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FORORD   

 

Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen startet oktober 2007, og planforslaget er utformet som temaplan. Handlingsplan-

delen følger kommuneplanens planperiode som er 2008-2011. 

Handlingsplanen omfatter flere typer tiltak, fra holdningsskapende arbeid til fysiske tiltak.  

 

Det er gjennomført møter med skolene (rektor, elever og FAU) hvor det ble foretatt en kartlegging strekninger og 

punkter som oppleves som utrygge.  Styrerne i barnehagene og representanter for enkelte vel deltok på møtene ved 

skolene. 

 

Gjennom kommunens hjemmesider ble innbyggere invitert til å komme med synspunkter om trafikksikkerheten i 

kommunen og forslag til den nye planen. På bakgrunn av denne invitasjonen er det kommet inn forslag og 

synspunkter fra politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Alle innspillene danner bakgrunn for arbeidet med 

denne trafikksikkerhetsplanen. 
Det er gjennomført en ROS-analyse for transport av skolebarn gjennom Hvalertunnelen som var bestilt av kommune-

styret.  Denne analysen er også en del av grunnlagsmaterialet for trafikksikkerhetsplanen.  

 

Handlingsplanen er inndelt i følgende deler:   

 Trafikkopplæring i skolene 

 Sikker busstransport 

 Forankring og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 

 Samarbeid med Statens vegvesen 

 Arealplanlegging som grunnlag for bedre trafikksikkerhet 

 Fysiske tiltak på kommunale veger 

 

 

Odd Magne Ulvund har vært Hvaler kommunes kontaktperson i arbeidet.  

 

Rapporten er utarbeidet Kristin Strand Amundsen, Asplan Viak AS, mens Eirik Czak Knutsen har stått for utarbeidel-

sen av kartpresentasjoner og Katrine Sætre har gjennomført ulykkesanalysen. 

 

 

Sandvika / Skjærhalden, mars 2008. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Om planarbeidet og planen 

Trafikksikkerhetsplan for Hvaler 2008-2011 er en revidering av planen for perioden 2003- 2006 som ble vedtatt av 

Kommunestyret 19. Februar 2003.  

Den forrige trafikksikkerhetsplanen var til dels altomfattende når det gjelder områder innen trafikksikkerhetsarbeid.  

Man konstaterer at tiltak / aktiviteter som ble foreslått i denne planen, i varierende grad har blitt fulgt opp i planperio-

den. Noen av aktivitetene fra forrige plan foreslås videreført i perioden 2008 – 2011, mens andre gode trafikksikker-

hetstiltak må man komme tilbake til i senere trafikksikkerhetsplaner.  Det henvises til vedlegg 1 for en kortfattet 

evaluering av arbeidet med forrige trafikksikkerhetsplan. 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av planen er gjennomført møter med skolene (rektor, elever og FAU) hvor det ble 

foretatt en kartlegging strekninger og punkter som oppleves som utrygge.  Styrerne i barnehagene og representanter 

for enkelte vel deltok på møtene ved skolene. 

Gjennom kommunens hjemmesider ble innbyggere invitert til å komme med synspunkter om trafikksikkerheten i 

kommunen og forslag til den nye planen. De innspillene som har kommet er lagt til grunn for arbeidet. 

Strukturendringer av skolene i Hvaler har medført at skolebarn må transporteres med buss gjennom Hvalertunnelen.  

Som følge av dette har foreldre stilt spørsmålstegn ved sikkerheten til disse skolebarna.  Kommunestyret har derfor 

bedt om en ROS-analyse for transport av skolebarn gjennom Hvalertunnelen.  Denne analysen er en del av 

grunnlagsmaterialet for trafikksikkerhetsplanen.  

Kapittel 2 inneholder for det første en analyse av ulykkesituasjonen på vegnettet i Hvaler.  Videre presenteres en 

kartlegging av arbeidet med holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid som gjennomføres ved skolene. Kartleggingen 

er en del av grunnlaget for planarbeidet. Sist i kapittel 2 finner man en omtale av de viktigste utfordringene innen 

trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler.  

I kapittel 3 presenteres målsettinger for trafikksikkerhetsarbeidet på overordnet og lokalt nivå. 

I planen er det valgt å sette fokus på bestemte områder innenfor trafikksikkerhetsarbeidet, med hovedvekt på tiltak 

som Hvaler kommune selv kan gjennomføre. Følgende kriterier er lagt til grunn ved utvelgelsen av fokusområder: 

 områder hvor innsatsen til nå har vært begrenset og lite samordnet 

 videreføring / vedlikeholde vellykkede tiltak 

 områder som peker seg ut på grunnlag av utviklingen framover 

 samarbeidstiltak med andre etater / organisasjoner 

 

Ut fra disse kriteriene er følgende fokusområder er valgt ut: 

 Trafikkopplæring i skolene 

 Sikker busstransport 

 Forankring og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 

 Samarbeid med Statens vegvesen 

 Arealplanlegging som grunnlag for bedre trafikksikkerhet. 

 Fysiske tiltak på kommunale veger 
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I kapittel 4 er det under hvert område gitt en kortfattet beskrivelse av bakgrunn og målsetting for det enkelte 

fokusområde. Tabellene under hvert fokusområde gir en oversikt over hvilke aktiviteter Hvaler kommune planlegger å 

gjennomføre innenfor disse fokusområdene i perioden 2008- 2011.  

I kapittel 5 og 6 gis det en oversikt over behov for trafikksikkerhetstiltak langs riks- og fylkesvegnettet i kommunen. Det 

er Statens vegvesen Region Øst som har økonomisk ansvar for å gjennomføre tiltak på dette vegnettet. Hvaler 

kommune har en viktig pådriverrolle i forhold til Statens vegvesen for at disse tiltakene skal komme til gjennomføring. 

Kapittel 7 inneholder en beskrivelse av organisasjons- og budsjettmessige konsekvenser av planen. 

1.2 Trafikkulykker – et betydelig samfunnsproblem 

Veitrafikken årlig fører til 12.000 skadde, rundt 260 trafikkdrepte på landsbasis. Mange blir påført varig helsetap. Tar 

en høyde for manglende rapportering, spesielt av lettere skader, er det riktige skadetallet trolig nærmere 40.000. De 

samfunnsøkonomiske kostnadene av et trafikkuhell er beregnet til (prisnivå 2005): 

 

 Et dødsfall  26,3 mill kroner 

 En meget alvorlig skade: 18 mill kroner 

 En alvorlig skade:    5,9 mill kroner 

 En lettere skade:    0,8 mill kroner 

 En materiellskadeulykke     49.000 kroner 

Kilde: ”Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold 2006 – 2009”.  

De siste 10 årene har det årlig skjedd gjennomsnittlig 6 personskadeulykker (PSU) i Hvaler kommune. Trafikkulykkene 

i Hvaler representerer ut fra dette en årlig samfunnsmessig kostnad på 21 mill kroner, med en gjennomsnittlig kostnad 

på 3,5 mill kroner per ulykke (prisnivå 2005). I tillegg kommer kostnader med forsikringsskadeulykker. 

 

1.3 Hvaler kommunes rolle og ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet  

Kommunen har et allsidig ansvar innenfor trafikksikkerhetsarbeidet, med forebyggende helsearbeid, opplæring i 

barnehager/skoler og planlegging, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Gjennom arealplanleggingen 

legges premisser for trafikkutviklingen framover. Kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet skjer i dag gjennom 

seksjon Opplæring og kultur og seksjon Miljø og teknikk. Det mangler imidlertid et koordinerende organ på tvers av 

sektorene. 

 

Skoleskyssordningen  

Etter reglene har elever i 1 klasse rett til fri skoleskyss når de bor to kilometer eller mer fra skolen. Tilsvarende 

skyssgrense for elever i 2-10 klasse er fire kilometer. Fylkeskommunen finansierer skyssen, og kriteriene for fri skyss 

praktiseres strengt.  Kommunestyret i Hvaler kommune har tidligere fattet vedtak om rett til skoleskyss for alle 

skolebarn i barneskolen (1. – 7. trinn) som har Rv 108 og Fv 472 mellom Bratte Bakke og Utgårdskilen som skolevei.  

Ungdomsskoleelever (8. -10. trinn) har ikke blitt tildelt samme rettigheter. Unntaket er et nylig vedtak i kommunestyret 

som innebærer at ungdomsskoleelever på Spjærøy som bor nærmere enn 4 km også får skoleskyss.   

På mange strekninger hvor det går det skolebuss, kjøper elever uten rett til skoleskyss busskort eller billett (også u-

skole og videregående), især i vinterhalvåret.  

http://samordningsplan/
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Figur 1.1: Asmalsund bru.  Tilbud til myke trafikanter mangler. Derfor blir ungdomsskoleelever fra Spjærøy kjørt med 

buss til skolen.  

Drift og vedlikehold 

Kommunen har driftsansvaret for alle kommunale veier. På oppdrag for Statens vegvesen har kommunen vinterdriften 

av gang- og sykkelveier langs riksveien. Dette er en byttehandel slik at Statens vegvesen tar noen kommunale 

veistrekninger som gjenytelse. 

Kommunen følger Statens vedlikeholdsstandard når det gjelder veier. Utløsende brøytestandard for kommunale 

samleveier på 10 hhv 5 cm snødybde (tørr og våt snø), betyr forholdsvis sjelden brøyting (på atkomstveier praktiseres 

15 hhv 10 cm). 

Det virker som om innbyggerne er tilfreds ned servicen på det kommunale vintervedlikeholdet.  Pga. de klimamessige 

forholdene er strøing og salting viktigste del av vintervedlikeholdet i forhold til snøbrøyting.  Nattefrost fører ofte til at 

spesielt utsatte bakker og kneiker blir glatte, og utforkjøringer om morgenen. 

