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Forord 

Trafikksikkerhetsplanens hensikt er å få grunnlag for en bedre trafikksikkerhetsmiljø i Måsøy 

kommune.  

Trafikksikkerhetsplanen er en rullering av vedtatt plan for perioden 2005 – 2009.  Foreliggende 

trafiksikkehetsplan er en strategisk plan for kommende fireårsperiode og handler om å innfri 

målsettingen om å få ned trafikkulykkestallene i Måsøy kommune i henhold til nye vurderte visjoner, 

retningslinjer og nye trafikksikkerhetsfremmende tiltak. 

 

 

Kommunens visjon, hovedmål og strategier 

 

Økt trafikksikkerhet utgjør summen av en rekke ulike tiltak, både fysiske og ikke fysiske tiltak. 

Foreliggende trafikksikkerhetsplan gir mulighet for Måsøy kommune om at søke midler fra 

Fylkeskommune og Statens Vegvesen.  

I følge «Kommuneplan for Måsøy kommune 2012-2024 samfunnsdelen» er visjonen at Måsøy 

kommune skal være: «livskraftig og nyskapende» og sånn vil det bli.  

Ett kjempe stort takk til trafikksikkerhetsutvalget og innbyggere for alle gode innspill.  

Kommuneplanlegger,  

Helena Majforsen 
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DEL 1  STRATEGIDEL 

 

1.         Innledning 

1.1         Bakgrunn for planen 

Trafikkulykkenes antall, omfang og karakter viser at disse representerer et betydelig  

folkehelseproblem, og koster årlig samfunnet store beløp. Arbeid med å forebygge 

trafikkulykker og øke trygghetsfølelsen har hatt høy prioritet i norsk trafikksikkerhetspolitikk. 

Det har derfor vært en sterk satsing på ulykkes reduserende tiltak siden – 70 tallet. 

 

Bakgrunnen for denne planen er blant annet å følge opp vegtrafikklovens § 40 å innfri 

målsettingen om å få ned trafikkulykkestallene i Finnmark. Fylkeskommunen har et ansvar for 

å tilrå og samordne og fremme trafikksikkerhetstiltak i fylket.  

 

Nåværende «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune» gjelder for perioden 2005 – 2009. 

Trafikksikkerhetsplanen bør revideres hvert 4 år og Kommunestyret har den 6 mai 2021 

prioritert att «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune» skal revideres. 

Denne reviderte versjonen «Trafikksikkerhetsplan for 2023-2026» handler om å innfri 

målsetting om å få ned trafikkulykkestallene i Måsøy kommune i henhold til nye vurderte 

visjoner, retningslinjer og nye trafikksikkerhetsfremmende tiltak. Videre skal planen være til 

hjelp i det totale trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen i henhold til: 

 

 hvilke tiltak som skal gjøres av hvem 

 når og til hvilken kostnad 

 

Nye nasjonale og regionale føringer for trafikksikkerhetsarbeidet finnes. Nasjonal 

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

transportplan».  

 

I henhold til Meld. ST. 19 (2014 - 2015) Folkehelsemeldingen om mestring og muligheter 

ønskes tversektorielle samarbeidet for å forebygge trafikkulykker som vurderes som et 

betydelig folkehelseproblem. I følge folkehelseloven skal blant annet kommuner fremme 

befolkningens helse og trivsel.1 Loven er samordnet med plan- og bygningsloven som er et 

regelverk for kommunen at iverksette nødvendige tiltak for å fremme bærekraftig 

samfunnsutvikling og for å iverksette tiltak i henhold til folkehelseutfordringene2.  

 

 

  

                                                           
1 Lov om folkehelsearbeid kap. 1 § 1-2, kap.2 § 4 
2 Plan- og bygningsloven, kap. 1 § 1  
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1.2         Målsetting, strategier og visjon 

Målsettingen i «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2022 – 2025» er å finne hvor det 

finnes trafikkfarlige miljøer og presentere relevante tiltak for å fremme trafikksikkerheten. 

