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Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 
 
Vedlegg: 
19.04.2022 Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 Utkast 19042022 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunstyret vedtok i sak 68/21 oppstart av arbeid med revidering av kommunal 
trafikksikkerhetsplan. Det ble samtidig oppnevnt et trafikksikkerhetsutvalg som fikk ansvaret 
for planarbeidet. Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2017. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2022-2025 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring. 
 
 
 
Kommunestyret 28.04.2022: 
 
Behandling: 
Marit Slettum (SP) foreslo følgende tilleggspunkt i planen; 
 

· Vurdere nedsatt fartsgrense ved kryssende skiløyper på Fv 33 Tonsåsen. 
 
Avstemmingsprosedyre: 
Administrasjonens forslag til vedtak med tilleggspunktet fra Marit Slettum ble tatt til samlet 
avstemming 
 
ENSTEMMIG 
 
 
 
KS- 40/22 Vedtak: 
Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2022-2025 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring med følgende tilleggspunkt;  

· Vurdere nedsatt fartsgrense ved kryssende skiløyper på Fv 33 Tonsåsen. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunal trafikksikkerhetsplan for Etnedal 2018-2021 ble vedtatt i kommunestyret i 2017. 
Mange av tiltakene i planen er gjennomført, og det har derfor vært behov for å revidere 
planen. Dette er også i tråd med kommunal planstrategi for Etnedal kommune. 
 



Etnedal kommune er også nylig re-godkjent som «trafikksikker kommune». Oppdatert 
trafikksikkerhetsplan er ett av kriteriene for denne godkjenningen. 
 
Planforslaget som nå foreligger bygger på samme mal som tidligere plan. Det er gjort 
nødvendige oppdateringer i kapitlene 1 til 4. Kapittel 4.2 oppsummerer de utfordringer man 
ser i Etnedal ut fra det som har kommet frem i løpet av planprosessen så langt. Kapittel 5 
inneholder forslag til nye tiltak for perioden 2022 til 2025. Tiltakene er delt inn i 
«Forebyggende arbeid», «Fysiske tiltak på kommunale veger og plasser» og «Fysiske tiltak 
på fylkeskommunale veger». 
 
I planens kapittel 1.2 er det gjort rede for planprosessen, inkludert de medvirkningstiltak som 
er gjennomført. Det har vært invitert til ett møte med referansegruppa og prosjektleder har 
vært i møte med ungdomsrådet. I tillegg har det vært en del direkte kontakt med ulike 
interesser, som for eksempel FAU. Tiltak på fylkesvegnettet har vært drøftet direkte med 
Innlandet fylkeskommune. 
 
Planen legger stor vekt på å fortsette det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres i 
Etnedal, med vekt på forebyggende arbeid. Det betyr blant annet at kapittel 5.1 inneholder 
flere nye tiltak, som ulike enheter i kommunen har ansvaret for å gjennomføre. 
 
Tiltakene som foreslås på kommunale veger og plasser er kommet frem etter innspill fra ulike 
grupper, og i samråd med kommunens fagfolk på veg og uteplasser. Tiltaket med pri 4 er 
videreført fra forrige plan. 
 
Gjennomføring av tiltakene på fylkeskommunale veger er ment som innspill til 
fylkeskommunen på hva vi ser på som viktige tiltak. 
 
 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen mener det er gjennomført en ryddig og god prosess for å komme frem til gode 
trafikksikkerhetstiltak for neste periode. Etnedal har ingen store utfordringer knyttet til 
trafikksikkerhet. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på forebyggende arbeid slik at vi 
forhåpentligvis kan unngå alvorlige hendelser i framtiden. En oppdatert trafikksikkerhetsplan 
er viktig både for å kunne jobbe planmessig med viktige og aktuelle tiltak, og for å kunne 
søke midler til gjennomføring av tiltakene. 
 
Statistikken over trafikkulykker i Etnedal viser ingen spesiell trend når det gjelder type ulykker 
eller ulykkespunkter. Det er de siste årene gjort en del utbedringer på fylkesvegnettet, og 
dette kan ha fjernet noen tidligere ulykkespunkt. Det er derfor vanskelig å foreslå konkrete 
utbedringer ut fra ulykkesstatistikken. Rådmannen ser det som viktig å legge vekt på 
forebyggende arbeid og har derfor foreslått en del nye tiltak i tillegg til det som allerede er 
innarbeidet i enhetene. 
 
Hytteeiere/fritidsinnbyggere er en relativt stor trafikantgruppe i Etnedal, som ferdes mye på 
de tidspunkter det er registrert mest ulykker. Det vil si fredager og søndager. Det vurderes 
derfor som viktig å involvere dem i trafikksikkerhesarbeidet både for å arbeide forebyggende 
overfor dem og for å få innspill til utbedringer langs vegnettet. Det er i første omgang foreslått 
at trafikksikkerhet skal være tema på årlig dialogmøte med hytteforeninger. 
 
Et tema som flere har spilt inn er strekningen Bruflat-Etnedal skule, og hensynet til myke 
trafikanter. Strekningen er, bortsett fra fv 33, den mest trafikkerte vegstrekningen i Etnedal. 
Dette er også skoleveg for mange barn, og reiseveg til og fra mange fritidsaktiviteter. Her er 
det ingen tilrettelegging for myke trafikanter i dag. Rådmannen har foreslått som pri 1 på 
fylkeskommunale veger at mulige tiltak her blir utredet. Kommunen bør i den forbindelse 
være en pådriver for å få dette gjennomført. 



 
Tiltakene med budsjettkonsekvenser for kommunen må endelig avklares i forbindelse med 
budsjettprosesser før de kan gjennomføres. Det må også gjøres mer detaljert 
kostnadsberegning før gjennomføring. Mange av disse tiltakene vil også kunne utløse 
tilskudd fra fylkeskommunen. 
 
 
 
 