Kommunen har driftsavtale med Fredrikstad Energiverk as om vedlikehold av gatelys i kommunen. Avtalen er svært 

restriktiv mht utskifting av defekte lamper.  

1.4 Andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet 

Østfold fylkeskommune 

Fylkeskommunen har etter veilovens § 40a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten. For 

å ivareta dette ansvaret har fylkestinget nedsatt Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) som et arbeidsutvalg under 

hovedutvalget for Samferdsel, Miljø og Kultur. I følge instruksen skal utvalget bla utarbeide målsettinger og 

programmer, og påse at fylket driver et målrettet ts-arbeid gjennom fysiske tiltak. Opplæring og holdningsskapende 

virksomhet.  FTU’s sekretariat er tillagt vegsjefen i Østfold. 

FTU består av 3 politiske medlemmer som velges for 4 år, og 14 oppnevnte konsultative medlemmer (Disse er 6 

representanter fra politi, 4 representanter fra SVRØ, 1 representant for Østfold kollektivtrafikk, 1 representant fra 

Fylkesmannen, 1 representant fra Fylkesdirektør Utdanning og 1 representant fra Trygg Trafikk Østfold).   

FTUs arbeider er styrt av ”Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold, 2006 – 2009”. Denne planen er ikke 

ment å være en fullstendig dekkende plan for alt trafikksikkerhetsarbeid som foregår i fylket. Planen omfatter for 

eksempel få fysiske tiltak på vegnettet.  Kun tiltak som FTU har direkte styring med og/eller påvirkning på, er med i 

planen. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er et satsningsområde i planen.  For å få redusert antall skadde og drepte, 

ser FTU det som viktig at det skapes et stort kommunalt engasjement. FTU skriver i sin samordningsplan at de ønsker 
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å holde fokus på det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet både gjennom økonomisk støtte, faglig bistand og 

kompetanseheving. Flere konkrete økonomiske støtteordninger er nevnt i planen (eksempelvis Skolevegsmidler, 

Spesielle TS-tiltak og Lokale TS-tiltak).  Her burde det være muligheter for Hvaler kommune og lokale lag/foreninger å 

søke om midler til å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak, både fysiske og ikke-fysiske tiltak.  

 

Figur 1.2: Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold er styrende for FTU-Østfold sitt arbeid.  

 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet. Etaten 

registrerer trafikantatferd, gir veiledning/informasjon og gjennomfører kjøretøykontroll, førerprøver og tilsyn med 

trafikkskolene. 

Politiet/lensmannsetaten 

Politiet utfører kontroll og overvåking av både kjøretøy, trafikk og trafikanter. Ut over dette driver politiet etter evne med 

informasjon og forebyggende arbeid i skoler, barnehager og organisasjoner. Rådgiving til kommunen i spørsmål 

knyttet til trafikksikkerhet og reguleringer, skilting og datainnsamling ved trafikkulykker er andre oppgaver. 

 

Trygg Trafikk 

Trygg Trafikk er ansvarlig for å koordinere frivillige organisasjoners trafikksikkerhetsarbeid. Trygg Trafikk jobber 

primært med informasjon og opplæring (utvikling og distribusjon av opplæringsmateriell), men engasjerer seg også i 

forhold til lovverket – f eks for lavere fartsgrenser, bilbeltepåbud i buss, påbud om sykkelhjelm og lovfestet rett til trygg 

skolevei. 
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2 KARTLEGGING OG PROBLEMBESKRIVELSE 

2.1 Beskrivelse av veinettet i Hvaler 

Veinettet i Hvaler kommune er på totalt rundt 20 mil, og består av følgende: 

Riksveg:   18 kilometer 

Fylkesveger: 45,1 kilometer 

Kommunale veier:  23,4 kilometer 

Private veier:  114, 0 kilometer 

 

Fartsgrenser: 

Riksvegen, (Rv 108) er 18 km lang og går fra kommunegrensen med Fredrikstad til Skjærhalden. 

Fartsgrensen på veien er i utgangspunktet uskiltet dvs. 80 km/t bortsett fra på følgende strekninger: 

 70 km/t : Stokken – Ødegårdskilen 

 50 km/t : Ødegårdskilen til sør for krysset med Fv 472 (Bratte bakke), Vesterøy 

 70 km/t fra krysset med Bratte bakke til Bekkene (krysset med Fv 482), Spjærøy 

 60 km/t før for krysset med Fv 481 til Allerød, Asmaløy 

 60 km/t: like vest for krysset med Fv 503 (Kirkøy) til Floren  

 50 km/ t: fra Floren til brygga i Skjærhalden 

 

Fylkesveinettet er 45,1 kilometer langt, og er i hovedsak de veiene som tar av fra riksvegen og ut mot havnene 

/tettstedene.  I utgangspunktet er alle disse veiene uskiltet, det vil si at fartsgrensen i henhold til generelle retningslinjer 

er 80 km/t , med følgende unntak, hvor fartsgrensen er 60 km/t: 

 Fv 472 fra Hauge til Utgårdskilen 

 Fv 503,501 og 504 ved Bølingshavn 

 Fv 501, 504 og 505 ved Brekke/Svanekil 

 

Det finnes totalt 23,4 km kommunale veier.  Dette veinettet består av veier på de østre øyene, boligveier i tettstedene, 

samt veinettet i Skjærhalden. 

 

Trafikktall: 

Følgende trafikktall er innhentet fra Statens vegvesen Østfold.  Alle tall gjelder for tellepunkter på Rv 108. 

Trafikktellingene er foretatt om våren/høsten, men tallene er justert for sommertrafikken. 

ÅDT =ÅrsDøgnTrafikk: gjennomsnittlig døgntrafikk (summen av alle kjøretøy som passerer et snitt på en vei i løpet av 

et år, dividert på antall dager i året) 
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Tabell 2-1; Trafikktall på Rv 108 

Sted  År ÅDT 

Skjeldsbosundet (på Vesterøy) 1993 

1996 

2000 

2003 

2007 

2560  

2660 

3121 

3307 

4003 

Asmalsundet (på Spjærøy) 1996 

2000 

2003 

2007 

1950  

2412 

2700 

3311 

Hvalertunellen (på Kirkøy) 1991 

1993 

1996 

2000 

2003 

2007 

560 

650  

1300 

1385 

1624 

1990 

Tabellen viser at trafikken på Rv 108 har økt svært mye fra 1993 til 2007, og aller mest på tellepunktet i Hvalertunne-

len. 

I tillegg til dette har Statens vegvesen Østfold tellinger fra alle fylkesvegene.  De fleste fylkesveier i Hvaler ble talt i 

2007.  Trafikktallene er presentert i kartet i figur 2.1. 

Trafikktallene på disse fylkesveiene ligger på fra ÅDT 130 biler per døgn (Fv 504 ved Korshavn) og til ÅDT 1953 biler 

per døgn (Fv 472 ved Bratte bakke).  Størsteparten av fylkesveiene har en trafikkmengde (ÅDT) på mellom 200 og 

600 kjøretøy per døgn. Fv 501 ved Hvaler kirke har en ÅDT over 1000 biler per døgn og er den fylkesveien med størst 

trafikkmengde etter Fv 472 på strekningen mellom Bratte Bakke og Hauge. 

Kartet viser at trafikken har økt vesentlig også på fylkesvegnettet i Hvaler fra 1993 til 2007.  Særlig har fylkesveiene på 

Kirkøy hatt en stor økning, samt Fv 472 mot Utgårdskilen.  

Gang/sykkelveier: 

Langs RV 108 mellom Stokken og kryss med Fv 472 (Bratte bakke) er det en ca 2,6 km lang strekning med separat 

gang/sykkelvei. 

Det er ikke anlagt gang/sykkelvei langs noen strekning på fylkesveinettet. Men på Fv 472 mot Utgårdskilen vil det blir 

etablert gang-/sykkelvei på en 3 km lang strekning mellom Hauge og Utgårdskilen.  Denne utbyggingen kommer som 

følge av utbygging av fiskemottak i Utgårdskilen, og finansieres med bompenger fra Hvalerbommen. 

Av de kommunale veiene er det kun Rødveien inn til Asmaløy skole (350 m) og Bernardsmyra (490 m) som har 

separat gang- / sykkelvei. 
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Figur 2.1: Trafikktall på fylkesveiene i Hvaler  



Side 14 

 

Asplan Viak AS / Hvaler kommune 

PLANFORSLAG, MARS 2008 

 

 

2.2 Ulykkesanalyse 

Ulykkesanalysen bygger på data fra Statens vegvesens STRAKS-register, som igjen er basert på politiets innrapporte-

ring av trafikkulykker. Det er kjent at det er en underrapportering av ulykker, særlig de med lavere alvorlighetsgrad.  

Sammenligning mellom sykehusenes og politiets registreringer viser også at ulykker med fotgjengere og syklister er 

sterkt underrapportert.  Eksempelvis antar man at kun 10 % av sykkelulykkene rapporteres, men at rapporteringsgra-

den for fotgjengerulykker er høyere. 

Statistikken viser derfor bare en del av ulykkessituasjonen, og det faktiske antall trafikkulykker i Hvaler er høyere enn 

hva de offisielle tallene viser. 

I forbindelse med utarbeidelsen av trafikksikkerhetsplanen for perioden 2001-2004, ble det gjort en tilsvarende 

ulykkesanalyse med data fra perioden 1990-99. I kapittel 2.2 presenteres ulykkesdata for perioden 1997-2006 dvs. de 

siste 10 årene. 

Det er altså en overlapp på 7 år mellom de to analyseperiodene. Siden det relativt sett skjer få ulykker i Hvaler, bør 

analysene gjøres for 10 årsperioder, for å kunne ha et større datagrunnlag å gjøre analysene på. 