Trafikkulykkesstatistikken brukes for å finne disse trafikkfarlige miljøene.  Innspill fra 

innbyggere gir kommunen et godt grunnlag for å prioritere hvilke trafikksikkerhetsfremmende 

tiltak som kommunen ønsker å gjøre.  

Strategien er at kommunens innsats skal rette seg mot myke trafikanter: gående og syklende 

i alle aldersgrupper men det legges særlig vekt på at «Trafikksikkerhetsplanen for Måsøy 

kommune 2023 -2026» skal bidra til utvikling av trygge, sikre og attraktive skoleveger for barn 

og unge.  

I følge «Kommuneplan for Måsøy kommune 2012-2024 samfunnsdelen» er visjonen for 

Måsøy kommune: 

 

 livskraftig og nyskapende 

 

Trafikkmiljøet utgjør en viktig komponent for å skape attraktive og livskraftige samfunn for 

alle.  

 
Kommunens langsiktige visjon for økt trafikksikkerhet er at i fremtiden bli en «Trafikksikker 

kommune» 

 

Måsøy kommune arbeider sektorielt for å inkludere Agenda 2030:s  mål og 

trafikksikkerhetstiltak gjenspeiler seg i å oppfylle: 

 

 mål 11: «Bærekraftige byer og lokalsamfunn», Gjøre byer og lokalsamfunn 

inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige 

I henhold til «Nasjonal 

transportplan 2018-2029« er det 

formulert en nullvisjon for 

trafikksikkerhetsarbeidet som 

sier at ingen skal bli drept eller 

hardt skadd i trafikken. Den 

visjonen «ingen drepte eller 

hardt skadde i veitrafikken» er 

oppdel på et overordnet 

hovedmål med flere tilhørende 

langsiktige strategier. 
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 mål 3: «God helse og livskvalitet», Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 

uansett alder 

 

1.3        Organisering og samarbeidsaktører 

Aktører på lokal nivå 

For trafikksikkerhetsarbeidet er det viktig at arbeidet koordineres, slik at man unngår  

at etatene jobber hver for seg. Både etater, organisasjoner, fylkeskommune, vegvesenet og 

enkelte innbyggere bistår kommunen i dette arbeidet. 

 

Organisering og deltakere for arbeidet er: 

 

 

Utvalgets medlemmer har fungert som arbeidsgruppe og prosjektleder Helena Majforsen fra 

«samfunn og utvikling» har medvirket og utarbeidet selve trafikksikkerhetsplanen.  

 

Medlemmene i trafikksikkerhetsutvalget er representanter for:  

 

 politiet i Måsøy kommune: Christen Selvåg, Admir Berisha 

 drift og utvikling: Robert Larsen 

 hovedutvalg teknisk utvikling og miljø: Svein M. Johnsen 

 ungdomsrådet: Linnea Johansen og koordinator: Hanna Jacobsen 

 folkehelse: Siv Louise Berg  

 uteetaten, fagarbeider vei: Bjørn Harald Olsen 

 

Øvrige aktører  

I det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er lokale aktører vurdert som særdeles viktige for 

å oppnå de mål vi setter oss. I tillegg til disse må Måsøy kommune benytte den kunnskap og 

faglig ekspertise som finnes innen trafikksikkerhetsarbeidet i vårt fylke. I denne planen vil vi 

spesielt nevne følgende:  
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Trygg trafikk 

Trygg Trafikk er en felles organisasjon for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Organisasjonen 

ble opprettet i 1956 og pådriver for trafikksikkerhetsfremmende tiltak i landets fylker.  

Trygg trafikks oppgaver er: 

 

 yte kompetanse innenfor trafikksikkerhet til førskolesektoren og skoleverket, slik 

at trafikkopplæringen blir best mulig ivaretatt.  

 holdningsarbeid med bevisstgjøring og utvikling.  

 koordinere det frivillige og private trafikksikkerhetsarbeidet.  

 være bindeledd og koordinator mellom det frivillige/private 

trafikksikkerhetsarbeidet og offentlige myndigheter.  

 trygg trafikk kan med fordel trekkes med i arbeider i en tidlig fase når tiltak 

planlegges.  

