strekningen fra Veimodet til 

Tollefsrud. Videreføring av gang- og sykkelvegen sørover fra Begnadalen skole til Hougsrud bru vil gi 

sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Begna byggefelt og Begndalen skole.  

FYLKESVEG 

Oppland fylkeskommune eier fylkesvegene i Oppland, og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av 

disse. Fylkesveiene i Sør-Aurdal er 219-226, 228, 233, 234 og 243. Det er varierende standard på disse veiene.  

 

Fylkesveiene er viktige ferdselsårer i kommunen. Hovedvegnettet i kommunen nyttes som arbeidsvei, skoleveg, 

utfart til fritidsaktiviteter, besøk og handleturer, samt turveg. Spredt bosetting gir mye reising til og fra arbeid 

på dag- og ukesbasis.   

 

Den 25.02.2016 ble reguleringsplan for FV 220 Bagn-Reinli vedtatt. Hensikten er å bedre trafikksikkerheten og 

fremkommeligheten mellom Bagn og Reinli. Dette er en viktig strekning å få utbedret, da det er mye trafikk her 

både fra turister /hytteeiere og bosatte i Bagn og Reinli. Vegen har en økt trafikkbelastning i forbindelse med 

levering og henting av barn i Reinli barnehage. Det bygges nå ny trase for Reinlivegen opp fra Bagn sentrum 

med fyllmasse fra tunellbyggingen på E16. Vegen forventes å stå ferdig i 2021.  

Dette vil øke trafikksikkerheten på denne strekningen.  

 

Gang- og sykkelveg langs FV226 fra E16 til Begna Bruk bygges ut i 2017, og vil stå ferdig i 2018.  

KOMMUNALE VEGER 

Kommunale veger er lokalveger med større andel myke trafikanter, på skoleveg, fritid, tur og trening.  

Sør-Aurdal kommune forvalter ca. 44 km. veinett, og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av disse.  

Det blir store endringer i kjøremønster og trafikkflyt i Bagn sentrum med ny E16 og vedtatt plan for FV220. 

Stenging av nordre avkjøring til Bagn fra E16 i 2019, vil føre til økt trafikk gjennom sentrum fra Reinlivegen. 

Samtidig vil det kun bli en adkomst fra E16 til Bagn.  

Det skal legges vekt på trafikksikre korridorer fra boligområdene til større sammenhengende friluftsområder. I 

innbyggerundersøkelsen for Sør-Aurdal i 2010, var scoren lav for standard på veier og gater, og tilrettelegging 

for fotgjengere og syklister. Det er et nasjonalt mål om 8% sykkelandel (jf. Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023). 

Det bør derfor tilrettelegges godt. 

PRIVATE VEGER 

Private veger utgjør ca. 800 km. i Sør-Aurdal. Det er mange bomveger i fjellområdene i kommunen.  

KOLLEKTIVTRANSPORT 

Kollektivtilbudet er begrenset i kommunen. Dette fører til en utstrakt bruk av private kjøretøy.  

Kollektivtilbud fikk imidlertid god score på innbyggerundersøkelsen for Sør-Aurdal i 2010. 

Valdresekspressen kjører flere ganger daglig E16 gjennom Sør-Aurdal sørover til Oslo bussterminal og Oslo 
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lufthavn Gardermoen, og nordover til Fagernes, Beitostølen, Tyinkrysset og Årdalstangen, med bussforbindelse 

videre til Bergen via Lærdal og Sogndal. Opplandstrafikk har bussforbindelse mellom Hedalen og Nes i Ådal, og 

Hedalen – Begnadalen – Bagn på skoledager t/r.   

UTFORDRINGER 

 Utbedring og vedlikehold av fylkesvegnettet i kommunen. 

 Prioritering av og gjennomføring av fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger og plasser. 

 Fysisk tilrettelegging for trafikksikkerhet ved skolene og barnehagene i kommunen slik at farlige 

situasjoner ikke oppstår.  

 Bedre kollektivtilbud til bygdene i kommunen. 

 Gang- og sykkelveg langs E16 på flere strekninger.  

 

 

6.2 VEGTRAFIKKULYKKER 

STATUS 

 

Diagrammet, som er hentet fra Folkehelseoversikten for Sør-Aurdal kommune 2016, viser at antall skadde og 

drepte i vegtrafikken i Sør-Aurdal kommune hadde en topp i året 2000 med 20 personer, og årene 2006 var 

tallet oppe på 16 og i 2011 på 17 personer. Antall skadde i trafikken var i 2015 på 5 personer. Samme år var det 

2 drepte i trafikken i kommunen. Ny statistikk fra Statens Vegvesen viser at i 2016 var det 3 ulykker med til 

sammen 4 lettere skadede, ingen hardt skadde eller drepte i trafikken dette siste året. 

Analyse av det vedlagte statistikkmaterialet til planen fra Statens Vegvesen viser at de fleste trafikkulykkene 

med alvorlig personskade og drepte skjer på hovedvegnettet i kommunen på E16, og er i all hovedsak 
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møteulykker og utforkjøringer. Det er bilførere og passasjerer som er blitt rammet av de alvorlige ulykkene. Det 

totale antall alvorlig skadede og drepte i trafikken har økt fra forrige periode, samtidig som totalt antall ulykker 

har gått ned. Antall lettere skadede har gått ned. Samlet sett har altså alvorlighetsgraden i ulykkene økt.  

Ulykkesstatistikken viser at E16 utmerker seg i forhold til antall ulykker. De fleste ulykkene skjer i forbindelse 

med helgeutfart, og månedene juli og november er spesielt utsatt. Av statistikken ser vi at det i perioden 2012-

2016 var totalt 27 trafikkulykker i Sør-Aurdal med drepte eller skadede. Fordelt på trafikantgrupper, ble flest 

bilførere rammet av trafikkulykkene, dernest bilpassasjerer. Fordelt på aldersgrupper, er de fleste av bilførerne 

som var involvert i ulykkene i alderen 18-20 år og 45-54 år. Det er i aldersgruppen 45-54 år i finner vi de drepte 

og hardt skadede bilførerne i trafikken. De som ble hardt skadet i aldersgruppene 10-14 og 35-44 år var 

bilpassasjerer. Aldersgruppene 18-20 år og 60-64 år og 80+ er involvert i flest ulykker med lettere personskade.  

UTFORDRINGER 

 En samlet innsats for å få ned antall skadde og drepte i trafikken i kommunen for å nå nullvisjonen. 

 Fysiske vegtiltak for bedre trafikksikkerhet på vegnettet i kommunen.  

 Oppmerksomhetsfremmende tiltak på utsatte strekninger. 

 Holdningsskapende forebyggende trafikksikkerhetsarbeid om trygg kjøring og atferd i trafikken.  

 Informasjonsarbeid overfor utsatte grupper.  

 

 

6.3 SKOLE OG BARNEHAGE 

STATUS 

Det er totalt tre kommunale barnehager i Sør-Aurdal kommune; Reinli barnehage, Begnadalen barnehage og 

Hedalen naturbarnehage. Det er fire skoler i kommunen; Bagn skule (1.-7. trinn), Begnadalen skole (1.-7. trinn), 

Hedalen barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn) og Sør-Aurdal ungdomsskole (8.-10. trinn). I tillegg er det en 

leirskole i kommunen; Vassfaret leirskole. Skolene og barnehagene i kommunen gjør et viktig forebyggende og 

holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid med barn og unge som målgruppe. 

BAGN SKULE 

I dagens situasjon, er det mange foreldre som nytter bussholdeplassen ved Bagn skule og parkeringsplassen 

ved bedehuset til å levere og hente barn på skolen. Dette fører til at trafikkfarlige situasjoner kan oppstå. Det 

trengs en gjennomgang her og tiltak for å bedre situasjonen. Det er vedtatt å bygge Sør-Aurdalshallen. Dette 

har betydning for tiltak i Dalagata.  

SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE 

Bussholdeplassen ovenfor Sør-Aurdal ungdomsskole fremstår i dag som uoversiktlig med mange ulike kjøretøy 

og grupper av trafikanter som krysser hverandre i begrensede tidsrom. Det er behov for å se på og utbedre 

trafikksikkerheten her. 

REINLI BARNEHAGE 

Barnehagen ligger like ved vegen i Reinli. Det er begrensede parkeringsmuligheter for personale og rundt 80 

foreldre som skal levere og hente barn i barnehagen i et begrenset tidsrom. Bilene holder stor fart forbi 

barnehagen. Det er behov for tiltak som kan øke trafikksikkerheten ved barnehagen, eksempelvis autovern 

langs vegen mot barnehagen, autovern mellom lekeplassen og kapellet og redusert fart forbi barnehagen.  
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BEGNADALEN SKOLE OG BEGNADALEN BARNEHAGE 

Her er det behov for en gjennomgang for å se på hvordan en bedre kan skille trafikken fra skoleplassen.  

HEDALEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE OG HEDALEN NATURBARNEHAGE 

Det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak ved Hedalen barne- og ungdomsskole i 2016, og ferdigstilt i 2017.  

VALDRES VIDEREGÅENDE SKOLE 

En høy andel av elevene ved videregående skole fra Sør-Aurdal kommune går ved Valdres videregående skole 

på Leira, og reiser med skolebuss til/fra skolen. Enkelte elever velger å kjøre når de har fått sertifikat.  

UTFORDRINGER 

 Videreføring av det viktige holdningsskapende og forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet skolene og 

barnehagene gjør.  

 Sikker trafikkavvikling ved skole og barnehage er en utfordring. Fysisk tilrettelegging for 

trafikksikkerhet ved skolene og barnehagene i kommunen slik at farlige situasjoner ikke oppstår. Det 

er gjort mye, men det gjenstår en del arbeid på dette området.   