Det har skjedd til sammen 60 PSU (politirapporterte ulykker med personskade) i Hvaler i perioden 1997-2006.  

Tabellen nedenfor oppsummerer hovedtrekkene når det gjelder ulykkesutvikling for tiårsperioden 1990-99 og 1997 til 

2006.  

Tabell 2.2: Hovedtrekkene i ulykkesutvikling i Hvaler.   

 

 

De tre drepte er de samme i begge periodene.  Det er altså heldigvis bare 3 personer som er drept i trafikken i Hvaler i 

perioden 1990 til 2006. Tabellen viser at det har vært en nedgang i antall ulykker og antall skadde dersom man 

sammenligner den siste 10 årsperioden, med perioden 1990 – 1999.   

 

Årlig utvikling av trafikkulykkene 

Figur 2.2 under viser utviklingen i personskadeulykker i Hvaler kommune de siste ti årene. 2002 og 2004 er de årene 

det har skjedd flest personskadeulykker de siste ti årene. Selv om det gjennomsnittlig har skjedd færre ulykker per år, 

sammenlignet med foregående periode, viser grafen en stigende tendens.  
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Figur 2.2: Årlig utvikling i antall ulykker i Hvaler 

Figur 2.3 viser hvordan de som ble skadet i Hvaler kommune de siste ti årene, fordeler seg på skadegrad. I 

utgangspunktet bruker man en firedeling for å definere skadegrad etter trafikkulykker.  

Drept: omfatter også død som følge av uhellet i løpet av de 30 første dagene. 

Meget alvorlig skadd: Alle skader som en tid truer pasientens liv eller som fører til varig men av stort omfang (30-100 

% medisinsk invaliditet) 

Alvorlig skadd: Skader som ikke truer pasientens liv, men som etterlater varig men (0-30 % medisinsk invaliditet) 

Lettere skadd: Skader som krever kortvarig behandling og ikke etterlater varig men av medisinsk eller yrkesmessig 

karakter. 

I presentasjonen nedenfor er kategorien meget alvorlig og alvorlig skadd slått sammen. 

 
 

Figur 2.3: Årlig utvikling i antall ulykker fordelt på skadegrad.  

 

Figuren viser at lettere skadet er den dominerende skadegraden i Hvaler kommune, med nesten 90 % av tilfellene. 

Videre ser man at antall alvorlige/meget alvorlige skadde holder seg relativt stabilt, mens skadegraden lettere skade er 

økende.  I 2002 skjedde det en trafikkulykke hvor tre menneskeliv gikk tapt.  
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Aldersfordeling 

Figur 2.4 viser aldersfordelingen på de som blir skadet/drept i trafikken i Hvaler.    

 
 

Figur 2.4: Skadde og drepte i trafikken i Hvaler 1997-2006, fordelt etter alder 

Figuren viser at aldersgruppen 15-19 år er spesielt utsatt for trafikkulykker i Hvaler kommune. Unger og uerfarne 

trafikanter er mer utsatt for ulykker enn eldre og mer erfarne. Erfaringsmessig gjør slike kurver et betydelig sprang når 

ungdommene blir 16 år.  Dette henger sammen at de da har lov til å kjøre moped /scooter, og det gir seg negative 

utslag i ulykkesstatistikken. I tillegg begynner mange i denne aldersgruppen å sitte på med eldre venner med ferske 

førerkort.  Generelt går ulykkesrisikoen ned i 17-årsalderen, men øker igjen når 18-åringene gjør sin debut som 

bilførere. Deretter avtar ulykkesrisikoen med økende erfaring.  

 

Fordeling etter trafikantgruppe 

I grupperingen etter trafikantgruppe er det den svakeste trafikanten involvert i ulykken som er utslagsgivende. Dvs. en 

ulykke mellom syklist og bil kommer unn under kategorien sykkelulykke osv.  

Figur 2.5 viser hvordan ulykkene i Hvaler kommune i perioden 1997-2006 fordeler seg på ulike trafikantgrupper.  

 

 
 
Figur 2.5 Personskadeulykker i Hvaler 1997-2006, fordelt etter trafikantgruppe 

 

Fra figuren ser man at nesten 70 % av ulykkene er bilulykker, mens rundt 25 % er MC eller mopedulykker. I analysen 

som ble gjort for perioden 1990 til 1999 var fordelingen 70 % bilulykker og 11% mopedulykker.  Andelen mopedulykker 

er altså stigende.  
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Ulykker fordelt på uhellstype 

Figur 2.6 viser hvordan ulykkene fordeler seg på uhellstype.  

 
Figur 2.6: Ulykker fordelt på uhellstype. 

Utforkjøring er den dominerende uhellstypen, Denne uhellstypen sammen med ”samme og motsatt kjøreretning” er 

typiske landeveisulykker.  Siden de fleste ulykkene i Hvaler skjer på Rv 108, er det ikke overraskende at slike 

uhellsyper dominerer ulykkesbildet.  Det har også skjedd noen ulykker i forbindelse med kryss.  Disse tilhører 

kategorien ”kryssende kjøreretning”. 

 

Ulykker fordelt på måneder 

Figur 2.7 viser hvordan ulykkene i Hvaler kommune fordeler seg på måneder. Juni og juli skiller seg klart ut som 

månedene med flest ulykker. Det er på denne tiden av året hvor trafikken er størst på grunn av sommerturisme. 

 
Figur 2.7: Ulykker fordelt på måneder. 
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Ulykker fordelt på tidspunkt på døgnet 

Figur 2.8 viser hvordan ulykkene fordeler seg på tidspunkt på døgnet. Slike kurver følger ofte døgnfordelingen for 

trafikken, dvs flest ulykker i morgen- og ettermiddagstrafikken. Man ser at det skjer relativt få ulykker i morgen 

trafikken, og at det er flest ulykker i ettermiddagstrafikken. 

 
Figur 2.8: Ulykkenes fordeling på tidspunkt på døgnet. 

 

Geografisk plassering av ulykkene 

Kartet i figur 2.9 viser hvor de 61 ulykkene i perioden 1997-2006 har skjedd. Kartet viser at de fleste ulykker skjer på 

Rv 108, mens det har skjedd 7 ulykker på Fv 472 mellom Bratte Bakke og Utgårdskilen. Noen strekninger peker seg ut 

mange ulykker: 

Rv 108 sør for kryss med Fv 472 (Bratte Bakke) 

Her har det skjedd 8 ulykker i løpet av 10 år på en 400 m lang strekning. Ulykkene følger ikke noe spesielt mønster 

verken når det gjelder type uhell, tidspunkt på hhv året eller døgnet. 2 av ulykkene var MC-ulykker. 

Rv 108 mellom Skjeldsbotoppen og Skjeldsbosundet 

På denne 400 m lange strekningen har det skjedd 6 ulykker på 10 år. Disse ulykkene er typiske strekningsulykker 

(påkjøring bakfra og utforkjøringsulykker).  Alle ulykkene har skjedd på dagtid og om våren/sommeren.  En av 

ulykkene var MC-ulykke. 

 

Oppsummering av ulykkesanalysen 

Analysen viser at det har vært en nedgang i antall ulykker sammenlignet med foregående 10-årsperiode, men likevel 

at utviklingen i antall ulykker har en stigende tendens.  Det store flertallet av ulykker er bilulykker på Rv 108.  De 

alvorlige ulykkene holder seg relativt stabilt, mens er ulykker med lettere skade som synes å være økende.  Ungdom 

er en spesielt utsatt gruppe.  Det er grunn til å være spesielt oppmerksom på at det har vært en stor økning i 

moped/motorsykkelulykker. Dette henger trolig sammen med økt bruk.  Mopedkjøring har økende popularitet, spesielt 

blant jenter.  Det har ikke skjedd noen trafikkulykker i Hvalertunnelen de siste 6 årene, men statistisk sett skjer det en 

ulykke i Hvalertunnelen hvert 2. år. 
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Figur 2.9: Geografisk plassering av ulykkene. 
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2.3 Utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler kommune 

Hvalertunnelen – økt ulykkesfrekvens etter rehabiliteringen? 

Risikonivået i tunnel er 2/3 av risikonivået på veg i dagen. Det har ikke skjedd ulykker i Hvalertunnelen de siste 6 

årene, til tross for en sterk trafikkvekst. Statistisk sett skjer det en ulykke i Hvalertunnelen annet hvert år. Undersjøiske 

tunneler har imidlertid erfaringsmessig noe høyere ulykkesfrekvens når de er nye. Statens vegvesen tror derfor at 

ulykkesfrekvensen i Hvalertunnelen kan øke noe etter oppgraderingen, fordi tunnelen oppfattes som ny, lysere og 

tryggere av bilistene1. Hovedproblemet anses å være høye hastigheter på grunn av stort fall kombinert med smalt 

tverrprofil.  Det viktigste tiltaket for å forhindre høye hastigheter er å innføre automatisk trafikk-kontroll i nedoverbakke-

ne i tunnelen. 

De tiltak som er gjennomført i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene vil bidra til å redusere konsekvensene av, samt 

å lette redningsarbeidene etter en eventuell ulykke.  

Hvaler kommune må overvåke og være pådriver slik at vegvesenet gjennomfører de tiltakene som er skissert i 

risikoanalysen. Dette for å hindre at ulykkesfrekvensen øker. 

Manglende gang/sykkelvei langs Rv 108 

Det er et stort ønske om å etablere av gang- / sykkelvei langs Rv 108 fra kommunegrensa til Skjærhalden. Dette er 

viktig som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet, for å knytte lokalsentraene sammen også for myke trafikanter samt for 

utvikling av (øko)turisme og reiseliv.  Gang-/ sykkelvei langs Rv 108 vil gjøre at mange barn som i dag må kjøre 

skolebuss til skolen, vil kunne ferdes til fots eller på sykkel i stedet. Utbygging av gang-/ sykkelvei langs Rv 108 

gjennom Hvaler står ikke på Statens vegvesens prioriteringslister for gang- / sykkelveier.  Det vil derfor være en 

utfordring å framskaffe finansiering til en slik utbygging. Ytterligere forlengelse av Hvalerbommen, hvor pengene 

øremerkes til bygging av gang- / sykkelvei langs Rv 108, er foreslått som en mulig måte å finansiere dette på.  