 
Statens Vegvesen  

Når det gjelder trafikksikkerhet har Statens Vegvesen har et ansvar for å samordne, 

koordinere og gjennomføre tiltak i Finnmark fylke. En av mange oppgaver i den forbindelse er 

å gi faglig bistand om trafikksikkerhet til kommunene i fylket.  

 

Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 

I henhold til vegloven har Finnmark fylkeskommune har ansvar for å tilrå og samordne 

trafikksikkerhetsarbeid i fylket. Denne oppgave ivaretas gjennom det Fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsutvalget.  

Fylkeskommunen har også fokus på samordnet areal- og transportplanlegging slik at:  

 

«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling». 

 
Politi 

Politiet, og for Måsøy kommunes vedkommende - er en lokal ressurs som det samarbeides 

nært med. Politiet har i henhold til trafikksikkerhet flere funksjoner. Politi vil i denne 

sammenheng være en sentral aktør for trafikksikkerhet og vil medvirke på alle plan fra 

planlegging og undervisning / informasjon til gjennomføring av tiltak og etterarbeidet. 
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Det lokale samfunnet  

De ulike aktørers engasjement fra det lokale samfunnet, i trafikksikkerhetsarbeidet er en viktig 

forutsetning for at målsettingene skal oppnås. Gjennom innspill fra enkeltpersoner, lag, 

foreninger, bedrifter, skoler og barnehager etc. vil gi et godt grunnlag ved vurdering av 

relevante trafikksikkerhets fremmende tiltak.  

 

1.4         Framdriftsplan og medvirkning  

Oppstart av «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023 -2026» ble vedtatt av 

Hovedutvalget Teknisk, utvikling og miljø i februar 20223.  

Under utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen har det blitt annonsert om planoppstart på 

blant annet kommunens hjemmeside og at kommunen ønsker få innspill på 

trafikksikkerhetsfremmende tiltak.  

 

 
Skjematisk framdriftsplan som ble vedtatt i februar 

 

Forslag til «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023-2026» vil legges ut til offentlig 

ettersyn og høring i minimum seks uker for å få innspill fra innbyggere, organisasjoner og 

myndigheter. Etter høring vil kommunen vurdere innkomne innspill.   

De ulike aktørers engasjement i trafikksikkerhetsarbeidet er en viktig forutsetning for at 

målsettingene skal oppnås. Revisjon av «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023 – 

2026» har vært knyttet opp mot flere møter i trafikksikkerhetsutvalget.  

Det ikke noe krav om at det skal utarbeides et planprogram. For å fremme en rask prosess ved 

utarbeidelse av «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023 – 2026» har prosjektlederen 

vurdert at trafikksikkerhetsplanen skal utarbeides som en tematisk plan uten at kommunen 

trenger å følge prosessreglene i plan- og bygningsloven.4  

 

                                                           
3 Se vedlegg 1, sak: 22/351 – 1.  
4 Kilde: Sak: 22/352, dato: 19.05.2022, Fylkeskommune.  
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1.5         Økonomi og prioriteringer 

Kommunen har pr. dag ikke satt inn egne midler til trafiksikkehetsfremmende tiltak men 

dette er noe man trenger å gjøre fremover for år 2023.  

Trafikksikkerhetsutvalget skal etter høring vurdere hvilke prioriteringer som må gjøres av de 

forskjellige tiltakene under perioden 2023 – 2026 og i henhold til økonomi. I tillegg bør det 

planlegges for en oppfølgning av foreslåtte tiltak.  

Kommunen kan søke midler for trafikksikkerhetstiltak for ulike prosjekttyper5: 

 

 fysiske trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunal og kommunal vei. 

 for opplæring, informasjonsarbeid og holdningsarbeid som kan forebygge 

trafikkulykker 

 pilotprosjekter for å finne løsninger på trafikksikkerhetsutfordringer 

 

Fylkeskommunen har i henhold til vegtrafikklovens § 40 a et ansvar for å tilrå og samordne 

tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. For å stimulere trafikksikkerhetsarbeidet i 

fylket forvalter Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Finnmark søkbare midler til  

trafikksikkerhetstiltak som finansieres med opptil 80 prosent av totale kostnader.  