 God fysisk tilrettelegging og trafikkregulering, samt at trafikkreguleringer blir etterfulgt, er en 

forutsetning for at dette skal fungere godt.  

 Innspillene til trafikksikkerhetsplanen viser klare behov for ytterligere trafikksikkerhetstiltak i 

tilknytning til skolene og barnehagene i kommunen, og i kommunesenteret Bagn.  

 Nå frem med informasjon gjennom informasjonsfolder om trafikksikkerhet i barneskolene og 

barnehagene, i samarbeid med folkehelsekoordinator. 

 

 

6.4 BARN OG UNGE  

STATUS 

BARNETRÅKK 

I forbindelse med utarbeiding av Kommunedelplan for Bagn, er det i februar 2017 gjennomført en analyse ved 

bruk av Barentråkk. Det er gjort registreringer ved Bagn skule (6.klasse) og Sør-Aurdal ungdomsskole (9.klasse).  

Analysen sier noe om hvordan elevene opplever sitt nærmiljø. Registreringen sier også noe om steder elevene 

opplever som trafikkfarlige. Det er lagt inn steder som oppleves som positive og negative, og enkelte har 

kommentert mer detaljert. Området som har fått flest kommentarer og merker fra begge klasser er 

Fossvangområdet. Bergatn og Tellatn er områder som utmerker seg som turområder. Steder med 

konsentrasjon av røde merker (negative) er fylkesveg 219 på Øystre Bagn, i tillegg kommer enkeltpunkt. Steder 

med konsentrasjon av grønne merker (positive) og blå merker (aktivitet) er Fossvangområdet, Valdrestunet og 

Haugajordet/hoppbakken.  

Resultatene fra Barnetråkregisteringen i Bagn identifiserte en del utfordringer i og rundt kommunesenteret 

Bagn. Områder elevene ferdes mye i, som de har kommentert er:  

1. Bagnslinna fra Bagn kirke mot Tonsåsen: Trafikk, mørkt, stygg veg.  

2. Klukkarmoen: Mange barnefamilier bor her. Barn leker. Lekeplass. Burde vært fartsdumper.  

3. Undergangen mot Øystre Bagn: Mørk og skummel undergang. Ny undergang bør ha lys. 
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4. Spangerud med Gjestgiverhaugen, Haugakollen: Aking og skiaktiviteter. Skoleveg, tur og trening. 

5. Tellatn: Skoleveg. Turveg. Bør bli rekkverk.    

6. Gamle sentrum øst med brua: Skoleveg, er mørkt og skummelt. Ønsker tryggere badeplass i Bagn. 

7. Storebruvegen, overside: Fint sted; fin skog, aking. Sykling, møteplass. Vil endre: Stygg veg. 

8. Søre Voll og sørover: Mørkt, trafikk, skoleveg. 

9. Storebruvegen ved Brustad, Dalagata med Bagn skule: Lekeplass. Skoleveg. Svømming. Ønsker 

klubbhus. Støy. Går Dalagata fra skolen til biblioteket.  

10. Valdrestunet med bensinstasjon: Mange ungdommer samles her. Mange biler som kjører og 

bilene kommer fort. Mange sykler.  

11. Sør-Aurdal ungdomsskole: Være med venner, spille fotball, skøyter, svømming, ballspill, sykling. 

Fin sykkelløype, som kan forbedres. Lekeplass, ønsker litt mer apparater.    

12. Fossvangområdet: Møteplass for ungdom. Fint å være rundt Fossvang med venner og mye å gjøre 

her. Ballspill. Skaterampe mye brukt. Ønsker seg badeplass.  Ønsker lys på fotballbanen. 

 

OPPVEKSTMILJØ  

Å ha et trygt og godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unge. Familien, oppvekstmiljøet, skole, barnehage og 

helsestasjon er viktige aktører i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet overfor barn og unge.  

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale undersøkelser. NOVA og de regionale 

kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus – Øst) har det faglige ansvaret for undersøkelsen, mens kommunene 

står for den praktiske gjennomføringen. Undersøkelsen ble gjennomført på 8.-10. trinn ved ungdomsskolene i 

Sør-Aurdal uke 6 i 2016. Svarprosenten var 81%. 

På spørsmål omkring lokalmiljø, viser resultatene at 77% av ungdomsskoleelevene i Sør-Aurdal er fornøyde 

med lokalmiljøet (Norge 70%), og 96% opplever at de har et trygt nærområde (Norge 87%). Dette er over 

landsgjennomsnittet. På spørsmål om hvordan ungdommene opplever kollektivtilbudet, svarer kun 37% at det 

er godt kollektivtilbud (Norge 60%).  

Ungdataundersøkelsen hadde også spørsmål omkring helse og trivsel. 72% av ungdommene er fornøyde med 

egen helse (tilsvarer landsgjennomsnittet 72%). 89% av ungdommene svarer at de trener ukentlig (Norge 87%). 

Når det gjelder tobakk og rus, er andelen som svarer at de røyker minst ukentlig på 0% i Sør-Aurdal (Norge 3%). 

8% av ungdommene svarer at de har drukket seg beruset (Norge 14%). 5% svarer at de har blitt tilbudt hasj 

eller marihuana (Norge 10%), og andelen som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har brukt hasj eller 

marihuana er på 1% (Norge 3%). Forskning viser at utsatt debutalder reduserer bruken av alle typer rusmidler. 

Opplegget UTSATT som nyttes i ungdomsskolene kan ha en positiv effekt i forhold til utsatt debut. 

Kommunene har ansvaret for mange tjenester som omfatter barnets oppvekst og utvikling. Den samlede 

innsatsen som gjøres i lokalsamfunnet har stor innflytelse på oppvekstmiljøet for barn og unge.  

Idrettslag og andre frivillige lag og foreninger er aktive og har et rikt fritidstilbud til barn og unge i kommunen. 

De aller fleste barn og unge deltar i fritidsaktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger. Idrettslagene og andre 

lag og foreninger har et bredt fritidstilbud til barn og unge i kommunen, og mange er med på flere aktiviteter.  

I opplæringen av nye sjåfører gjør kjøreskolene en viktig jobb. Et flertall av ungdommene i kommunen får 

sertifikatet i en alder av 18 år, og mange har kjørt moped fra de er 16 år. Informasjon og kompetanseheving 

overfor ungdomsgruppen for å forebygge risikoutsatt atferd i trafikken er viktig. Demonstrasjon og visualisering 

kan virke forebyggende og holdningsskapende. Samarbeid med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen om opplegg på 
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skolene. Dette bør starte allerede i barnehagen.  

Foreldre formidler holdninger og trafikkatferd til sine barn. Holdningsskapende arbeid må derfor også rettes 

mot foreldregruppen som rollemodeller. Erfaring som god sjåfør oppnås gjennom mengdetrening. I 

opplæringen av nye sjåfører, kan foreldre bidra med øvelseskjøring som gir verdifull erfaring bak rattet. 

UNGDOMSULYKKER 

Ung i Oppland 2016. Kunnskapsgrunnlag, utarbeidet av Oppland fylkeskommune, viser at ungdom er en utsatt 

gruppe i trafikken, både som sjåfører og passasjerer. Bilkjøring er for mange ungdommer i Oppland viktig for å 

komme seg fra A til B, og bilkjøring er en sentral del av ungdomskulturen. Det er derfor viktig at ungdommene 

har god kunnskap, ferdigheter og gode holdninger knyttet til bilkjøring.  

Aldersgruppen 15-24 år er overrepresentert i trafikkulykkene i Oppland (27%). Denne aldersgruppen utgjør 

bare 12% av fylkets befolkning, og har slik den største ulykkesrisikoen. Menn er 2-3 ganger så ulykkesutsatt 

som kvinner. Ungdom har en høyere risiko når høy fart kombineres med manglende erfaring. Det er et 

betydelig skille fra 15 til 16 og fra 17 til 18 år, når de unge begynner å kjøre moped, motorsykkel og bil. 

Ulykkesrisikoen reduseres med økende erfaring. Det er omtrent 3,5 ganger så mange skadde og drepte 18-

åringer som 60-åringer i trafikken.  

Heldigvis viser statistikken en nedgang i antall hardt skadede og drepte i vegtrafikken de senere år, også blant 

ungdom. De fleste ungdommer er ansvarsfulle, hensynsfulle og smarte trafikanter, som verken setter eget eller 

andres liv på spill. (jf. Ung i Oppland 2016. Kunnskapsgrunnlag, Oppland fylkeskommune). 

UTFORDRINGER 

 Oppfølging av resultatene fra Barnetråkk kartleggingen i Bagn sentrum. 

 Samarbeid med skole, barnehage, Trygg Trafikk, politi, Statens Vegvesen og andre aktuelle instanser 

om trafikkopplæringen. 

 Forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.  

 Reduksjon i antall ungdomsulykker i trafikken.  

 

6.5 FOLKEHELSE 

STATUS 

 

Et vellykket trafikksikkerhetsarbeid er avhengig av bred innsats og er et viktig område innen folkehelse. Fysisk 

tilrettelegging for at myke trafikanter kan ferdes trygt vil være en viktig strategi i kommunens folkehelse- og 

trafikksikkerhetsarbeid. Dette kan bidra til at flere kommer i fysisk aktivitet, høyere aktivitetsnivå, mindre 

biltrafikk og færre bilulykker. Hvis flere sykler og går, vil det bidra til redusert biltrafikk og mindre utslipp.  

Det er viktig med tilrettelegging som bidrar til aktivisering av flest mulig, f.eks. strøing og brøyting om vinteren.  