Økning i antall mopedulykker 

Ulykkestatistikken viser at antall mopedulykker er økende.  Generelt vet man at jenter har hatt en markant økning, 

uten at foreliggende statistikk kan si noe om dette også gjelder Hvaler. Når det gjelder bruk, er imidlertid flere jenter i 

Hvaler på banen når det gjelder å anskaffe seg moped.  Situasjonen bør følges opp i årene framover, og eventuelle 

tiltak vurderes. 

Satsning på holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid 

FTU Østfold har trafikkopplæring av barn og unge som et satsningsområde i sin samordningsplan for trafikksikkerhet i 

Østfold. I følge denne planen skal FTU utlyse støtte til lokale TS-tiltak som kan anvendes til ikke-fysiske tiltak i 

kommunene. Slik støtte kan gis til frivillige organisasjoner, lag, foreninger mv som gjennomfører trafikksikkerhetstiltak, 

gjerne i samarbeid med kommunen. 

 

 

Figur 2.10: Påbud om sikkerhetsbelter i skolebussene er også en viktig utfordring for Hvaler kommune (jfr kap 4.2).  

Skolebarna er også opptatt av dette.  Tegnet av Tommy, 3. trinn Floren skole.  

                                                
1 Statens vegvesen Region Øst.  Risikoanalyse for Rv 108 Hvalertunnelen (foreløpig utgave, februar 2008). 
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3 VISJONER OG MÅL 

3.1 Nasjonale mål for trafikksikkerhet 

Nullvisjonen for trafikksikkerhet 

Nullvisjonen er grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge og innebærer en visjon om et transportsystem som ikke 

fører til tap av liv eller varig skade.  

Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer: 

Etikk 

Ethvert menneske er unikt og uerstattelig.  Vi kan ikke akseptere at 280 mennesker mister livet i vegtrafikken 

hvert år. 

Vitenskapelighet 

Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for utformingen av vegsystemet. 

Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene 

for valg av løsninger og tiltak. Vegtrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker atferd og beskytte mot fata-

le konsekvenser av feilhandlinger. 

Ansvar 

Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.  Trafikantene har ansvaret for sin 

egen atferd; være aktsomme og unngå beviste regelbrudd.  Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsys-

tem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot fatale konsekvenser av ubevisste hand-

linger.  

 

Nullvisjonen innebærer en ambisjon om en markant og vedvarende reduksjon i antallet drepte og varig skadde i 

vegtrafikken. 

 

Nasjonal transportplan og Nasjonal Handlingsplan for trafikksikkerhet på vei 

Nasjonal transportplan for 2006 – 2011 og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006 – 2011 er to viktige 

overordnede planer som er grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i årene framover.  

For å følge opp nullvisjonen, er det i Nasjonal transportplan for 2006-2011 lagt til grunn et ambisiøst mål for hele 

landet om en markant og varig reduksjon i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i løpet av planperioden 

For å sikre at man er på riktig kurs, har man i Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006 – 2009 fulgt opp 

målsettingen i NTP med tilstandsmål og resultatmål for perioden fram til 2015. Alle målene er relatert til en kartlagt 

tilstand for 2004. Tilstandsmålene er knyttet til overholdelse av fartsgrenser, færre fører siktet for kjøring i ruspåvirket 

tiltstand, og bruk av sikkerhetsutstyr(bilbelte, sykkelhjelm og refleks). Resultatmålene er knyttet til gjennomføring av 

ulykkesreduserende tiltak på riksveger og reduksjon i antall drepte og hardt skadde i ungdomsgruppen (15 – 24 år). 

3.2 Overordnede målsettinger og føringer 

Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold 2006-2009 

I tråd med nullvisjonen er hovedmålet for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold at antallet drepte og varig skadde skal 

reduseres uten hensyn til veksten i trafikken.  

I tillegg har man i Østfold en spesiell målsetting om at ingen førsteklassinger skal bli drept eller alvorlig skadd på 

skolevei.  
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Det konkrete måltallet for perioden 2006-2009 er at gjennomsnittlig antall drepte og skadde for perioden 2008-2011 

skal være 15 % lavere enn perioden 2001 – 2005. 

Kommuneplan for Hvaler   

Kommuneplanen for Hvaler 2004-2015 ble vedtatt av Hvaler kommunestyre 18. desember 2003.  Planen definerer 

ulike satsingsområder og mål som setter trafikksikkerhet inn i en større sammenheng.  Planen er under revidering i 

2007/2008. Kommuneplanen har følgende overordnede målsetting.   

  

 

Følgende målsettinger finnes for veiutbygging og trafikksikkerhet i Kommuneplanen:  

 

  

Hvaler skal ha en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende 
generasjoner. Vi vil påse at aktivitetene i vårt lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både lokalt 
og globalt og at vi derfor ønsker å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen.  

 
 

Utbyggingen av et betydelig nett av gang- og sykkelveier er viktig for flere forhold i Hvalersamfunnet. 
Herunder er det viktig for tilflyttingen av familier i etableringsfasen, for utviklingen av turisme og reiseliv, 
og for utviklingen av næringslivet, spesielt i Utgårdskilen. 
 
Det er ikke planlagt vesentlige nye tiltak i forhold til veisystemet, bortsett fra en oppgradering av veien 
Bratte Bakke – Utgårdskilen til riksvei. Dette følger bl.a. av den tunge satsingen på å utvikle Utgårdskilen 
som regional fiskerihavn.  
 
Når det gjelder gang- og sykkelveier er det et stort behov for, og ønske om utvikling. Som et ledd i 
trafikksikkerhetsarbeidet, for å knytte lokalsentraene sammen også for myke trafikkanter samt som viktig 
turismetiltak planlegges sammenhengende G/S-vei langs riksvei 108, fra kommunegrensa til Skjærhal-
den og fra Bratte Bakke til Utgårdskilen. Et slikt veianlegg vil i hovedsak følge eksisterende hovedveitra-
séer, men noen avvik vil også bli vurdert gjennom nærmere detaljplanlegging. Inntil detaljplaner 
foreligger er det behov for spesiell oppmerksomhet og varsomhet i forhold til andre tiltak langs det 
aktuelle veisystemet. 
 
3. Krav til infrastruktur – Gang/sykkelvei  
….)  
Utbygging av de fremtidige boligområdene på Dypedal, Sydengen og Sand kan ikke skje før det er 
etablert gang- og sykkelvei til nærmeste lokalsenter.  
 
Folkehelseperspektivet viser økende behov for fysisk aktivitet blant skolebarn. Dette behovet bør 
imøtekommes ved gang- og sykkelsti langs riksveien (inkl Asmaløybrua), slik at flest mulig av elevene 
kan gå/sykle til skolen istedenfor å settes på bussen. Kommunens Trafikksikkerhetsplan forutsetter også 
tiltak omkring skoler og barnehager. Nødvendige investeringer må vurderes av Kommunalteknisk 
avdeling  
 

 

Nye boligområder skal ikke taes i bruk før planlagte gang/sykkelveier er etablert 

Det skal etableres gang/sykkelvei fra Skjærhalden til Hvaler kirke.  

Allerede regulerte, men ikke utbygde gang/sykkelveier skal sluttføres. 

Trafikkregulering og komplettering av gang/sykkelveier i nærheten av skolene skal prioriteres. 

Plan for fartsreduserende tiltak i boligområder skal utarbeides. 

Det skal utarbeides plan for bruk av ”aksjon skolevei”-midler.  

Tiltak for å skille myke og harde trafikanter ved hjelp av fortau eller gang/sykkelveier skal framgå av tiltaksliste i 

planens siste del. 

Ulykkesutsatte punkter og strekninger må møtes med preventive tiltak (eks ROS-analyse / Hvaletunnellen). 
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3.3 Visjon og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler 

Visjon for trafikksikkerhetsarbeidet 

Hvaler kommune har følgende visjon for trafikksikkerhetsarbeidet: 

 

 

 

Hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler i perioden 2008-2011 er vist under.  Hovedmål er et langsiktig mål 

som skal bringe oss nærmere visjonen.   

 

 

 

 

3.4 Delmål for perioden 2008-11 

Handlingsplanens ”aktiviteter” er både operasjonelle delmål og virkemidler. Måloppnåelse oppnås ved igangsetting og 

gjennomføring av tiltakene / aktivitetene som er listet opp i kapittel 4. 

Målsettingen gjelder det totale trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler, og ikke spesielt for de tiltakene kommunen selv 

utfører.  Graden av måloppnåelse vil avhenge av innsatsen fra hver enkelt aktør.  Aktivitetsnivået vil igjen være 

avhengig av tildeling av midler gjennom de årlige budsjettene. 

Måling av enkeltaktivitetenes virkning på trafikksikkerheten vil hver for seg være en vanskelig eller umulig oppgave.  

På kort sikt skal planen gi grunnlag for å gjennomføre tiltak som kan redusere antallet ulykker, følgene av ulykker og 

utrygghet i trafikken. På noe lengre sikt skal planen bidra til en sterkere fokusering på trafikksikkerhet i alle plansaker 

og bidra til en bevisstgjøring av planleggere, politikere og folk flest omkring trafikkforhold og egen atferd i trafikken.  

  

Redusere antall trafikkulykker i Hvaler kommune til under 6 per år i gjennomsnitt, innen 2011. 

Ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken i Hvaler 
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4 HVALER KOMMUNE - INNSATSOMRÅDER 

4.1 Trafikkopplæring i skolene 

Bakgrunn: 

Høsten 2006 trådte den nye læreplanen for grunnskolen i kraft.  Her er trafikksikkerhet tatt inn som et forpliktende 

tema med klare kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Planen gir et kunnskapsløft for trafikksikkerhet, og sikrer 

progresjon gjennom hele grunnopplæringen. Planen forplikter skolen, i langt større grad enn tidligere, å følge opp 

trafikk som tema i arbeidet med lokalt lærestoff på alle klassetrinn. 

Opplæring og informasjon om trafikksikkerhet i skole vil på sikt bidra til økt bevissthet om riktig atferd i trafikken.  

Undersøkelse som er gjennomført i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen viser at skolene gjennomfører en rekke 

ulike tiltak med trafikkopplæring ved skolene i Hvaler.  

Mål: 

Utarbeide en samlet plan for trafikkopplæring i Hvaler kommune 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/ 

oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Utarbeide en samlet plan for 

trafikkopplæring.  

2008/2009 TT*, SVRØ*  Seksjonssjef 

Oppvekst og 

kultur. 

En slik plan er etterspurt 

etter omstrukturering 

skolene i Hvaler.  

Gjennomføre tiltak ved skolene i 

henhold til samlet plan 

2009-2011 TT, SVRØ, 

Politiet, Skoler 

Virksomhetsleder   

TT: Trygg Trafikk 

SVRØ: Statens vegvesen, Region Øst 

 

 

Fig 4.1:En samlet plan for trafikkopplæring i skolene i Hvaler er et av tiltakene i trafikksikkerhetsplanen. 
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Eksempel på andre trafikksikkerhetsaktørers aktiviteter: 

 Gjennomføre kontroller på skolevei / ved skolene. 

 Spesielle TS-tiltak (FTU). Årlige midler til prosjektrelatert arbeid.  Hensikten er mer engasjement i kommu-

nene.  Kommunale etater, lag og foreninger kan søke om midler. Eksempel på tiltak: Integrering av trafikk-

opplæring i skolen, sett i relasjon til ny læreplan.  

 Utdeling av refleksvester til førsteklassinger og oppfordre til bruk både på skoleveien og i fritiden. 

 Aksjon skolestart (FTU Østfold) 

 Skoleveisuka – aksjon i regi av FTU: Hensikten med kampanjen er å få flere barn til å gå eller sykle til skolen 

 Trygg Trafikk: Arrangere kurs i trafikksikkerhet for lærere og førskolelærere (hver høst og vår).   

4.2 Sikker busstransport 

Bakgrunn: 

Busstransport til skolen er viktig tema i Hvaler blant annet fordi det mangler gang/sykkelvei langs Rv 108.  Problemstil-

lingen har blitt aktualisert etter omstrukturering av skolene i Hvaler. Endringen medfører transport av skolebarn 

gjennom Hvalertunnelen. Ungdomsskoleelever transporteres fra Kirkøy til ungdomskolen på Asmaløy, mens 

barneskoleelever fra Asmaløy kjøres til barneskolen på Kirkøy. Beregninger av barns skaderisiko i trafikken fra 

Sverige viser at barn har spesielt lav skaderisiko som busspassasjer. Generelt er risikonivået i tunnel 2/3 av 

risikonivået på veg i dagen. Statistisk sett skjer det en ulykke i Hvalertunnelen annet hvert år. Statens vegvesen tror at 

ulykkesfrekvensen i Hvalertunnelen2 kan øke noe etter oppgraderingen, fordi tunnelen oppfattes som ny, lysere og 

tryggere av bilistene. Hovedproblemet anses å være høye hastigheter på grunn av stort fall kombinert med smalt 

tverrprofil.   

De tiltak som er gjennomført i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene vil bidra til å redusere konsekvensene av 

eventuelle ulykker, samt å lette redningsarbeidene etter en eventuell ulykke. ROS-analysen for transport av skolebarn 

gjennom Hvalertunnelen viser at sikkerhetsbelter vil kunne redusere konsekvensene av en ulykke. Det pågår en 

nasjonal utredning (Samferdselsdepartementet) i forhold til om sikkerhetsbelter i skolebusser skal bli et krav. 
ROS-analysen viser at skoleassistenter i svært begrenset grad kan bidra til å bedre sikkerhetsnivået for transport av 

skolebarna.  Dette skyldes at hovedproblemet framover sannsynligvis vil være økte hastigheter fordi tunnelen blir 

lysere. Konklusjonen når det gjelder bruk av skoleassistenter i bussene som kjører gjennom Hvalertunnelen, er at 

dette ikke er et tiltak Hvaler kommune bør fortsette med. 

 
 

Figur 4.2: Transport av skolebarn i buss er en viktig problemstilling i Hvaler.  Tegnet av Sebastian 2. Trinn, Floren 

skole  

 

                                                
2 Statens vegvesen Region Øst: Risikoanalyse for Rv 108 Hvalertunnelen (foreløpig utgave, februar 2008). 
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Mål: 

Innen utgangen av planperioden skal skolebarna i Hvaler være sikret med setebelte i skolebussen. 

 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Jobbe politisk / administrativt i 

forhold til Østfold fylkeskom-

mune slik at krav om setebelter 

og sitteplasser inngår i 

anbudsgrunnlaget for 

skoleskyss. 

2008 Politikere, 

administrasjonen 

i kommunen 

Rådmannen Det skjer også arbeid på 

nasjonalt nivå i denne 

saken. 

Drille skoleelevene i god og 

trafikksikker oppførsel på 

skolebussen 

2008 Skolene Virksomhetsleder Opplegget bør 

samordnes mellom de to 

barneskolene. 

 

 

  

 

Figur 4.3: Hvaler kommune må jobbe politisk og administrativt for at målsettingen om at alle skolebarn skal være sikret 

med setebelte skal nås. (Bilder fra Trygg Trafikks brosjyre: Sikker skoleskyss, informasjon til sjåfører og busselskaper) 

 

4.3 Forankring og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 

Bakgrunn: 

Trafikksikkerhet legges til grunn for mye av det arbeidet kommunen gjør, både innenfor arealplanlegging, teknisk 

sektor og skolesektor. Dette arbeidet er forankret flere steder i kommuneplanen. 

Kommunen ønsker å øke innsatsen ytterligere for å unngå fortsatt økning i trafikkulykker.  Samtidig er det viktig at 

synliggjøre den innsatsen som allerede gjøres.  

Det er en spesiell problemstilling knyttet til Hvalertunnelen.  Statens vegvesen tror at ulykkesfrekvensen i Hvalertunne-

len kan øke noe etter oppgraderingen, fordi tunnelen oppfattes som ny, lysere og tryggere av bilistene. Hvaler 

kommunes bidrag for å hindre at det skjer flere ulykker i ”nye” Hvalertunnelen, kan være å informere / gjøre bilistene 

oppmerksom på situasjonen.  
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Mål: 

Tiltakene i trafikksikkerhetsplanen skal bidra til bedre kunnskap om og forståelsen for trafikksikkerhetsarbeid.  

Kommunens interne samarbeid om trafikksikkerhet skal øke. Trafikksikkerhet for innbyggerne i Hvaler skal være 

grunnleggende og gjennomgående i kommunens arbeid.  

 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/ 

oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Tverrfaglig samarbeid gjennom 

TS-forum 

2008 Kommune, 

vegvesen og 

politi 

Seksjon Miljø 

og teknikk. 

 

Synliggjøring av trafikksikker-

hetsarbeidet i media 

2008 Kommunen Seksjon Miljø 

og teknikk. 

Aktiv bruk av lokalpressen i 

forbindelse med viktige 

trafikksikkerhetstiltak. 

Informasjonskampanje rettet mot 

bilister.  Gjøre de oppmerksom på 

at ulykkesfrekvensen i 

Hvalertunnelen kan øke etter 

ombyggingen. 

2008 Kommunen evt i 

samarbeid med 

lokalavisen og 

Statens 

vegvesen 

Seksjon Miljø 

og teknikk 

Bakgrunnsinformasjon kan 

hentes fra vegvesenets 

risikoanalyse. 

 

 
 

Figur 4.4: Det er mange ulike trafikanter, med ulike holdninger.  Tegnet av Alma Charlotte. 3. Trinn Floren skole. 

4.4 Samarbeid med Statens vegvesen 

Bakgrunn: 

Statens vegvesen region Øst er en naturlig samarbeidspartner og bidragsyter i trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler 

kommune. Gjennomgangen i kap 2 viser at det er trafikkvekst i Hvaler på grunn av utbygging av boliger og 

fritidseiendommer i kommunen.  

Hvaler kommune kan ikke instruere Statens vegvesen i trafikksikkerhetsarbeidet, men ønsker et tettere samarbeid 

Østfold distriktsvegkontor. Hvaler kommune ønsker å være representert i disse møtene med ordfører og rådmann. 

Det er en spesiell problemstilling knyttet til ”nye” Hvalertunnelen.  Statens vegvesen tror at ulykkesfrekvensen vil øke 

etter rehabiliteringen, og har i en risikoanalyse foreslått noen tiltak for å forhindre dette, hvor det viktigste er ATK 

(automatisk trafikk-kontroll) i nedoverbakkene i tunnelen. 
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Mål:  

Årlige møter med Statens vegvesen 

Gjennomføre tiltak i Hvalertunnelen slik at ulykkesfrekvensen ikke øker etter ombyggingen. 

 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/ 

oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Kontaktmøter med Statens 

vegvesen 

Årlig SVRØ SVRØ/Kommunen  

Hvalertunnelen.  Være pådriver i 

fht Statens vegvesen og påse at 

de gjennomfører sikkerhetstilta-

kene som er foreslått i 

risikoanalysen for Hvalertunne-

len.  