Midler kan også søkes fra:  

 

 Barnas transportplan 

 

Etter høring vil alle forslag på nye tiltak vurderes og deretter belyses i kap. 7, «Skjema med 

prioritering av tiltak og kostnad» som også bør oppdateres hvert år med nye tiltak og i 

henhold til kommunens budsjett.  
 

1.6         Avgrensning 

Den geografiske avgrensingen er Måsøy kommune. Veinettet består av flere ulike typer av 

veier og til disse tilhører: riksveier, europaveier, fylkesveier, kommunale veier, og private 

veier.  

Foreliggende trafikksikkerhetsplan belyser fylkesveiene, kommunale veier og gang- og 

sykkelveier samt offentlige/allmenne områder som er formål for å gi økt trafikksikkerhet.   

Trafikksikkerhetsplanen vil synliggjøre trafikksituasjonen på: 

 

 Havøysund 

• Rolvsøy 

• Måsøy 

• Ingøya 

                                                           
5 Kilde: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/samferdsel/trafikksikkerhetsmidler/ 
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 Snefjord 
 

I Måsøy kommune vil det fremst være fokus på kommunale veier og tilhørende gang- og 

sykkelveier6. I tillegg gis forslag til trafikksikkerhetsfremmende tiltak på fylkesveier.   

Det er Statens vegvesen7 som har ansvaret for riks- og europaveier og kommunen har ansvaret 

for kommunale veier, fylkeskommunen for FV. De forslag på fysiske tiltak som er foreslått vil 

kun være rettet mot offentlige veier og derfor presenteres ikke noe tiltak på private veier i 

planen.  

 
 

I 2020 har 8,8 prosent av de kommunale veiene blitt tilrettelagt for syklende8.  

 

1.7         Disposisjon, kunnskapsgrunnlag og metode 

Trafikksikkerhetsplanen for Måsøy er ønskelig å være så konkret som mulig, slik at  

den blir mest mulig brukervennlig. 

Disposisjon for «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023-2027» er at planen  

består av to hoveddeler: 

 

 en strategidel og  

 en handlingsplan som er oppdelt på: fysiske tiltak, holdningsskapende tiltak og 

kjøretøyteknologi 

 

Strategidelen inneholder bl.a. målsettinger og satsingsområder for hele perioden. 

Handlingsplanen justeres hvert år i takt forslag på nye tiltak.  

                                                           
6 Unntatt kap. 3 «Snøscootere utgjør en del av trafikken» for å øke sikkerheten for de som ferdes med snøscooter.  

7 Statens Vegvesen har tidligere hatt ansvar for fylkesveiene men fra 1 januar 2020 har fylkeskommunene ansvar for disse veier. 
8 Kilde: Kostra kommunefakta, omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense 
skiltet 30 km/h eller 40 km/h som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1 * veilengden, fortau langs kommunal vei inngår 
ikke.  

Gang- og sykkelveinett i Havøysund  
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Gjennom møter og høringsrunder hvert år får aktørene mulighet til å uttale seg om tiltakene, 

godkjenne eller avvise dem. Handlingsplanen blir nærmest å betrakte som et kontrakt for 

gjennomføring av tiltakene. 

Kunnskapsunderlaget for «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2022-2024» er tatt fra 

konseptet «Trafikksikker kommune»-konseptet og planen tar utgangspunkt i de nasjonale og 

fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeidet. Ulykkesstatistikk er innhentet 

www.vegkart.no og utgjør grunnlag for å vurdere nødvendige trafikksikkerhetstiltak.  

Trafikksikkerhetsutvalget har hatt gjennomgang av utførte tiltak fra de seneste to 

trafikksikkerhetsplanene, hvilke tiltak som ikke har blitt utført men som framleides er vurdert 

som relevante. Disse er listet opp i kap. 6.2 – 6.3 fysiske tiltak.  

I forbindelse mad kartlegging av ulykkesstatistikk skal relevante forhold av veien vurderes 

f.eks. trafikkmengde, fotgjengeroverganger og fartsgrense etc.  

Kommunen har ettersport om innspill fra innbyggere før høring og har mottatt flere gode 

innspill. Samtlige innspill vil bli vurdert etter høring.  