Barn og unge er en viktig gruppe av myke trafikanter til og fra skole, og til og fra fritidsaktiviteter.  

I et folkehelseperspektiv, er det ønskelig at en større del av befolkningen skal gå og sykle, og være fysisk aktive. 

Kommunen har mange fine turveger, stier og løyper i fjellet. Enkel adkomst til tur- og rekreasjonsområder i 

nærmiljøet er viktig for daglig fysisk aktivitet. Lokalveger blir gjerne brukt som turveger for gående og syklende.  
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Folkehelseoversikten for Sør-Aurdal kommune 2016, viser følgende om vegtrafikkulykker i kommunen: 

 

UTFORDRINGER 

 Tilrettelegging for myke trafikanter 

 Tiltak for å få flere til å gå eller sykle i stedet for å bruke bil 

 Strøing og brøyting om vinteren av gangveger og fortau 

 Folkehelsetiltak for å få folk til å være mer aktive 

 Søke om midler til informasjons- og opplysningsarbeid som forebyggende trafikksikkerhets- og 

folkehelsetiltak 

 

6.6 ELDRE 

STATUS 

 
På begynnelsen av 1990- tallet hadde førere over 65 år 70% høyere personskaderisiko i trafikken nasjonalt, enn 
førere under 65 år. I dag er denne forskjellen i risiko betraktelig redusert. Et samlet trafikksikkerhetsarbeid over 
tid har gitt resultater overfor alle aldersgrupper. Eldre trafikanter i dag har mere kjøreerfaring enn eldre hadde 
for noen tiår siden. Antall trafikkulykker med eldre er ikke spesielt høyt, men eldre trafikanter har en viss risiko 
sett i forhold til hvor mye de er ute i trafikken. Ulykker med eldre trafikanter får ofte også et mer alvorlig utfall 
enn ulykker der yngre trafikanter er involvert på grunn av redusert tåleevne.  
 
Det blir stadig flere eldre trafikanter, og de reiser mer. Det er derfor grunn til å anta at ulykker med eldre 
trafikanter også vil øke.  

UTFORDRINGER 

 Tilrettelegge for myke trafikanter, gående, og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 Samarbeid omkring trafikksikkerhetstiltak rettet med eldre, med eldrerådet og folkehelsekoordinator 

som aktuelle samarbeidsparter.  

 Kurs rettet mot eldre trafikanter, eks. eldre bilførere 65+ 

 TREFF – Trafikksikkerhet for erfarne fotgjengere. Bruke materiale utarbeidet av Pensjonistforbundet, 

Trygg Trafikk og Statens vegvesen.   
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6.7 NÆRINGSLIV, REISELIV OG HYTTEKOMMUNE  

STATUS 

De største næringene i Sør-Aurdal kommune etter antall sysselsatte er helse- og sosialtjenester, bygge- og 

anleggsvirksomhet, varehandel, jord- og skogbruk, industri og undervisning. (jf. Kommunal planstrategi).  

Sør-Aurdal er en typisk jord- og skogbrukskommune, med noe industri- og servicevirksomhet. Det er stor 

aktivitet innen skogbruk og bygg og anlegg, noe som medfører mye tungtransport på vegnettet i kommunen.  

Det har de senere årene vært en storstilt hytteutbygging både i kommunen og Valdres for øvrig. I Sør-Aurdal 

kommune er det 3400 hytter i 2017, og i regionen Valdres samlet er det 18 000 hytter. Det er et stort antall 

hytter og aktivt reiseliv i kommunen og Valdres for øvrig. Vi har flott natur i kommunen som tiltrekker seg 

turister, med flotte skiløyper vinterstid og fine fot- og sykkelturer i fjellet sommerstid. Stadig flere tilbringer 

mer tid på hyttene som har høy standard.  

Dette medfører stor økning i trafikken til og gjennom kommunen i forbindelse med helger og ferier. Det 

samlede antall vegfarende i kommunen øker betraktelig, både kjørende, syklende og gående. Det er stor 

gjennomgangstrafikk gjennom kommunen som den sørligste av kommunene i Valdres. I tillegg er det mange 

turister som legger turen gjennom Valdres og på veg videre over mot Vestlandet.  

UTFORDRINGER 

 Reduksjon av antall ulykker som følge av økt helge- og ferietrafikk.    

 Utbedring og videre utbygging av et trafikksikkert vegnett for alle trafikantgrupper i kommunen.  

 

6.8 MILJØ 

STATUS 

 

Kommunen har en svært viktig oppgave med å vurdere mulige konsekvenser som enhver beslutning/tiltak kan 

ha på miljøet. Plan- og bygningslovens formål (§ 1-1) er: «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for 

den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.»  De største klimagassutslippene i Oppland fylke kommer 

fra transport og landbruk. Sør-Aurdal kommune preges i stor grad av spredt bosetning og lange avstander, noe 

som gir økte utslipp i forbindelse med transport. I tillegg fører en stadig forhøyet hyttestandard til større 

miljømessige utfordringer. (jf. Kommunal planstrategi for Sør-Aurdal kommune 2016-2020).  

 

Privatbilisme og tungtransport på veg skaper miljøutfordringer som følge av utslipp. Det er ingen alternativ til 

vegtransport til og fra kommunen eller regionen. Det har de senere årene kommet et økt antall elbiler i 

kommunen, og næringslivet har tilrettelagt flere ladestasjoner for elbiler i kommunen. Dette er en utvikling 

som vil kunne forventes å fortsette i årene fremover og som ville kunne gi en miljøgevinst i form av reduserte 

utslipp. 

UTFORDRINGER 

 Tiltak for reduksjon av utslippene.  

 Bedre kollektivtilbud for kommunens innbyggere.  
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7. TILTAK   

 

Tiltakene i handlingsplanen er satt opp med nullvisjonen som overordnet mål. 

Trafikksikkerhetsarbeidet har nå et større fokus på holdningsskapende og forebyggende arbeid for økt 

trafikksikkerhet.  

Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en helhetlig innsats for å nå lokale og nasjonale mål. Dette innebærer 

gjennomføring av både opplæringstiltak, holdningsskapende tiltak og fysiske vegtiltak.  

Grunnlaget for handlingsdelen er status i kommunen, innkomne innspill til planen, analyse av 

ulykkessituasjonen, utfordringer og strategiene som er valgt for å nå målene. At det er samsvar mellom 

utfordringer, visjon og målsettinger, strategier og tiltak er viktig for at planen skal fungere som et godt styrings- 

og arbeidsverktøy for alle involverte i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.  

Trafikksikkerhetstiltakene i handlingsdelen av planen deles inn i tre grupper:   

1. Organisatoriske tiltak, 2. Trafikanttiltak og 3. Vegtiltak. 

  

7.1 ORGANISATORISKE TILTAK 

Organisatoriske tiltak innebærer her administrasjon, planverk, regler og rutiner som legger til rette for økt 

trafikksikkerhet.  

 Sør-Aurdal kommune utarbeider trafikksikkerhetsplan 

 Kommunen har opprettet et tverrfaglig sammensatt trafikksikkerhetsutvalg 

 Kommunen vil arbeide for å oppfylle kriteriene for å bli Trafikksikker kommune, søke om å bli godkjent 

som Trafikksikker kommune, og opprettholde status som Trafikksikker kommune.  

 Informasjonsarbeid, kunnskaps- og kompetanseheving i forhold til trafikksikkerhet er viktig i arbeidet 

for å bli godkjent som Trafikksikker kommune.  

 Trafikksikkerhet gis fokus i kommunalt planverk og bevisst arbeid innen alle kommunens 

tjenesteområder. 

 Søke tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. 

  

7.2 TRAFIKANTTILTAK   

Trafikanttiltak vil si tiltak for å fremme det forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet 

overfor ulike grupper. Trafikkoppdragelse og trafikkopplæring, forebyggende og holdningsskapende arbeid og 

informasjon. Arbeid rettet mot barn og unge har høy prioritet, der arbeidet i hovedsak er rettet mot barnehage 

og skole, men også mot andre tjenesteområder i kommunen.  

BARNEHAGE  

 Utarbeiding av brosjyre om trafikksikkerhet for barnehagene i kommunen.   
 Trafikkoppdragelse i barnehagens årsplan. 
 Transport i barnehagens regi. 
 Voksne som rollemodeller. 
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 Foreldresamarbeid. 
 Sikring av barn i bil. 
 Forberedelse til skolestart. 
 Trafikksikkerhetsopplegget Tarkus, utviklet av Trygg Trafikk. 
 Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i barnehage. Beskrivelse av tiltak og ansvarlig.    
 Rammeplan for barnehagen og læreplanen for grunnskolen omfatter trafikksikkerhet både teoretisk 

og praktisk, og er tiltaksrettet mot foreldre. 
 

SKOLE 

 Utarbeiding av brosjyre om trafikksikkerhet for barnehagene og barneskolene i kommunen. 
 Kompetansemålene i Kunnskapsløftet om trafikk etter 4., 7. og 10. trinn.  
 Bruk av Trygg Trafikks læringsressurs www.tryggtrafikk.no. 
 Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i skolene 
 Skoleveg – gå, sykle og ta bussen. 
 Sykkelhjelm (eks. «Skolenes Telling»). 
 Refleks (eks. «Den Store Refleksjakten»). 
 Samarbeid hjem – skole (voksne som rollemodeller, foreldrekjøring, sikring av barn i bil og buss) 
 Opplæring av elevene i trafikksikkerhet og førstehjelp. 
 Voksenopplæringen ved Introduksjonssenteret, innvandrergruppen – trafikksikkerhet og førstehjelp 
 Trafikkopplæring er obligatorisk i grunnskolen gjennom Kunnskapsløftet. Opplæringen skal bl.a. gi 

grunnleggende trafikkforståelse og trening av ferdigheter i trafikken. 
 Selv om foreldre har hovedansvaret for trafikkopplæringen av egne barn, arbeider skole og barnehage 

helhetlig med trafikksikkerhetstema. 
 Opplegget UTSATT i ungdomsskolene i samarbeid med helse og politi med elevene og på foreldremøte 

for utsatt debut i forhold til alkohol. 
 Ungdomsskoleelevene (10.klasse) skal få møte noen som har erfaring med skader fra trafikkulykker. 
 Tiltak rettet mot ulykkesutsatt ungdom (unge bilførere i alderen 18-24 år og som gjerne er 

motorinteressert og bruker bilkjøring som sosialiseringsfaktor). En møteplass for motorinteressert 
ungdom (verksted e.l.) i regi av positive trygge voksne kan være et godt utgangspunkt. 