2008 SVRØ Seksjon Miljø og 

teknikk. 

 

4.5 Arealplanlegging som grunnlag for bedre trafikksikkerhet 

Bakgrunn: 

Arealutvikling er en viktig premiss for trafikksikkerheten fordi den legger premisser for bilbruken. Antall personskade-

ulykker øker omtrent proporsjonalt med antallet kjørte kilometer, dersom det ikke gjennomføres tiltak som motvirker 

dette. Arealbruk og lokalisering bør styres bevist gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Et 

utbyggingsmønster som skaper mindre trafikk vil som regel medføre færre trafikkulykker og gi gode miljøgevinster. I 

kraft av plan- og bygningsloven bør det stilles krav til utbygging av infrastrukturen (for eksempel gang/sykkelveier) ved 

utbygging av nye boligområder, skoler, idrettsanlegg og virksomheter som er særlig trafikkskapende.  

Mål: 

Sikkerhetstenkning i tråd med nullvisjonen skal være et bærende prinsipp i all arealplanlegging 

Aktivitet Tidspunkt for 

gjennomføring/ 

oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Fremme trafikksikkerhet 

gjennom arealplanlegging og 

enkeltsaker 

Kontinuerlig Arealplan Seksjon Miljø og 

teknikk. 

 

Fremme trafikksikkerhet 

gjennom utbygging av 

offentlig infrastruktur og ved 

lokalisering av offentlige 

bygninger. 

Kontinuerlig Private utbyggere Seksjon Miljø og 

teknikk. 

 

Kvalitetssikring av gamle og 

nye reguleringsplaner 

Kontinuerlig Kommunalteknisk 

 

Arealplan  

 

 

4.6 Fysiske tiltak på kommunale veger 

Bakgrunn:  
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over behov for tiltak på kommunale veger i 4-årsperioden.  Gjennomføring av tiltak 

forutsetter bevilging av midler gjennom kommunens økonomiplan. Nummereringen i lista henviser til kart med oversikt 

over tiltak, vedlegg 2 (ettersendes). 

De foreslåtte tiltak er vurdert med grunnlag i faglige vurderinger, evt. ulykker, samt innspill fra publikum, beboerfore-

ninger, velforeninger, skoler, barnehager, FAU.  

I tillegg til tiltakene som er vist i tabellen vil kommunen fortløpende vurdere mindre trafikksikkerhetstiltak som 

eksempelvis sykkelsperrer, fartshumper, vegbelysning osv.  Dette arbeidet skjer som en del av den løpende 

forvaltning og drift av vegnettet, hvor trafikksikkerhet er et utgangspunkt for arbeidet som gjennomføres. 

Mål:  

Redusere ulykker og bedre trafikksikkerheten langs kommunale veger og ved skolene. 

 

Nr Tiltak/beskrivelse Lengde Anslått 

Kostnad 

Kommentar 

1 Brygga på Nedgården  - 20’ Det er farlig å oppholde seg på brygga for små barn 

når det er sterk vind.   

Tiltak: etablere et leskur som skjermer mot vinden. 

2 Brygga på Herføl  - 20’ Det er farlig å oppholde seg på brygga for små barn 

når det er sterk vind.   

Ingen små barn på Herføl p.t ? 

Tiltak: etablere et leskur som skjermer mot vinden. 

3 
Brygga på Skjærhalden 

- 1’ 
Mangler livbøye 

4 Gangvei Floren – kryssing over 

Kjølholtveien til Floren skole 

(bilde fig 4.5) 

0 km 30’ Skolekrets/område: Floren skole 

ÅDT: anslått til 1500 (telling foreligger ikke)  

 

Forslag til tiltak: Etablere fartshump der hvor Floren 

gangvei kommer ut i Kjølholtveien.  Fjerne del av hekk 

som hindrer frisikt. 

 

5 
Parkeringsplass Floren skole – 

gangatkomst til skolen 
0,2 km 

 

200’ 

 

Skolekrets/område: Floren skole 

Etablere fortau med kantstein på nordsiden langs hele 

parkeringsplassen inn mot skogkanten.  Dermed kan 

skolebarna som går til skolen separeres fra busser og 

biler.  

Forslag til tiltak er illustrert i figur 4.6 

6 
Utkjøring fra varelevering fra KIWI 

- 50’ Skolekrets/område: Floren 

Utkjøring krysser fortauet og er svært utflytende. Kan 

med fordel strammes inn / gjøres smalere uten at dette 

vil være til ulempe for varebilene.  Smalere 

inn/utkjøring vil gjøre situasjonen mer oversiktlig for de 

myke trafikantene. 

Forslag til tiltak er illustrert i figur 4.6 

7 
Kjølholtveien x Kristinelia  

0,1 km 100’ Skolekrets/område: Floren  

Skolebarn som kommer ned Kristinelia skal videre ned 

Kjølholtveien til Floren skole. 

Forslag til tiltak: etablere fartshump på nordsiden av 
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krysset.  Bedre belysningen ved kryssingspunktet.  

Etablere fortau langs Kjølholtveien mellom Kristinelia 

og parkeringsplass ved skolen. 

Forslag til tiltak er illustrert i figur 4.6. 

 

8 
Kjølholtveien fra Floren skole til 

idrettsplassen på Rove   
0,5 km 50’ 

Skolekrets/område: Floren 

ÅDT: anslått til 1000 ÅDT (tellinger foreligger ikke) 

Kjølholtveien har fartsgrense 30 km/t, fartshumper o 

veibelysning på størsteparten av strekningen fram til 

idrettsplassen.  Veien er smal og innbyr ikke til høye 

hastigheter. Siste del mot idrettsplassen er det 50 km/t. 

Forslag til tiltak: forlenge 30-sone til forbi idrettsplas-

sen.  Supplere med noen flere fartshumper og gatelys.  

9 
Kjølholtveien fra Brekke til Rove 

250 m 100’ Brekke barnehage 

ÅDT: anslått til 500. (tellinger foreligger ikke) 

Veien er smal og uten gatelys og oppleves som utrygg 

av barnehagen som ferdes langs veien på tur.  Svært 

begrenset trafikk.  Aktuelt tiltak kan være veibelysning. 

Kostnadsanslag forutsetter 25’ per stolpe og stolpe 

hver 75 m.  

10 
Ønske fra beboere om å 

opparbeide gangvei mellom 

Rødfeltet og Rv 108 i trase til 

eksisterende sti. 

0,5 km 500’ Eksisterende sti/tråkk ønskes opparbeidet med asfalt 

og belysning til fullverdig gang/sykkelvei.  

Forslaget vurderes ved rullering av arealdelen i 

kommuneplan. 

11 
Parkeringsplass ved Asmaløy 

barnehage 
- 3’ Merke inn- og utkjøringen til Asmaløy barnehage med 

retningspiler for å synliggjøre kjøremønsteret. 

12 
Rød-feltet 

- 100’ Vurdere behov for å supplere med flere fartsdempende 

tiltak på veinettet på Rødfeltet etter at utbyggingen er 

ferdigstilt.  

13 
Norderhaug-feltet 

 50’ Høye hastigheter 

Tiltak: innføre 30 – sone på veien.  Siden det er fortau 

langs store deler av veien, anses det ikke nødvendig 

med fartshumper, bortsett fra strekningen forbi 

idrettsplassen. 

14 
Rv 108 Ødegårdskilen, 

manglende sikt ved fotgjengerfelt 
 20’ Søppelcontainere er til hinder for frisikten og bør flyttes 

inn mot fjellet. 
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Figur 4.5: Krysningspunkt ved Floren samt parkeringsplass ved skolen.   

 

 

 

 

Figur 4.6: Krysningspunkt ved Floren samt parkeringsplass ved skolen.  Skissemessig forslag til tiltak 

FORSLAG TIL TILAK I KJØLHOLTVEIEN VED FLOREN SKOLE  
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Figur 4.7: Rv 108 ved Ødegårdskilen.  Søppelcontainerstativ er til hinder for frisikten ved fotgjengerfeltet.  
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5 TILTAK LANGS RIKSVEGER - OVERSIKT 

Kapittelet gir en oversikt over aktuelle tiltak langs riksveger i Hvaler kommune. Statens vegvesen Region Øst har 

ansvar for gjennomføring av tiltak på riksveger. Aktuelle tiltak langs fylkesveger er omtalt i kapittel 6. Det er omtalt i 

kommentarkolonnen de steder hvor man per mars 2008 har kunnskap om finansiering og gjennomføring av tiltaket.  

For at disse tiltakene skal komme til gjennomføring, må Hvaler kommune være pådriver i forhold til Statens vegvesen.  

5.1 Prioriterte gang- / sykkelveger langs riksveger 

Tabellen viser Hvaler kommunes prioriteringsliste for gang/sykkelveger langs riksveger. Generelt ønsker Hvaler 

kommune at det bygges gang- / sykkelvei langs hele Rv 108 fra kommunegrensa til Skjærhalden. Tabellen angir de tre 

viktigste strekningene. Nummereringen i tabellen henviser til kart i vedlegg 2 som viser tiltakenes geografiske 

plassering (ettersendes).  

Nr Tiltak/beskrivelse Lengde Anslått 

Kostnad 

Kommentar 

20 Rv 108 Storveien fra Skjærhalden 

brygge til KIWI (Fortau / miljøgate) 
350  m 3,5 mill 

kr. 

Skolekrets: Floren 

ÅDT: 2-3000 

Mangler fortau på strekningen fra bygga til 

Presthavna. 

Antatt lm pris 10.000 kr  

21 Rv 108 fra Hvaler kirke til rådhuset 
550 m 5,5 mill kr 

Skolekrets/område: Floren 
ÅDT:2000 

Gang- / sykkelvei mangler på denne 

strekningen.  60 km/t og svingete vei. 