Her oppe i Finnmark kan snøscootere en del av trafikken og derfor er det lagt in et kapitel 

3.3. med litt informasjon på, hva du som ferdes med snøscootere bør tenke på.   

 

1.8            Evaluering og oppdatering 

I kap.7 «Skjema med prioritering av tiltak og kostnad» skal tiltakene vurderes i prioritert 

rekkefølge av trafikksikkerhetsutvalget etter høring. Det er viktig å koordinere og samordne 

de ulike tiltakene i henhold til Fylkeskommune og Statens Vegvesen/ Barnas transportplan, 

hvor det finnes mulighet hvert år søke midler fra.  

 

2.          Nasjonale, regionale og lokale retningslinjer  

2.1           Nasjonale retningslinjer 

Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 

I Nasjonal transportplan for trafikksikkerhet finnes en visjon om at det ikke skal forekomme 

ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken (nullvisjonen). Uti fra det helhetlige 

perspektivet betyr det at: 

 

 transportsystemet, transportmidlene og regelverket skal utformes slik at det 

fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad bidrar til at 

menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader 

 bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 

 

http://www.vegkart.no/
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Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 -2021 

I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021» presenteres et bredt spekter 

av ulike trafikksikkerhets tiltak og hvordan man kan styrke samarbeidet mellom de sentrale 

trafikksikkerhetsaktørene. Målet er en reduksjon på antall drepte og hardt skadde i 2030 om 

lag 60 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012 – 2015. I den nasjonale 

tiltaksplanen er det utpekt 13 mål for ulike innsatsområder som har betydning for denne 

utvikling:  

 

1. Risikoadferd i trafikken 

Fart, rus, bilbeltebruk  

2. Befolkningsgrupper 

Barn, ungdom og unge førere samt eldre trafikanter og trafikanter med 
funksjonsnedsettelse  
 

3. Trafikantgrupper 

Gående, syklende, mc og moped, tunge kjøretøy 

4. Holdningsskapende tiltak 

5. Kjøretøyteknologi 
 

Folkehelse og barnas situasjon 

Folkehelseloven fastsetter at folkehelse er et ansvar i samtlige sektorer. 

Folkehelseperspektivet bør gjennomsyre alle offentlige planer og Folkehelsemeldingen sier 

at trafikkulykker er et betydelig folkehelseproblem å at trafikksikkerhetsarbeidet skal 

fremmes.  

I følge «Nasjonal transportplan 2018-2029» inneholder den for første gang et eget kapittel 

om Barnas transportplan. Regjeringen ønsker f.eks. at man skal: 

 

• øke kunnskapen om trafikksikkerhet i barnehage og skole 

• legge vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av 

transportsystemet 

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

 fokus på hjertesoner rundt omkring i landet, sånn at skoleveiene blir tryggere og 

at det blir færre biler som kjører forbi med stor fart 

• holdeplasser og parkeringsområder der barn hentes og leveres til og fra skole,  

skolefritidsordning og barnehager skal ha en trafikksikker utforming og 

lokalisering 
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Nasjonal gåstrategi  

I følge skal «Norges nasjonale gåstrategi» gjøre det mer attraktivt at i hverdagen gå mer i 

forbindelse med daglige gjøremål. Da trenger man å ha bedre planlegging, drift og 

vedlikehold av arealer for gående samt at det føles trygt å gå.  

Rent generelt er det viktig at uteområder og trafikkmiljøer utformes universelt og blir mer 

tilrettelagt for gåing med vekt på framkommelighet, sikkerhet og attraktivitet.  

 

Mål for den nasjonale gåstrategien er blant annet at:  

 

• det skal være attraktivt å gå for alle 

• flere skal gå mer og gå lengre 

 flere skal gå i sitt nærmiljø uansett hvor de bor 

 

 
Seks innsatsområder i «Nasjonal gåstrategi9» som må samordnes for å nå målene 
Kilde: Statens Vegvesen, 2012 

Vinterstid er drift og vedlikehold er spesielt viktig vinterstid av gangveier og fortau. For 

natur- og friluftsområder er det bra om man kan fastlegge gangruter og turstier og/eller 

utvikle attraktive omgivelser med utgangspunkt i fotgjengeres forutsetninger og behov. 