 Informasjon om trafikksikkerhet til innvandrere. 
 

KULTUR 

 Oversikt over kommunens lag og foreninger. 
 Påvirke lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet – transport til og 

fra trening og konkurranser. 
 Stimulere og forsterke det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

HELSE 

 Deltakelse på kurs om sikring av barn i bil. 
 Folkehelsekoordinator deltar med innspill til skolevegtiltak. 
 Involvere eldrerådet i arbeidet med kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. 
 Helsestasjonen har tett kontakt med hjemmet, og er viktig i det forebyggede trafikksikkerhetsarbeidet 

gjennom informasjon, dialog og veiledning om f.eks. sikring av barn i bil. 
 Helsestasjonen deler ut brosjyremateriell om trafikk og sikkerhetstiltak rundt barn og trafikk.  
 Opplegget UTSATT i samarbeid med helsestasjonen og politi i ungdomsskolene og på foreldremøte. 
 Eldre trafikanter. Stimulere til økt oppslutning om “65+”, fokus på “trekantmedisiner” og bilkjøring, 

refleksbruk og universell utforming. Informasjon om trafikk og sikkerhet.  
 Bruke materiale som Trygg Trafikk og Statens vegvesen har utarbeidet i samarbeid med 

http://www.tryggtrafikk.no/
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Pensjonistforbundet i holdningsskapende forebyggende trafikksikkerhetsarbeid og informasjonsarbeid 
rettet mot eldre bilførere og fotgjengere.  

 

7.3 FYSISKE VEGTILTAK  

 

Fysiske vegtiltak kan være planlegging, bygging og vedlikehold av kommunale veger.  

Kommunen har totalansvar for kommunale veger, inklusiv gangveger og fortau langs kommunale veger. 

Kommunen har inntil videre ansvar for drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger og fortau langs 

fylkesvegene, men ikke langs riksvegene.  

RIKSVEG – E16 

 Utbedring av E16 sør for Bagn ble ferdigstilt i 2016, med tunell på en rasutsatt strekning. 

 Utbygging og utbedring av strekningen Bagn – Bjørgo er under arbeid, og den nye tunellen fra Bagn til 

Klosbøle (i Nord Aurdal kommune) forventes åpnet i 2019. Trafikken vil, når tunellen står ferdig, unngå 

den ulykkesbelastede strekningen gjennom Bangskleiva. Dette vil øke trafikksikkerheten.  

 Begnadalen, Tollefsrud: Gang- og sykkelveg langs E16 nordfra til Begnadalen skole på strekningen 

Veimodet – Tollefsrud er ferdigstilt høsten 2017.   

 Videreføring av gang- og sykkelvegen sørover fra Begnadalen skole til Hougsrud bru vil kunne gi 

sammenhengende gang- og sykkelveg fra skolen til Begna byggefelt. 

 Lys i forbindelse med bussholdeplasser og ved av- og påstigningspunkt for økt trafikksikkerhet. 

 Gang- og sykkelveg på strekninger langs E16 gjennom hele kommunen.  

 Bagn sør: Trafikksikker kryssing av vegen for myke trafikanter. 

 På ny E16 blir det lys på hele strekningen fra Bergsund i Sør-Aurdal til og med Aurdal i Nord-Aurdal.      

 

FYLKESVEGER  

Det er et stort behov for vedlikehold og utbedringstiltak på fylkesvegnettet i Sør-Aurdal kommune. Det fremgår 
av de mange innspillene som er kommet inn til trafikksikkerhetsplan.  

FV220: Utbedring av strekningen Bagn – Reinli er påbegynt. Ny vegtrase fra Bagn mot Reinli etableres 

med fyllmasse fra tunellarbeidet på nye E16. Ferdigstilles etter planen i 2022. 

FV220: Fartsdempende tiltak forbi Reinli barnehage, eks. fartsdumper eventuelt lavere fartsgrense. 

Bedre tilrettelegging for parkering i forbindelse med levering og henting i barn i barnehagen.  

FV220: Utbedring fra av vegen frem mot kommunegrensen mot Nord Aurdal kommune. 

FV225: Utbedring av strekningen Javnlismyra til Gran i Hedalen er utført i 2017. 

FV226: Gang- og sykkelveg fra E16 til Begna Bruk. Oppstart sommeren 2017, ferdigstilles i 2018. 

FV233: Utbedring av Vestbygdvegen.  

FV233: Gangveg- og sykkelveg fra krysset Storebruvegen opp til Bagn Byggsenter.    

FV243: Utbedring av Hedalsvegen, fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke. Reguleringsplan vedtatt 

av kommunestyret den 02.11.17, KS-051/17.   

FV243: Gang- og sykkelveg eller fortau fra Hedalen barne- og ungdomsskole til Bautahaugen. Vurdere 

redusert fart inntil gang- og sykkelveg er etablert. På sikt gang- og sykkelveg langs FV243 fra krysset 

Fekjær til Bautahaugen.  
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FV243: Redusert fart til 60km/t fra Hedalen mot Nes også nærmest fylkesgrensa. 

FV219: Videreføring av gang- og sykkelvegen fra Bagn kirke til avkjøring Solhaug på Øystre Bagn. 

KOMMUNESTYRETS INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGNETTET 2018-2021  

Prioriterte strekninger for utbedring av fylkesveinettet: 

1. FV220 Bagn – Reinli   
2. FV225 Jevnlismyra – Gran i Hedalen 
3. FV243 gjennom Hedalen 

Langs fylkesveinettet prioriteres følgende gang- og sykkelveger: 

1. Gang- og sykkelveg langs FV226 fra E16 til Begna Bruk. Oppstart 2017.  
2. Gang- og sykkelveg eller fortau langs FV243 Bautahaugen – Hedalen barne- og ungdomsskole. 

 

KOMMUNALE VEGER OG PLASSER 

SKOLE OG BARNEHAGE 

BAGN SKULE 

 Dalagata: Tiltak for å sikre skolebarn og myke trafikanter. Myke trafikanter skal ha forrang i 

Dalagata, ikke gjennomgangstrafikk mellom Bagn skule og nybygget Sør-Aurdalshallen med 

tilhørende skolelokaler.    

I forbindelse med Sør-Aurdalshallen blir det laget en detaljert plan for Dalagata. 

Ideelt sett burde Dalagata stenges helt for all biltrafikk. Utfordringen er universell tilgang og 

varelevering til skolen. I vedtatt reguleringsplan er det sagt noe om utforming som gatetun, 

der myke trafikanter har forrang. 

 Storebruvegen: Tiltak for bedring av situasjonen i forbindelse med levering og henting av 

barn med privatbiler ved skolen, og instrukser må etterfølges. 

 Nordre innkjøring til Bagn blir stengt når ny E16 står ferdig. Dette vil gi økt trafikk forbi Bagn 

skule, da det blir eneste adkomst mot Reinli.   

SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE / BAGN SKULE 

 Bedre struktur og regulering av ferdselen for myke trafikanter, busser, biler og tunge kjøretøy 

på bussholdeplassen/parkeringsplassen ved SAUS.  

 Bussene bør stå ferdig oppstilt når elevene kommer.  

REINLI BARNEHAGE 

 Bedre parkerings- og trafikkforhold ved barnehagen ved levering og henting av barn.  

 Redusert fart forbi barnehagen. 

 Autovern mot vegen langs barnehagens uteplass og mot kapellet.  

BEGNADALEN SKOLE OG BARNEHAGE 

 Det er vedtatt en reguleringsplan for området med formål trafikksikkerhet på området for 

skolen og barnehagen. Teknisk drift ser på gjennomføring av denne. 

 Parkering på nedsiden av samfunnssalen ved Begnadalen skole. 

 Delt bom/grind mellom samfunnssalen og skolen. 

 

HEDALEN SKOLE OG BARNEHAGE 

 Trafikksikkerhetstiltak ved skolen og barnehagen er fullført i 2017.  
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LOKALVEG – SKOLEVEG OG TURVEG   

 Tilrettelegging av Tellatn i Bagn som turveg. Runden er mye brukt av gående og syklende. 

 Tiltak for økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i Bagn sentrum ved oppmerking av fortau 

(der dette ikke er skilt fra vegen med kantstein) på strekningen Brustad – gamle brua i Bagn. 

 Fotgjengerovergang til Valdrestunet fra Vollskogen boligfelt, ved søndre innkjøring til Bagn. 

Det er mange som krysser vegen her.  Bussholdeplassen i Bagn ved nye E16 vil bli liggende 

ved Brødr. Dokken og vil føre til økt fotgjengertrafikk i området over mot Valdrestunet. 

 Kartlegging av universell utforming i kommunen med tilretteleggingstiltak. 

 Turveg/sykkelrute gjennom kommunen.  