Skolevei til Floren skole. Ny veitrase bør 

vurderes. 

22 Rv 108 Asmaløy bru 
0,3 km 2 mill 

Skolekrets/område: Hvaler ungdomsskole 

ÅDT: 3300 

Brua har ikke separat tilbud til myke 

trafikanter. Alle ungdomsskoleelever med 

skolevei langs Rv 108 fortsatt tilbys gratis 

skoleskyss.. 

 

 

5.2 Prioriterte trafikkfarlige punkter langs riksveger 

Tabellen viser Hvaler kommunes prioriteringsliste over trafikkfarlige punkter langs riksveg.  

Nr Tiltak/beskrivelse Anslått 

Kostnad 

Kommentar 

26 Rv 108 Storveien x Prestegårds-

skogen 

 

 

 

 

100’ Skolekrets/område: Floren  
ÅDT: 2-3000 

Mange skolebarn kommer gående langs Prestegårds-

skogen og skal krysse Rv 108.  Trolig for få fotgjengere 

til at det er grunnlag for fotgjengerfelt.  

Aktuelt tiltak: flytte fartshump nærmere krysningspunk-

tet. Bedre belysning av fartshump/krysningspunkt.  

Dermed tilrettelegges slik at barna kan krysse Rv 108 

ved fartshumpen og deretter fortsette langs gangveien 
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(Floren) på baksiden av KIWI fram til Kjøholtveien, se 

punkt 5.  Forslag til tiltak er illustrert i figur 5.1 

27 Rv 108 Busslomme ved 

Hvalertunnelen  

 

 
Skolekrets/område: Floren skole 
ÅDT: 2000 

Busslomma mangler leskur og belysning.  Mange 

trafikanter  blir kjørt dit for å vente på bussen som 

kjører rundt øya.  

28 Rv 108 Skipstad.  50’ Skolekrets/område: Floren 

ÅDT: 2000 

Undergang til bruk for traktor kan brukes av skolebarn 

ved kryssing av veien.  Mangler tilførselsveier fra 

bussholdeplass til undergang.  Dette kan etableres 

med relativt enkle midler. Bedre punktbelysning av 

området, slik at bilistene som kjører langs Rv 108 

skjønner at det er noe som skjer her. 

29 Rv 108 ved vei til Brattestø 250’ Skolekrets/område: Floren 

ÅDT: 2500 

Skolebarna må krysse riksvegen.  Forslag til tiltak: 

flytte busslommen vis a vis hverandre, og bygge gang / 

sykkelvei fra bussholdeplasser til Brattestøveien.  

Bedre punktbelysning av området, slik at bilistene som 

kjører langs Rv 108 skjønner at det er noe som skjer 

her.  Langsiktig tiltak: bygge planfri kryssing med rv 

108. (undergang eller overgang) 

30 Rv 108 ved Rødkrysset 4 mill Skolekrets/område: Hvaler ungdomsskole 

ÅDT: 3000 

Fartsgrense 70 km/t på riksvegen.  Tidligere søknader 

om redusert fartsgrense er avslått. Økende 

sideveitrafikk på grunn av utbygging på Rødfeltet og 

Hvalerhallen mv. 

Forslag til langsiktig tiltak: å bygge undergang under 

Rv 108 for sikker kryssing til/fra østgående. 

Bussholdeplass for østgående busser. Mulig løsning er 

vist skissemessig i figur 5.3 

37 Rv 108 ved Sand 250’ Skolekrets: Åttekanten skole 

 

ÅDT: 3000 

 

Skolebarna må krysse riksvegen.  Forslag til tiltak: 

flytte busslommene vis a vis hverandre, og bygge gang 

/ sykkelvei fra bussholdeplasser til veiene til Sand og 

over Sandetoppen.  Bedre punktbelysning av området, 

slik at bilistene som kjører langs Rv 108 skjønner at 

det er noe som skjer her. Langsiktig tiltak: bygge planfri 

kryssing med Rv 108. (undergang eller overgang) 

38 Rv 108 ved Bekkene 250’ Skolekrets: Åttekanten skole 

 

ÅDT: 4000 

 

Skolebarna må krysse riksvegen.  Forslag til tiltak: 

flytte busslommene vis a vis hverandre, og bygge gang 

/ sykkelvei fra bussholdeplasser til veiene til Sydengen 
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og Dypedal.  Bedre punktbelysning av området, slik at 

bilistene som kjører langs Rv 108 lettere kan oppfatte 

at dette er et spesielt punkt. 

Evt. langsiktig tiltak: bygge planfri kryssing med Rv 

108. (undergang eller overgang) 

 

39 Rv 108 ved Dypedalsåsen 75’ ÅDT: 4000 

 

Eldre mennesker som skal ta bussen må krysse veien. 

Fartsgrense 70 km/t å manglende sikt på grunn av 

kurve.  Forslag til tiltak: Bedre punktbelysning av 

området, slik at bilistene som kjører langs Rv 108 

lettere kan oppfatte at dette er et spesielt punkt.  

I tillegg mangler leskur ved bussholdeplassene. 

40  Rv 108 ved Skjeldbotoppen 200’ Skolekrets: Åttekanten skole 

 

ÅDT: 5000 

 

Skolebarna må krysse riksvegen. Manglende sikt rundt 

kurve når man kommer vestfra. Se bilde fig 5.4. 

Forslag til tiltak: flytte busslommen vis a vis hverandre, 

og bygge gang / sykkelvei fra bussholdeplasser til 

veiene til Skjeldsbo og Norderhaug.  Bedre 

punktbelysning av området, slik at bilistene som kjører 

langs Rv 108 lettere kan oppfatte at dette er et spesielt 

punkt.  

Langsiktig tiltak: bygge planfri kryssing med Rv 108. 

(undergang eller overgang) 

41 Rv 108 Ødegårdskilen, 

bussholdeplass ved Esso 
---- 

Skolekrets: Åttekanten 

 

ÅDT: 5000 

 

30 barn venter på bussen. Området er lite definert og 

farlige situasjoner kan oppstå.  Bussholdeplassen skal 

bygges om i 2008. 

42 Rv 108 Ødegårdskilen, 

manglende sikt ved kryssing 

2’ Skolekrets: Åttekanten 

 

ÅDT: 6000 

Barn fra Norderhaug velger snarvei ned til Rv 108 og 

kommer ut i veien et sted med manglende sikt pga 

granhekk.   Kryssing av Rv 108 foregår på et annet 

sted enn i fotgjengerfeltet, fordi dette er raskere. 

Fjerning av granhekk vil bedre frisikten. Vurdere avtale 

med grunneier om fjerning eller kvisting. Trolig ikke 

aktuelt med flere gangfelt i Ødegårdslkilen, men dette 

kan selvsagt tas opp med Statens vegvesen. 

43 Rv 108 Ødegårdskilen, ny 

avkjørsel til KIWI 

1’ ÅDT: 6000 

 

Ny avkjøring etablert i 2006, som er dårlig merket og 

dermed kommer ”brått på” bilister som bråbremser.  

Bør vurderes fjernet igjen. 
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Figur 5.1: Krysningspunkt over Rv 108 ved Prestegårdsskogen.  Skisse med forslag til tiltak. 

 

 

 
 

Figur 5.2: Rødkrysset sett østover.  Manglende sikt pga. kurve. Farlig for busspassasjerer til/fra holdeplass for 

østrettet trafikk.  

 

Rv 108 

FORSLAG TIL TILAK RV 108 VED PRESTEGÅRDSSKOGEN 



Side 39 

 

Asplan Viak AS / Hvaler kommune 

PLANFORSLAG, MARS 2008 

 

 

 

 
 

Figur 5.3: Prinsippskisse som viser mulig løsning med undergang i Rød-krysset 

 

 

 
 

Figur 5.4: RV 108 ved Skjeldsbotoppen.  Manglende sikt rundt kurve når man kjører østover. 

  

Rv 108 

Rødsveien 

FORSLAG TIL TILAK RV 108 VED RØDKRYSSET –  

PRINSIPPSKISSE 
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6 TILTAK LANGS FYLKESVEGER – OVERSIKT 

Kapittelet gir en oversikt over aktuelle tiltak langs fylkesveger i Hvaler kommune. Statens vegvesen Region Øst har 

ansvar for gjennomføring av tiltak på fylkesveger. Aktuelle tiltak langs riksveger er omtalt i kapittel 5. Nummereringen i 

tabellene henviser til kart (datert april 2005) som viser tiltakenes geografiske plassering. Det er omtalt i kommentarko-

lonnen de steder hvor man vet noe om finansiering og gjennomføring av tiltaket. 

6.1 Prioriterte gang- / sykkelveger langs fylkesveger 

Tabellen viser Hvaler kommunes prioriteringsliste for gang-/sykkelveger langs fylkesveger. Nummereringen i tabellen 

henviser til kart i vedlegg 2 som viser tiltakenes geografiske plassering (ettersendes). 

Nr Tiltak/beskrivelse Lengde Anslått 

Kostnad 

Kommentar 

51 Fv 473 Papperhavn 3,5 km 2,8 mill 
Smal og svingete vei.  ÅDT: 350 

Ønsker gang/sykkelvei.  Antatt lm-kostnad: 

8000 kr/lm. 

52 Fv 474 Papper 3,0 km 2,4 mill 
Smal og svingete vei.  ÅDT: 500 

Ønsker gang/sykkelvei. Antatt lm-kostnad: 

8000 kr/lm. 

6.2 Trafikkfarlige punkter på fylkesveger 

Tabellen viser Hvaler kommunes prioriteringsliste for trafikkfarlige punkter langs fylkesveger. Nummereringen i 

tabellen henviser til kart i vedlegg 3 som viser tiltakenes geografiske plassering (datert mars 2006). 