 

2.2           Regionale retningslinjer 

Regional transportplan for Finnmark 2018 – 2029 

Regional transportplan for Finnmark legger føringer for samferdselspolitikken i perioden 

2018-2029. Det framholdes at Finnmark skal ha et effektivt, forutsigbart og sikkert 

transportsystem som oppfyller befolkningens og næringslivets behov på en slik måte at 

transportsystemets effekt fremmer: 

                                                           
9     Vedtatt av regjering og storting, ved behandlingen av NTP 2014-2023 og NTP 2018 – 2029   

Gåstrategien omfatter seks innsatsområder med 

definerte målsettinger, virkemidler og tiltak. 

Eksempel på fysiske tiltak kan være:  

 Tilgang til gang- og sykkelvei eller fortau 

 Ett sammenhengende nett for 

fotgjengere 

 Sikre kryssingssteder for forgjenger 

 Vern av eksisterende snarveier og 

etablering av nye 

 God belysning for gående 
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 bolyst og næring 

 innovasjon og miljø 

 

2.3 Lokale retningslinjer før Måsøy kommune 

Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023-2026 

Ny revidert forslag til «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023 -2026» vil danne 

grunnlag for videre arbeid for å fremme trafikksikkerheten i Måsøy kommune.  

 

Kommuneplanens samfunns- og arealdel 

I «kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032» er nevnt at:  

Det skal tas hensyn til universell utforming i alle sektorer og planer for å sikre bred, alminnelig 

deltakelse i samfunnet og at uteområder og transport skal utformes universelt.  

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner vil trafikkløsninger bli vurdert i henhold 

til trafikksikkerhet og universell utforming.  

 

3. Måsøy kommune 

3.1 Innledning 

I følge samfunnsdelen finnes konkrete føringer for arealbruk og blant annet sies at 

«Havøysund skal ha samordnede løsninger for boligutvikling, transport, grøntareal, kultur, 

handel, næring, offentlige tjenester og sosiale møteplasser. Det skal settes av areal til 

trafikksikre løsninger og god adgang for personer med funksjonsnedsettelser». 

 

 
Tab. 1 Aldersfordeling i Måsøy kommune 2021  
Kilde: SSB 

 

 
Tab.2 Etappevis aldersfordeling, det er registrert 

15 som er 5 år, 10 som er 75 år   
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Tab. 1 med alderspyramiden viser folketallet i Måsøy kommune 3.kvartal 2021 med 1162 

registrerte innbygger. Alderspyramiden viser at det finnes mange eldre mennesker, barn og 

unge i kommunen. Flest barn og unge finnes aldersgruppen 10 -14 år.   

Tab. 2 viser en etappevis aldersfordeling med 5 års spann fra alder 5 år til 75 år i Måsøy 

kommune 202110.  

 

3.2 Registrerte kjøretøy i Måsøy kommune 

Diagrammet viser antall registrerte kjøretøy i Måsøy kommune under år 2016 og 2021.  

 

 

Under perioden 2016 – 2021 har antall registrerte personbiler i Måsøy kommune blitt litt 

redusert med 1 %. Relatert til antall innbyggere finnes det relativt mange registrerte mopeder 

(2016 - antall 50, 2021 - antall 48) og tunge motorsykler (2016 - 22, 2021 - 20). Ofte er det 

unge personer som bruker/ferdes med moped og motorsykel. 

 

3.3 Snøscooter 

Dette tema pleier ikke være et tema i en trafikksikkerhetsplan men her ute i Finnmark bruker 

man snøscooter vintertid og det er viktig at man kan unngå at det inntreffer ulykker. Antall 

registrert snøscootere årene 2016 (220 antall) og 2021 (208 antall) har det blitt i en minskning. 

Mellom 2000 og 2021 har antall registrerte snøscootere minsket med ca. 5,5 %.   