 Når den nye traseen på Reinlivegen fra Bagn sentrum oppover mot Reinli står ferdig, blir 

eksisterende vegtrase lokalveg og veg for gående/syklende. 

 Trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for myke trafikanter forbi Bagn skule. 
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8. PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2018-2021 

 

Tiltakene i handlingsprogrammet er satt opp på grunnlag av innkomne innspill, analyse av status og 

utfordringer i kommunen, ulykkessituasjonen, fokusområder, mål og strategier.  

Tiltakene i det prioriterte handlingsprogrammet er delt inn i: 

 

1. Organisatoriske tiltak 
2. Trafikanttiltak: 

o Barnehage 
o Skole 
o Helse 
o Kultur 

3. Fysiske vegtiltak:  
o Kommunale veger og plasser 
o Fylkesveger 
o Riksveg   

De organisatoriske tiltakene, trafikanttiltakene og de fysiske vegtiltakene er så langt mulig tatt inn i 

handlingsprogrammet med prioritert og tidfesting av gjennomføring.  

Ressurstilgangen, i form av menneskelige og økonomiske ressurser, begrenser muligheten for gjennomføring av 

tiltakene og vil være styrende for tidfesting av realiseringen. Kostnader beregnes på et senere tidspunkt. 

Mange av de organisatoriske tiltakene og trafikanttiltakene kan gjennomføres innenfor driftsbudsjettet.  

Tiltakene i den langsiktige delen kan tas over i handlingsprogrammet ved den årlige rulleringen av planen, 

eventuelt ved revisjon av planen for ny periode.  

Det kan være aktuelt å søke om kommunale trafikksikkerhetsmidler (KTS-midler) til tiltak som ligger inne i det 

prioriterte handlingsprogrammet for planperioden.  

I noen tilfeller vil det være aktuelt å samordne de kommunale fysiske tiltakene med tiltak på fylkes- og riksveg.  
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8.1  ORGANISATORISKE TILTAK 

 

Organisatoriske tiltak innebærer administrasjon, planverk, regler og rutiner som legger til rette for økt trafikksikkerhet.  

 

Tiltak 
 

Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Ansvar 

Utarbeide trafikksikkerhetsplan med 
handlingsprogram 

Planen forankres politisk og administrativt (2017)   
 

 Rådmann 

Revidering av trafikksikkerhetsplanen 
med handlingsprogram for ny periode 

Planprosess med forankring politisk og administrativt      X 
 

  Rådmann 

Trafikksikkerhetsutvalg (tverrfaglig 
trafikksikkerhetsgruppe) 

Opprettet i 2017. Årlige møter for oppfølging av planen. X X X X Plansjef (leder) 

Bli godkjent og opprettholde status som 
Trafikksikker kommune 

Godkjenningens varighet er tre år. Innsending av 
dokumentasjon for ny godkjenning.  

(2017)  X   Rådmann 

Tilskudd til tiltak for trafikksikkerhet Kommunen søker fylkeskommunen om tilskudd til 
trafikksikkerhetstiltak 

X X X X Rådmann 

Spredning av informasjon og kunnskap 
om trafikksikkerhet i tilgjengelige fora 

Forebyggende artikler legges ut på kommunens hjemmeside og 
facebook-side. 

X X X X Trafikksikkerhets-
utvalget 

Bruke ulykkesstatistikk for å bedre kunne 
forebygge trafikkulykker 

Kommunen får ulykkesstatistikk fra Statens Vegvesen i mai/juni 
årlig. 

X X X X Trafikksikkerhets-
utvalget 

Trafikksikkerhet er tema i overordnet 
planverk i kommunen 

Trafikksikkerhetsarbeid tas inn i ny Kommuneplanens 
samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune som revideres i 2017 

(2017)       Plansjef 

Gratis skoleskyss langs særlig farlig 
skoleveg 

Behandle søknader om fri skoleskyss grunnet særlig farlig eller 
vanskelig skoleveg. 

X X X X Rådmannen 

Løfte trafikksikkerhetsarbeidet til å gjelde 
hele kommunen som organisasjon 

Bruke tilgjengelig kompetanse og samarbeide med andre; 
folkehelsekoordinator, helsestasjon, legetjenesten, lokalt politi, 
Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, NAF m.fl.  
Informasjon om trafikksikkerhet. 

X X X X Rådmannen  
Tjenesteledere 
Trafikksikkerhets-
utvalget 

Trafikksikkerhetsplan rulleres i samsvar 
med Kommunal planstrategi 

Trafikksikkerhetsplan forankres i Kommunal planstrategi for 
Sør-Aurdal kommune 

  X  Plansjef 

Trafikksikkerhetsmidler 
 
 

Søke fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. 
Søknadsfrist 15.januar årlig. 

X X X X Folkehelse 
Trafikksikkerhets- 
utvalget 
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8.2  TRAFIKANTTILTAK   

 

Trafikanttiltak vil si holdningsskapende og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Dette kan være informasjon, trafikkopplæring og trafikkoppdragelse overfor ulike grupper. 

Arbeid rettet mot barn og unge skal ha høy prioritet. Målet er økt kunnskap og holdningsutvikling angående trafikksikkerhet hos befolkningen i Sør-Aurdal kommune. 

Det kan være aktuelt å søke kommunale trafikksikkerhetsmidler (KTS-midler) til trafikanttiltak og holdningsskapende forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.  

BARNEHAGE 
Tiltak Beskrivelse  2018 2019 2020 2021 Ansvar 
Oppfylle kriteriene for Trafikksikker 
kommune 

Oppfylle kriteriene for barnehage med innsending av dokumentasjon X X X X Tjenesteleder 

Økt fokus på trafikksikkerhet rundt 
barnehage og skole. Organisering av 
trafikk og parkering rundt barnehagene. 

Tydelige avklaringer m.h.t. kjøremønster, parkering, henting og 
bringing av barn.  

X X X X Styrere og teknisk 
drift 

Sette fokus på forbyggende og 
holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak 

Trafikksikkerhet er tema i barnehagenes årsplaner. 
Årshjul for trafikkopplæring i barnehagen. Ukes- og månedsbrev. 

X X X X Styrerne 

Informasjon om trafikksikkerhet Bruke aktivt tilgjengelige fora for å spre informasjon om 
trafikksikkerhet; foreldremøter, SU- og FAU møter.  

X X X X Styrerne 

Trafikksikkerhetsfolder Folder med informasjon om trafikksikkerhet. Samarbeid mellom 
barnehagene og folkehelsekoordinator. Midler fra Trygg Trafikk tildelt 
i 2017. Folkehelsekoordinator deltar på foreldremøter og informerer.  
Oppslag i barnehagene. 

X    Styrerne og 
folkehelse-
koordinator  

Trafikksikkerhetsopplæring i barnehagen Informasjon om opplæring av barn, personale og foreldre.  
Bruke refleksvest for å være synlig når en ferdes etter vegen. 
Ha fokus på trafikksikker oppførsel på tur. 
Bruke sykkelhjelm når en sykler på to hjul. Samarbeid med foreldre. 
Samlinger med barna med trafikksikkerhetstema i perioder. 

X X X X Styrerne 

Samarbeid med aktuelle instanser om 
trafikksikkerhetsopplæringen i barnehage 

Aktuelle samarbeidsparter: Folkehelsekoordinator og helsestasjon, 
Busselskap, Taxi, Politi, Trygg Trafikk, NAF, Forsikringsselskap, 
Foreldrearbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalg (SU) 

X X X X Styrerne 

Trafikksikkerhetsopplegget Tarkus utviklet 
av Trygg Trafikk. 

Barnehagene bruker opplegget Tarkus i trafikksikkopplæringen X X X X Styrerne 
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Barnas Trafikklubb Medlemskap i Barnas Trafikklubb og bruke materiale i 
trafikkopplæringen 

X X X X Styrerne 

Sikring av barn i bil Få informasjon om riktig sikring. Bruke riktig sikring av barn i bil. 

Samarbeid med aktuelle instanser eks helsestasjon. 

X X X X Styrerne og 

foreldre 

Fokus på å være passasjer i bil og buss Samarbeid med foreldre, buss- og taxi sjåfør. X X X X Styrerne 

Kurs og kompetanseheving for personalet Informasjon og opplæring av barnehagepersonalet, evt. i samarbeid 
med Trygg trafikk, politi, forsikring. Personalet deltar på kurs om 
trafikksikkerhet, Trygg Trafikk. Trafikk som tema på personalmøte.  

X X X X Styrerne 

Besøk av politi og kontroller Invitere politikontakten på årlig besøk i barnehagen. Fokus på 
trafikksikkerhet. Trafikkontroller ved barnehagene. 

X X X X Styrerne 
Politi 

Retningslinjer for turer i barnehagen. 
Transport i barnehagens regi. 

Gjøres kjent for medarbeidere og foreldre, oppdateres ved behov. X X X X Tjenesteleder 
Styrerne 

Foreldresamarbeid. 
Voksne som rollemodeller. 

Foreldremøter med informasjon om trafikksikkerhet. 
Informasjonsmateriell.  
Forventningsavklaringer. 

X X X X Styrerne 

Forberedelse til skolestart Trafikkopplæring i barnehagen. 
 

X X X X Styrerne 

 

SKOLE 
Tiltak Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Ansvar 
Oppfylle kriteriene for 
Trafikksikker kommune 

Oppfylle kriteriene i forhold til skole med innsending av dokumentasjon X X X X Tjenesteleder 

Trafikksikkerhetsfolder Folder og oppslag med informasjon om trafikksikkerhet. Samarbeid mellom 
folkehelsekoordinator og skolene. Midler fra Trygg Trafikk tildelt i 2017. 
Folkehelsekoordinator deltar på foreldremøte og informerer.  