 

Nr Tiltak/beskrivelse Anslått 

Kostnad 

Kommentar 

61 Fv 506, Edkrysset 15’ ÅDT: 300 

Skolebussen må rygge for å snu i dette 

krysset.  Etablere belysning, slik at 

busssjåføren lettere kan se skolebarna. 

Foreslått av Borg buss 

62 Fv 494: Buss-stopp på Viker 50’ ÅDT: 500 

Mangler belysning. Aktuelle tiltak: etablere 

leskur på opparbeidet repo, samt bedre 

belysningen.  Aktuelt Aksjon skoleveitiltak. 

Alternativ løsning er at barna venter på 

bussen ved eksisterende lyktestolpe på 

motsatt side av veien. 

63 Fv 472 Utgårdskilen 5’ ÅDT: 750 

Punkt ved idrettsbanen.  Granhekk og 

furukratt hindrer frisikt fra en sidevei som 

kommer ut på fylkesveien.  Fjerning av 

granhekk og furukratt vil bedre frisikten 

vesentlig. 

64 Fv 496 Vikerveien, ved nye 

Skipstad boligfelt 

 ÅDT: 190 
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Beboere må krysse over veien for å kaste 

søppel i containere. Oppleves som utrygt 

pga manglende belysning og mye 

hyttetrafikk. Ønsker å få flyttet containere. 

Situasjonen anses ikke som farlig, og dette 

punktet har en lav prioritering. 

6.3 Veilys langs fylkesveger.  

Fv 496 Vikerveien: Mørk og smal vei.  Ønsker veibelysning. Lengde: 1 km. Kostnadsoverslag: 350’.  (1 mast per 75 

meter og 25’ per lysmast).  

Fv 482 Sydengen: Strekningen mangler veilys.  Dette er planlagt bygget i 2008. 
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7 OPPFØLGING 

7.1 Organisering 

Det foreslås å opprette et administrativ TS-forum (Trafikksikkerhetsforum) som bør ha følgende sammensetning: 

 

- Representant for seksjon Miljø og teknikk(leder/sekretær) 

- Representant for planmyndighetene. 

- Representant fra grunnskolen  

- Representant fra barnehagen 

- Lensmannen i Hvaler 

- Representant fra Statens vegvesen Region Øst 

- Representant for BorgBuss. 

- Funksjonshemmedes råd 

- Eldrerådet 

 

Trafikksikkerhetsforumet ved oppnevnt leder har ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.  Dette innebærer å 

være en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet, og å sørge for at planlagte prosjekter blir igangsatt og gjennomført. 

 

Trafikksikkerhetsforumet skal foreta en tverrfaglig vurdering av kommunens bruk av trafikksikkerhetsmidler, både til 

fysiske og ikke-fysiske tiltak.  

Trafikksikkerhetsforumet skal i utgangspunktet avholde møter 1-2 ganger per år. 

 

Deler av trafikksikkerhetsforumet kan inngå i arbeidsgrupper som nedsettes i forbindelse med tiltak/aktiviteter, etter 

behov. 

Trafikksikkerhetsforumet har ansvar for koordinering mot andre trafikksikkerhetsaktører internt og eksternt.  

 

Det skal gjennomføres en ny rullering av planen i 2011/12. Arbeidene bør starte opp høsten 2011 med en evaluering 

av gjennomføring av planen. Viktige problemstillinger blir: hvilke tiltak er gjennomført, og hvilke resultater man har 

oppnådd. Rulleringen av planen skal også inneholde forslag til hvilke områder som skal prioriteres i det videre med 

trafikksikkerhet i Hvaler. 

7.2 Budsjettmessige konsekvenser 

En forutsetning for at tiltakene beskrevet i de seks fokusområdene i kapittel 4 skal komme til gjennomføring, er at 

midler til formålet prioriteres i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen.  Siden biltrafikk og ulykkestall er 

økende bør trafikksikkerhet være et prioritert området i Hvaler i årene framover. Ikke minst er befolkningen i 

kommunen opptatt av dette temaet. 

 

I tabellen i kapittel 4.6 er det listet opp fysiske tiltak på kommunale veier, som Hvaler kommune kan gjennomføre.  

Disse tiltakene har til sammen en kostnad på ca. 1.3 mill kroner. I tillegg gjennomføres en del mindre trafikksikkerhets-

tiltak som del av den løpende forvalting og drift av vegnettet. Dette er tiltak som vegbelysning, fartshumper, 

frisiktutbedringer i kryss osv.  
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VEDLEGG 

 

VEDLEGG 1: EVALUERING AV GJELDENDE PLAN 

VEDLEGG 2: TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK I HVALER. PRIORITERTE TILTAK 

PÅ KOMMUNALE VEIER, RIKS- OG FYLKESVEIER. 
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VEDLEGG 1:  

EVALUERING AV ARBEIDET MED TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PERIODEN 

2001-04 

 

Fysiske trafikksikkerhetstiltak 

 

TILTAK KOMMENTAR 

Innføre 30-sone og fartsdempende tiltak på kommunale 

boligveier i Hvaler 

Er innført ved Rød, Stormusfjellet, Sydengen og 

Åttekanten, samt hele Skjærhalden, 

Utbedring av busstopp ved skolene. Floren, Asmaløy og 

Åttekanten 

Er utført ved samtlige skoler 

Etablering av fartsdempende tiltak på Fv 472 forbi 

Åttekanten skole 

Utført 

Gang/sykkelvei fra Bratte bakke til Utgårdskilen Fv 472 Gjennomføres 2008 / 2009 - bompengefinansieres 

Gang/sykkelvei langs Rv 108 mellom brygga og Hvaler 

kirke 

Delvis gjennomført 

Div mindre utbedringer på kommunale veier Lite utført 

Tiltak ved Asmaløy skole og Hvalerhallen (parkering, 

bussterminal, sikker gangforbindelse m.m.) 

Utført 

Gang- / sykkelvei langs Bernhardmyra Utført 

Omlegging av adkomstvei til Stormusfjellet  Utført 

Gjennomførte utbedringer i krysset  

Bratte Bakke X RV 108  

 

Utføres 2008 / 09 med bompengefinansiering 

Ødegården: vurdere nedsatt fartsgrense og opphøyet  

gangfelt ved fotgjengerfelt over Rv 108 

 

Utført 

 

Arealplan og byggesaker 

 

TILTAK KOMMENTAR 

Fremme trafikksikkerhet gjennom arealplanlegging og 

enkeltsaker 

Delvis utført 

Fremme trafikksikkerhet gjennom planlegging og 

lokalisering av offentlige bygninger, samt utbygging av 

offentlig infrastruktur 

Delvis utført 

Kvalitetssikring av gamle og nye reguleringsplaner Delvis utført 

 

 

Ikke-fysiske trafikksikkerhetstiltak 

 

TILTAK KOMMENTAR 

1. Organisatoriske tiltak  

Opprette et administrativt TS-utvalg Gjennomført i en periode. 

Innarbeide øremerkede trafikksikkerhetsmidler i 

langtidsplan og årlige budsjetter 

Ikke utført 

Avholde årlige møter med Statens vegvesen Ikke utført 

Hvalerbommen opprettholdes etter 2006. Inntekt brukes Utført. Gang/sykkelvei langs Fv 472 til Ødegårdskilen 
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til å finansiere g/s-veier finansieres delvis med midler fra Hvalerbommen. 

2. Opplæring, informasjon og holdningsskapende 

arbeid 

 

Kompetanseheving i trafikksikkerhet blant barnehage-

personell. Kurs i forbindelse med planleggingsdager 

Ikke utført. 

Barnehagene i Hvaler melder seg inn i Trygg Trafikk ikke utført 

Pelle politibilaksjonen gjennomføres årlig Ikke utført 

Trafikkopplæring innarbeides i den lokale rammeplanen 

for barnehagene 

Ikke utført 

Utnevne trafikkansvarlig ved den enkelte skole Ikke utført 

Gjennomføre ”Aksjon skolestart” kampanje i regi av 

Statens vegvesen 

Gjennomføres årlig. 

Gåopplæring og gåprøver gjennomføres ved 

barneskolene (modell: Floren skole) 

Generelt svarer skolene at trafikksikkerhetsarbeidet har 

vært nedprioritert som følge av de siste årenes 

strukturendringer, men at det er aktuelt å ta opp dette 

arbeidet igjen nå. 

Øve på å bruke buss. (modell taubussen ved Asmaløy 

skole)  

Arrangere sykkeldag (Floren og Åttekanten har opplegg 

for dette) 

Utarbeide regelverk for sykkel og hjelmbruk (Floren og 

Åttekanten har opplegg) 

Regelverk for transport av skolebarn i privatbil i skolen 

regi (Åttekanten har laget regelverk for dette) 

Kampanje for bruk av sykkelhjelm. Lage lokal 

informasjonsbrosjyre om bruk av sykkelhjelm 

Felles refleksaksjon for alle skolene 

Mopedopplæring.  Trafikalt grunnkurs tilbys ved fritidsklubben Asmaløy.  

Samarbeid med lokal kjøreskole. 

Informasjonskampanje om sikring av barn i bil ved 

helsestasjonene.  Lage en lokal informasjonsbrosjyre evt 

bruke brosjyre fra Trygg Trafikk 

Ikke utført. 

Lokal informasjonskampanje om ungdomsulykkene.  

Fokus på at det skjer mange ulykker med ungdom. 

Avholdt ett møte. 

Lokal kampanje for trafikksikker transport i regi av 

idrettslagene og skolekorps. 

Ikke utført 

Bruk av kommunal informasjonsavis/internett til 

informasjon om ulykker, trafikksikkerhet mv 

Ikke utført 
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Vedlegg 2:  

 

Oversikt trafikksikkerhetstiltak i Hvaler. 
 