For mange er snøscootere blitt en naturlig del av utstyret som benyttes ved ferdsel i  

naturen. Scootertrafikken er regulert gjennom kommunestyrets og Statsforvalterens   

                                                           
10 Not. Noen aldersgrupper er ikke inkludert i tabellen! 
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godkjenning av løypenettet i den enkelte kommune. Trafikksikkerhetsmessig, så  

synes problemene å være størst ved den ulovlige kjøringen, herunder ligger kjøring  

utenfor løypenettet, ungdommer som ikke er gammel nok til å kjøre samt kjøring i  

påvirket tilstand. Et fåtall av disse ulykkene blir registret slik at det finnes noen mørke  

tall.  

Tidligere har snøscooter i stor grad vært til bruk i næring. I dag brukes snøscooteren i stor grad 

til hobby, sport, rekreasjon og fritid. Ungdom er en stor brukergruppe og er ofte innblandet i 

de alvorligste ulykkene. 

 

I LOVDATA11, forskrift om snøskuterløyper finnes bestemmelser for å regulere og legge til rette 

for skjørning med snøskuter i fastsatte løyper. Snøskuterløyper og fastsetting av scooterløyper 

etter nytt regelverk vises på kommunens hjemmeside. Det er kommunestyret som har 

myndighet til å fastsette snøskuterløyper på vinterføre. Bruk av snøskuter skjer på eget ansvar 

og det er derfor viktig å sette seg inn i bestemmelser og omstendigheter som gjelder ved bruk 

av snøscooter.  

 

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende 

forskrifter og det er kommunene som håndhever loven på dette området12. 

 

4.            Trafikk- og ulykkessituasjon 

4.1            Finnmark 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

Fra år 2011 har antall ulykker hatt en tydelig nedgang. Hva gjelder andelen drepte har det 

under perioden 2010 – 2020, sammenlignet ikke blitt noen stor endring. Den ulykkestype 

som dominerer er fremst «påkjøring bakfra.»   

 

                                                           
11 Kilde: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-06-24-2460 
12 Kilde: https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/ 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

4.2 Trafikkulykker i Måsøy kommune 

I dette kapittel belyses inntreffende trafikkulykker i Måsøy kommune. Innledningsvis er det i 

hovedsak flest ulykker på FV.  

 

 

Kart viser kommuneavgrensning og  

hvor på FV det har vært flest ulykker fra 1987 og framover  

 

År 2014 ble det på FV registrert 3 personskadeulykker i Måsøy kommune. I det store hele har 

det vært flest antall registrerte ulykker, (med kun 1 ulykkestilfelle) under årene 1990, 1992 – 

2002 og 2016. Notere også at det under flere år ikke har vært noen registrerte 

personskadeulykker i Måsøy kommune. År 2019 – 2020 har det ikke heller vært noe registrerte 

personskadeulykker på FV i Måsøy kommune.  
 

 
Diagrammet viser skadegrad i veitrafikkulykker  

under perioden 2010 – 2020 i Måsøy kommune 
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statens Vegvesen 

Bland skadegrad og drepte år 2019 

dominerer følgende aldersgruppen i 

rekkefølge:  

Lettere skadde: 45 – 54 år, 25-34 år, 55-

64 år 

Hardt skadde: 55 – 64 år, 45 – 54 år, 20 -

24 år 

Drepte: 35-44 år 

Skadde i alt: 45 – 54 og 55-64 år, 25-34 

år, 20 – 24 år 

 
År 1996 og 2016 ble 2 personer drept i 

trafikken på FV, 2014 og 2015 ble totalt 2 

personer hardt skadd, og flest antall 

ulykker dominerer skadegrad: lettere 

skadd.  

 

 
Registrerte personskadeulykker i trafikk på FV under 

perioden 1990 - 2018 
Kilde: Statens Vegvesen 
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4.3           Oversikt og beskrivelse av ulykkessted  

Trafikkulykker på FV 889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjemaet viser en presentasjon av 16 registrerte trafikkulykker på fylkesveiene under 

perioden 1987 – 2018 i Havøysund og over fjell.  
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Kartillustrasjonene viser hvor på FV i Måsøy kommune det har blitt registrerte trafikkulykker. 

Til kartillustrasjonene tilhører skjemaer som belyser bland annet ulykkeskode, sikt, 

værforhold og km/h. 