X    Rektorene og 
folkehelse-
koordinator 

Økt fokus på trafikksikkerhet på 
skolen og i områdene rundt skolen 

Organisering av trafikken rundt skolene. Tydelige avklaringer i forhold til 
kjøremønster, parkering, levering og henting, buss m.v.  
Informasjon og opplæring av elever, ansatte og foresatte.  

X X X X Rektorene og 
teknisk drift 

Besøk av politi og kontroller Invitere politikontakten på årlig besøk ved skolene. Fokus på trafikksikkerhet. 
Trafikkontroller ved skolene. 

X X X X Rektorene 
Politi 
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Hente- og bringesituasjonen ved 
Bagn skule, Storebruvegen 
 

Vurdere fysiske tiltak for bedring av situasjonen, og instrukser på etterfølges. 
Av- og påstigning skal foregå på holdeplassen ved SAUS.  
Informasjon til foreldre. 

X X X X Teknisk drift og 
folkehelse-
koordinator 
Rektor 

Opplegget UTSATT i 
ungdomsskolen 

Opplegg for utsatt alkoholdebut i samarbeid med helsestasjon og politi. X X X X Rektorene og 
helsestasjon 

Kommunen samarbeider med 
Opplandstrafikk om skoleskyss 

Gode rutiner for skoleskyss. Årlig gjennomgang av skoleskyssen med 
Opplandstrafikk, busselskap og kommune. Tett samarbeid løpende. 

X X X X Opplandstrafikk og 
skyssansvarlige 

Informasjon om trafikksikkerhet Bruke aktivt tilgjengelige fora for informasjon og spre kunnskap om 
trafikksikkerhet.  
Foreldremøter, involvere SU og FAU. 

X X X  Rektorene 

Samarbeid med aktuelle instanser 
om trafikksikkerhetstema med 
elevene og lærerne 

Samarbeidsparter kan være Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, NAF m.fl. 
Arrangere temadager/aktivitetsdager om trafikksikkerhet. Teoretisk og 
praktisk innfallsvinkel.  

X X X X Rektorene 

Forebyggende og 
holdningsskapende 
trafikksikkerhetstiltak i 
opplæringen 

Arbeide for å nå kompetansemålene for trafikkopplæringen i læreplanen. 
Kompetanseløftet for grunnskolen på 4., 7. og 10. trinn. 
Styrke fokuset på trafikksikkerhet i skolens tema- og fagplaner. 
Bruk av Trygg Trafikks læringsressurs www.tryggtrafikk.no. 
Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i skolene.  
Skoleveg – gå, sykle og ta bussen.  
Sykkelhjelm (eks. deltakelse i «Skolenes Telling»).  
Refleks (eks. deltakelse i «Den Store Refleksjakten»). 

X X X X Rektorene 

Sikring av barn i bil og buss Bruke riktig sikring.  
Samarbeid med foreldre, buss- og taxisjåfør. 

X X X X Rektorene 

Retningslinjer for turer og 
transport i skolens regi 

Retningslinjer for turer med elevgrupper. Gjøre retningslinjer kjent for 
personalet og foreldrene, oppdateres etter behov.  

X X X X Tjenesteleder 
Rektor 

Foreldresamarbeid Forventningsavklaringer hjem – skole. Temamøte om trafikksikkerhet eller 
som del av foreldremøte.  
Informasjon og opplæring i trafikkmønsteret i og rundt skolen.  
Informasjon gjennom ukeplaner. Tema i SU og FAU. 

X X X X Rektorene og 
kontaktlærerne 
Trafikksikkerhets-
utvalget. 

Kompetanseheving for 
medarbeiderne 

Trafikk som tema i personalgruppa. Temadager med Trygg Trafikk. Deltakelse 
på relevante kurs om trafikksikkerhetsarbeid i skolen.  

X X X X Rektorene og 
tjenesteleder 

http://www.tryggtrafikk.no/
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Løfte folkehelsearbeidet til å gjelde 
hele kommunen som organisasjon 
og synliggjøre betydningen dette 
har for folkehelsa 

Bruk av tilgjengelig kompetanse og samarbeid med andre; 
folkehelsekoordinator, helsestasjon, busselskap, lokalt politi, Trygg Trafikk, 
NAF, Statens Vegvesen, forsikringsselskap, FAU og SU m.fl.  

X X X X Trafikksikkerhets-
utvalget 

Introduksjonsprogram for 
innvandrere 

Trafikkopplæring i introduksjonsprogrammet X X X X Fagleder innvandr-
tjenesten 

Forebyggende og 
holdningsskapende 
trafikksikkerhetsarbeid i skolen 

Trafikksikkerhetsarbeid i skolene, jf. tiltak og beskrivelse i handlingsplanen 
foran - «Skole» 

X X X X (Se foran) 

Ulykkesstatistikk Bruke ulykkesstatistikken aktivt i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid rettet 
spesielt mot ungdom som utsatt gruppe i trafikken 

X X X X Trafikksikkerhets-
utvalget 

Trafikalt grunnkurs som valgfag 
ved ungdomsskolene 

Gjennomføring av trafikalt grunnkurs i skoletiden som et valgfag. Det kreves 
godkjent utdanning av lærerne som har valgfaget.  

X X X X Rektor 

INNVANDRERE 

Introduksjonsprogram for 
innvandrere 

Trafikkopplæring i introduksjonsprogrammet ved Introduksjonssenteret X X X X Fagleder 
innvandrertjen. 

Førstehjelpskurs for innvandrere Førstehjelpskurs for innvandrere i samarbeid med Røde Kors X X X X Fagleder 
innvandrertjen. 

 

HELSE 
Tiltak Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Ansvar 
Kurs med trafikksikkerhetstema 
rettet mot ulike målgrupper 

Helsestasjonen arrangerer kurs for nybakte foreldre, organisert 
barselgruppe med ulike tema, deriblant trafikksikkerhet. 
Deltakelse på fagdager/kurs vedr. trafikksikkerhet og barn 

X X X X Helsestasjon 
Helsesøstertjen. 
Folkehelse-
koordinator 

Trafikksikker kommune Oppfylle kravene for Trafikksikker kommune, få godkjenning og 
opprettholde denne, dokumentasjonskrav. 

X X X X Tjenesteleder 

Opplegget UTSATT i 
ungdomsskolene 

Opplegg for utsatt alkoholdebut i samarbeid med helsestasjon og politi. 
Foreldresamarbeid, foreldremøte. Inngå kontrakter med ungdommene.  

X X X X Rektor og 
helsestasjon 

Synliggjøre betydningen det 
forebyggende trafikksikkerhets-
arbeidet har for folkehelsen 

Stimulere til å gå og bruke sykkel i stedet for å kjøre bil. Informasjon og 
kunnskapsformidling. Trening og fysisk aktivitet for befolkningen. 

X X X X Helsestasjon 
Folkehelse-
koordinator 
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Større fokus på forebyggende og 
holdningsskapende 
trafikksikkerhetsarbeid 

Utdeling av trafikksikkerhetsbrosjyre ved helsestasjonen. Veiledning.  
Helsedirektoratet «Barn og sikkerhet», seks aldersinndelte brosjyrer om 
barn og sikkerhet, link: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barns-
miljo-og-sikkerhet-nar-barnet-skader-seg 

X X X X Helsesøster-
tjenesten 

Informasjon om trafikksikkerhet Bruke aktuelle fora for å nå ut til ulike målgrupper med informasjon X X X X Helsesøster-
tjenesten 

Temaopplegg i skolen Helsesøster/folkehelsekoordinator deltar i opplegg på skolen X X X X Folkehelse-
koordinator 
 

ELDRE 

Forebyggende 
trafikksikkerhetsarbeid med eldre 
som målgruppe 

Kurs 65+ 
Arrangere kurs i samarbeid med eldrerådet. 

X X X X Helsetjenesten 
Trygg Trafikk 
Eldrerådet 

Økt fokus på aktuelle 
problemstillinger med tanke på eldre 
og trafikksikkerhet 

Bevissthet omkring «trekantmedisiner» og bilkjøring. 
Refleksbruk. 

X X X X Helsetjenesten 
Folkehelsekoord.  
 

Informasjonsarbeid om 
trafikksikkerhet 

Bruke tilgjengelige fora for å informere og spre kunnskap i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunens hjemmeside, facebook.  
Tema trafikksikkerhet i Eldrerådet.  

X X X X Trafikksikkerhets-
utvalget 
Eldrerådet 

Eldre bilførere Fornyelse av sertifikatet for eldre sjåfører X X X X Legetjenesten 

Trafikksikkerhetsarbeid rettet mot 
eldre i kommunen 

Pensjonistforbundet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen har utarbeidet stoff 
kom kan brukes i trafikksikkerhetsarbeidet 

X X X X Eldreråd og 
folkehelsekoord. 

 

KULTUR 
Tiltak Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Ansvar 
Trafikksikker kommune Oppfylle kriteriene for Trafikksikker kommune og dokumentasjon X X X X Tjenesteleder/ 

Rådgiver 

Samarbeid med frivillige lag og 
foreninger om trafikksikkerhet 

Frivillige lag og foreninger mange barn og unge som deltar i aktiviteter på 
fritiden. Fokus på trafikksikkerhet på reiser i regi av lag og foreninger. 
Folkehelsekoordinator kan møte i idrettsrådet og informere. 

X X X X Trafikksikkerhets-
utvalget 

  

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barns-miljo-og-sikkerhet-nar-barnet-skader-seg
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barns-miljo-og-sikkerhet-nar-barnet-skader-seg
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8.3 FYSISKE VEGTILTAK    

Fysiske vegtiltak vil si fysisk tilrettelegging for økt trafikksikkerhet for alle grupper av trafikanter, på kommunale veger og plasser, fylkeskommunale veger og riksveg. 

Kommunen har et særlig ansvar i forhold til kommunale veger og plasser, eks. ved skoler og barnehager i kommunen, og å være pådriver i forhold til tiltak på fylkes- og 

riksvegnettet i kommunen.  

 

Det kan være aktuelt å søke kommunale trafikksikkerhetsmidler til tiltak på kommunale veger og plasser. I noen tilfeller kan det være aktuelt å samordne kommunale tiltak 

med tiltak på fylkes- og riksveg.  

KOMMUNALE VEGER OG PLASSER 

Kommunen prioriterer 5-8 fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger og plasser perioden 2018-2021. Tiltak som ikke blir gjennomførte i handlingsprogrammets 

fireårsperiode, tas med i den langsiktige delen og prioriteres på et senere tidspunkt.  

KOMMUNALE  VEGER OG PLASSER 
Prioritering Sted Tiltak, beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Ansvar 

1 
Reinli barnehage Tiltak for bedring av parkerings- og trafikksituasjonen ved 

barnehagen. Bedre parkerings- og trafikkforhold ved levering og 
henting av barn. Vurdere muligheter. Søke KTS-midler. 
Tiltak for redusert fart forbi barnehagen i samarbeid med fylket.  
Autovern mot vegen langs barnehagens uteplass og mot kapellet. 

X    Tjenesteleder 
teknisk drift 

2 Bagn skule, Dalagata Tiltak for å sikre myke trafikanter og skolebarn i Dalagata.  

Dalagata stenges for gjennomgangstrafikk. Vurdere løsninger.        

Etter utbyggingen av Sør-Aurdalshallen blir det skolelokaler på begge 

sider av Dalagata.  

I forbindelse med Sør-Aurdalshallen blir det laget en detaljert plan for 

Dalagata. Ideelt sett burde Dalagata stenges helt for all biltrafikk. 

Utfordringen er universell tilgang og varelevering til skolen. I vedtatt 

reguleringsplan er det sagt noe om utforming som gatetun, der myke 

trafikanter har forrang.  Søke KTS-midler. 

Ansattparkering flyttes til Fossvang når utbyggingen er ferdig. 

 X X 
  

 Plansjef og 
teknisk drift  
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3 
Begnadalen skole og  
barnehage 

Trafikksikkert uteområde  
- Det er vedtatt en reguleringsplan for området med formål 
trafikksikkerhet på området for skolen og barnehagen. Vurdere 
gjennomføring av denne.  
- Grind mellom parkeringsplass og skoleplass. Delt bom/grid mellom 
samfunnshus og skolebygg.   
- Bedre snumuligheter for busser og drosjer. 

 
 
 
 

X 

   
X 
 
 
 
 

X 

Teknisk drift og 
rektor  

4 Hele kommunen Kartlegging av universell utforming i kommunen og oppfølging med 

tilretteleggingstiltak. Gjennomføres i offentlige bygg og uteområder.  

Søke midler til kartlegging av universell utforming.  

 X   Rådene 
Plansjef 
Trafikksikkerhets-
utvalget 

5 Bussholdeplassen/ 
parkeringsplassen opp for 
Sør-Aurdal ungdomsskole 

Bedre struktur og regulering av ferdselen for myke trafikanter, busser, 
biler og tunge kjøretøy på bussholdeplassen/parkeringsplassen ved 
SAUS. Skilting og oppmerking. 
 

  X  Tjenesteleder 
teknisk drift 

6 
Bagn  Tiltak i og rundt Bagn sentrum i forbindelse med oppfølging av 

resultatene fra Barnetråkk-registreringen 
- Tellatn: Turveg /rundtur i Bagn 
- Oppmerking av fortau i Bagn sentrum   
- Gatelys i Dalagata. Myke trafikanter.  
- Krysset ved brua mot Reinli, utbedres med ny veg 
- Lys i undergangen for gående og syklende under ny E16.   
- Gatelys sørover Erstadvegen 
- Redusert fart, eks. fartsdumper på Klukkarmoen 
- Valdrestunet og bensinstasjon; trafikk og fart. 
- Fotgjengerovergang mellom Valdrestunet og Brødr. Dokken 

X X X X Teknisk drift, 
pådriver overfor 
fylkeskommunale 
veger 

 
Hedalen skole og 
barnehage 
 

Trafikksikkerhetstiltak ved Hedalen skolen og barnehage med 
opprydding i trafikkforholdene er fullført i 2017.  

(2017)    Plansjef 
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FYLKESKOMMUNALE VEGER 

     Prioriterte tiltak på fylkeskommunale veger er i samsvar med kommunestyrets vedtatte innspill til fylkesvegplan 2018-2021. 

FYLKESKOMMUNALE  VEGER 
Prioritering Sted Tiltak, beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Ansvar 

1 
FV220 Bagn – Reinli, 
Reinlivegen   

Utbedring av Reinlivegen og ny trasé det første stykket opp fra Bagn 
sentrum med tunellmasse fra E16-utbyggingen i følge vedtatt 
reguleringsplan. Arbeidene startet i 2017.  Ferdigstilles i 2022. 
Den nedre delen av Reinlivegen blir lokalveg når den nye er 
ferdigstilt. 

X X X X Oppland 
fylkeskommne, 
Statens 
Vegvesen  

2 
FV225 Jevnlismyra – Gran i 
Hedalen 

Utbedring av den ca. 2 km lange vegstrekningen på fylkesvegen 
Jevnlismyra – Gran i Hedalen.  
Er utført i 2016-2017. 

    Oppland 
fylkeskommne, 
Statens 
Vegvesen 

3 
FV243 gjennom Hedalen, 
Hedalsvegen 

Utbedring FV243 gjennom Hedalen, fra Buskerud grense til Hedalen 
stavkirke. Er med i fylkesvegplan 2019. 
Reguleringsplan vedtatt av kommunestyret KS-051/17, 02.11.17. 

 X   Oppland 
fylkeskommne, 
Statens 
Vegvesen 

4 
FV226 Begna  Utbygging av gang- og sykkelveg langs FV226 fra E16 til Begna Bruk. 

Oppstart 2017, ferdigstilles 2018. 
X    Oppland 

fylkeskommne, 
Statens 
Vegvesen 

5 
FV243 Hedalen, 
Hedalsvegen  

Utbygging av gang- og sykkelveg eller fortau langs FV243 fra Hedalen 
barne- og ungdomsskole til Bautahaugen.    

    Oppland 
fylkeskommne, 
Statens 
Vegvesen 

6 
FV233 Vestbygdvegen Gang- og sykkelveg fra krysset Storebruvegen opp til Vollskogvegen.     OFK, SVV 

7 
FV220   Liagrenda, Reinli frem mot Nord Aurdal kommunegrense     OFK, SVV 

8 
FV233   Utbedring av Vestbygdvegen     OFK SVV 
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RIKSVEG E16 

 

RIKSVEG  –  E16 
Prioritering Sted Tiltak, beskrivelse 2018 2019 2020 2021 Ansvar 

 
Bagn – Bjørgo Utbygging og utbygging av ny E16 Bagn – Bjørgo med tunell på 

strekningen Bagn – Klosbøle. Vegarbeidsperiode 2017-2020.   
Gammel E16 blir fylkesveg når ny trase står ferdig og vil fungere som 
lokalveg. 

X X X  Statens 
Vegvesen 

 
Begnadalen Videreføring av gang- og sykkelvegen ved Begnadalen skole. Utbygging 

nordfra starter i 2017, videreføring sørover i følge vedtatt plan til 
Hougsrud bru.  

X    Statens 
Vegvesen 

 
Begnadalen Oppmerksomhetsfremmende trafikksikkerhetsplakater på 

ulykkesbelastede strekninger    
    Statens 

Vegvesen 

 Hele kommunen Turveg/sykkelveg gjennom Sør-Aurdal som alternativ til E16 på østsiden 

av elva Begna. 

    Plansjef 
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9. LANGSIKTIG DEL 2022-2028 

 

Trafikksikkerhetsarbeid er et langsiktig og kontinuerlig pågående arbeid i kommunen. Mange av tiltakene som 

en arbeider med i planperioden 2018-2021 videreføres i den langsiktige delen. Andre tiltak settes opp i en 

uprioritert liste over langsiktige tiltak for bedring av trafikksikkerheten i kommunen. Mange av de fysiske 

tiltakene er innspill som er mottatt i planprosessen. 

Tiltak fra den langsiktige delen kan tas inn i handlingsprogrammet ved den årlige rulleringen. 

Ved sine innspill og høringsuttalelser til Fylkesvegplan og Norsk Transportplan vil kommunestyret foreta en 

samlet vurdering av hvilke tiltak som bør gjennomføres på riks- og fylkesvegnettet i Sør-Aurdal. I tillegg til 

trafikksikkerhet vil det inngå i vurderingen slikt som vegstandard, årsdøgntrafikk og næringsutvikling. 

ORGANISATORISKE TILTAK 

 Revidering av Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune hvert fjerde år. 

 Rullering av handlingsprogrammet årlig. 

 Årlige møter i trafikksikkerhetsutvalget. 

 Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen innen alle kommunens tjenesteområder.  

 Opprettholde statusen som Trafikksikker kommune.  

  

TRAFIKANTTILTAK 

  Videreføre det forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet. 

 Opprettholde statusen som Trafikksikker kommune. 

 Skoler og barnehager viderefører det viktige trafikksikkerhetsarbeidet de gjør. 

 Samarbeid med aktuelle instanser om trafikksikkerhets- og holdningsskapende arbeid overfor ulike 

grupper videreføres. 

 

FYSISKE VEGTILTAK 

 Gjennomføring av gjenstående tiltak fra handlingsprogrammet. 

 Videreføre arbeidet med kartlegging og gjennomføring av universell utforming. 

 E16: Videreføring av gang- og sykkelvegen sørover fra Begnadalen skole. 

 E16: Gang- og sykkelveg på strekninger langs hele E16 i kommunen. 

 Lys i forbindelse med busskur og bussholdeplasser 

 FV219: Øystre Bagn, Bagnslinna: Videreføre gang- og sykkelvegen og gatelys fra Bagn kirke til 

Flatåkeren, avkjøring mot Solhaug. 

 FV220: Reinlivegen: Redusert fart eller fartsdempende tiltak, eks fartsdumper forbi Reinli barnehage. 

Tiltak for bedring av trafikk- og parkeringsforholdene ved barnehagen.  

 FV220: Utbedring av fylkesvegen fra Reinli frem mot kommunegrensa til Nord Aurdal kommune 

 FV225: Utbedring av strekningen Jevnlismyra til Gran i Hedalen. 

 FV233: Utbedring av Vestbygdvegen, Vestre Bagn. 

 FV243: Gang- og sykkelveg fra Hedalsheimen til butikken i Hedalen 
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 FV243 Hedalsvegen: Over-/undergang ved skolen, Skolehagen og Joker 

 FV243:Redusert fart til 60 km/t fra Hedalen mot Nes også nærmest fylkesgrensa 

 FV243: Gang- og sykkelveg eller fortau fra Hedalen barne- og ungdomsskole til Bautahaugen. Vurdere 

redusert fart frem til gang- og sykkelveg er etablert.    

 FV243: Gang- og sykkelveg langs fylkesvegen fra krysset Fekjær til Bautahaugen. 

 Bagn sentrum, Storebruvegen: Oppmerking av fortau der dette ikke er skilt fra vegen med kantsteiner 

på strekningen Brustad – gamle brua i Bagn sentrum. 

Bagn sentrum, Storebruvegen: Trafikksikker kryssing av vegen for myke trafikanter ved søndre 

innkjøringen til Bagn sentrum. Bussholdeplassen for Bagn blir i enden av Erstadvegen når ny E16 står 

ferdig. Fotgjengerovergang fra Erstadvegen med Søre Voll boligfelt til Valdrestunet. 

 Turveg/sykkelrute gjennom Sør-Aurdal: Når nye E16 Bagn – Bjørgo står ferdig, gjenstår noen korte 

strekninger for en sammenhengende turveg gjennom kommunen som alternativ til E16. 
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10. VEDLEGG 

Statistikk med analyse av ulykkessituasjonen i Sør-Aurdal kommune.  

 

10.1 VEGTRAFIKKULYKKER I KOMMUNEN 

 

Folkehelseoversikten for Sør-Aurdal kommune 2016, har følgende oversikt over vegtrafikkulykker i Sør-Aurdal 

kommune og Valdres: 
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Diagrammene over viser at juli er den måneden med flest trafikkulykker i kommunen. Det er denne perioden 

stor ferietrafikk gjennom kommunen, som kan være en medvirkende årsak i dette bildet. 

Nord Aurdal kommune, og dernest Sør-Aurdal kommune, er de kommunene i Valdres som har hatt flest 

dødsulykker i vegtrafikken perioden 1999-2015.    

I Valdres er det flest skadde i vegtrafikken i Nord Aurdal kommune med over 350 personer, og Sør-Aurdal følger 

dernest med over 150 personer perioden 1999-2015.  

Det er behov for å arbeide med tiltak for reduksjon i antallet som blir skadde og drept i trafikken i kommunen. 
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10.2 STATISTIKK –  ULYKKER MED PERSONSKADER I SØR-AURDAL KOMMUNE 

 

I det følgende presenteres Statistikk fra Statens Vegvesen over ulykker med personskader og drepte i Sør-

Aurdal kommune. Ulykkesstatistikken for perioden 2012-2016 viser de reelle tallene det enkelte år. En skal 

imidlertid være forsiktig med å trekke slutninger ut fra et forholdsvis lite materiale, men statistikken kan si noe 

om tendenser som kan være til nytte i planleggingen av trafikksikkerhetstiltak: Hvor og når skjer ulykkene, 

hvem rammes av ulykkene, type ulykke m.v. Dette er informasjon som kan være nyttig å ha med seg i det 

forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet med formål å få ned antall ulykker, og med nullvisjonen som 

overordnet mål.  

 

UTVIKLING 2012-2016 

 
Kilde: Statens Vegvesen, Ressursavdelingen - Trafikkteknikk og analyse, 28. juni 2017.  

Figuren viser at antall trafikkulykker og med personskader og drepte i trafikken Sør-Aurdal kommune perioden 

2012-2016. Det var totalt 19 vegtrafikkulykker med til sammen 3 drepte, 3 hardt skadde og 21 lettere skadde.  

Det totale antall trafikkulykker i kommunen har gått ned. Til sammenligning, var det 24 ulykker i kommunen 

perioden 2011-2014. Fordelt på alvorlighetsgrad, var det da 1 drept, 4 alvorlig skadde og 29 lettere skadde. 

Det totale antall alvorlig skadede og drepte har altså økt, samtidig som det totale antall ulykker har gått ned. 

Antall lettere skadede har gått ned. Samlet sett har altså alvorlighetsgraden i ulykkene økt. 
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HVA SLAGS ULYKKER SKJER I KOMMUNEN OG ANTALL? 

 

Kilde: Statens Vegvesen, Ressursavdelingen - Trafikkteknikk og analyse, 28. juni 2017.  

Tabellen og figurene over viser at den største andelen av vegtrafikkulykker i Sør-Aurdal kommune er 

utforkjøringer, dernest møteulykker.  
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HVOR SKJER ULYKKENE? 

 

Kilde: Statens Vegvesen, Ressursavdelingen - Trafikkteknikk og analyse, 28. juni 2017. 

 

Tabellen viser at E16 er den vegen med flest ulykker og flest drepte/skadede. Det var året i perioden 2012-2016 

19 ulykker med personskader i kommunen. 13 av disse ulykkene skjedde på E16, med til sammen 3 drepte, 2 

hardt skadde og 15 lettere skadde På FV226 var det samme periode to trafikkulykker med til sammen en hardt 

skadet og en lettere skadet.    
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NÅR SKJER ULYKKENE? 

 

Kilde: Statens Vegvesen, Ressursavdelingen - Trafikkteknikk og analyse, 28. juni 2017. 

Statistikkmaterialet fra Statens Vegvesen viser ulykkene fordelt på måned og skadegrad samlet for perioden 

2012-2016. Materialet viser at de fleste ulykkene skjedde i månedene juli og november. Dette er også de to 

månedene med flest drepte eller hardt skadede involvert i ulykkene. Alvorlighetsgraden i ulykkene viser at i 

februar var det to hardt skadede i en ulykke, i august var det en drept og en hardt skadet, og i november ble to 

drept i trafikken i kommunen. 

Juli er en månes med stor ferietrafikk i kommunen. November er normalt en måned med snø, is og vinterføre 

på vegene i Valdres, noe som krever at en kjører etter forholdene. Bilister som kommer sørfra kan da bli 

overrasket av endring i kjøreforholdene til vinterføre.  

 



Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 

 
52 

 

Kilde: Statens Vegvesen, Ressursavdelingen - Trafikkteknikk og analyse, 28. juni 2017.   

Ulykkene som har skjedd i kommunen perioden 2012-2016 fordeler seg over alle ukedagene. De fleste 

ulykkene har imidlertid skjedd i forbindelse med helg. Tirsdag fremstår også som en dag med mange og 

alvorlige ulykker. Dagene med dødsulykker i trafikken har vært tirsdag og onsdag. Lørdag er den dagen med 

flest hardt skadede i trafikken. Antall lettere skadede i trafikken er høyest på tirsdag, fredag og søndag.  
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HVEM RAMMES AV ULYKKENE? 

 

Kilde: Statens Vegvesen, Ressursavdelingen - Trafikkteknikk og analyse, 28. juni 2017. 

Fordelingen på trafikantgruppe og skadegrad sier noe om hvem som rammes av ulykkene.  

Av tallene over, ser vi at det er bilulykker hvor bilfører og bilpassasjer rammes som utgjør antallet hardt 

skadede og drepte i trafikken i kommunen perioden 2012-2016. Ellers ser vi at en motorsyklist og en syklist er 

blitt lettere skadet.  
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Kilde: Statens Vegvesen, Ressursavdelingen - Trafikkteknikk og analyse, 28. juni 2017. 

Fordelt på aldersgruppe og skadegrad, er aldersgruppene 45-54 år spesielt utsatt, det er her 3 drepte og 1 

hardt skadd i trafikken i kommunen perioden 2012-2016. I tillegg er det 1 alvorlig skadet i aldersgruppen 10-14 

år og 1 alvorlig skadet i aldersgruppen 35-44 år. Aldersgruppene 18-20 år og 60-64 år og 80+ er involvert i flest 

ulykker med lettere skadde.  
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Kilde: Statens Vegvesen, Ressursavdelingen - Trafikkteknikk og analyse, 28. juni 2017.  

Av statistikken ser vi at det i perioden 2012-2016 var totalt 27 trafikkulykker i Sør-Aurdal med drepte og 

skadede. Fordelt på trafikantgrupper, vart flest bilførere (16 personer) ble rammet av trafikkulykkene, dernest 

bilpassasjerer (9 personer). Fordelt på aldersgrupper, er de fleste av bilførerne som var involvert i ulykkene i 

alderen 18-20 år og 45-54 år.    
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