 

HAVØYSUND FVV889 
Ulykke  Når  Ulykkeskode Antall enheter/  ÅDT Øvrig opplysninger: 

Sikt, værforhold, km/h 
 

1 Juni 1991 Påkjøring forøvrig ved 
høyresving 

2 / sykkel og personbil  God sikt, opphold, Lysforhold, 
50 km/h 
 

2 Mars 2014 Fotgjenger påkjørt på 
fortau 

2 / fotgjenger og varebil 1160  Snø, isbelagt veg, god sikt, 
opphold, 50 km/h 
 

3 Februar 
2004 

Fotgjenger stod stille 
eller oppholdt seg 
forøvrig i kjørebanen 

2 / fotgjenger og 
personbil 

350 Dårlig sikt, snø/isbelagt veg, 80 
km/h 

4 Februar 
2004 

Fotgjenger stod stille 
eller oppholdt seg 
forøvrig i kjørebanen 

2 / fotgjenger og 
personbil 

350 Dårlig sikt, snø/isbelagt veg, 80 
km/h 
 

5 Juni 1999 Enslig kjøretøy kjørte 
utfor på venstre side i 
høyrekurve 

1 / lastebil  God sikt, opphold, Dagslys, 80 
km/h 

OVER FJELL 
6 August 

2002 
Enslig kjøretøy kjørte 
utfor på venstre side på 
rett vegstrekning 

1 / personbil 100 Våt, bar veg, God sikt, 
opphold, Tussmørke, 
skumring, 80 km/h 

7 Oktober 
1997 

Enslig kjøretøy kjørte 
utfor på venstre side i 
venstrekurve 

1 / personbil  Delvis snø / isbelagt veg, God 
sikt, opphold, Tussmørke, 
skumring, 80 km/h 

8 Mars 2015 Møting på rett 
vegstrekning 

1 / lastebil 150 Snø / isbelagt, Dårlig sikt for 
øvrig, Dagslys, veg80 km/h 
 

9 Februar 
1990 

Påkjøring bakfra 3 / buss, lastebil, ukjent 
enhet 

 Snø / isbelagt veg, Dårlig sikt, 
nedbør, Dagslys, 80 km/h 

10 Juli 1991 Enslig kjøretøy kjørte 
utfor på høyre side i 
venstrekurve 

1 / personbil  Tørr, bar veg, God sikt, 
opphold, daglys 
50 km/h  

11 Juli 1987 Enslig kjøretøy kjørte 
utfor på høyre side i 
venstrekurve 

1 / personbil  Tørr, bar veg, God sikt, 
opphold, Dagslys, 80 km/h 

(12) Juli 2014 Ulykke med dyr 
innblandet 

1 / lett MC 190 Tørr, bar veg, God sikt, 
opphold, Dagslys, 80 km/h 

13 Juni 2018 
 

Enslig kjøretøy kjørte 
utfor på venstre side på 
rett vegstrekning 
 

2 / personbil 190 Våt, bar veg, God sikt, nedbør, 
Dagslys, 60 km/h   

14 Desember 
1989 

Møting i kurve 2 / personbil  Snø / isbelagt veg , Dårlig sikt 
for øvrig, Mørkt uten 
vegbelysning, 60 km/h  

15 August  
2018 

Enslig kjøretøy kjørte 
utfor på høyre side i 
høyre kurve 

1 / personbil 190 Tørr, bar veg, god sikt, dagslys, 
80 km/h 
 

16 Mars 2014 Møting i kurve 3 / lastebiler og personbil 185 Delvis snø / isbelagt veg, God 
sikt, opphold, Dagslys, 80 km/h 
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ÅDT og andel lange kjøretøy 2020: 

ÅDT 1050, og andel lange kjøretøy er 11 % 

ÅDT 197, og andel lange kjøretøy 22 % 

 

Rolvsøy 

 

 

 

ROLVSØYA FV 8040 
Ulykke  Når  Ulykkeskode Antall enheter ÅDT Øvrig opplysninger 

 

17 Juli 2016 Enslig kjøretøy kjørte 
utfor på venstre side i 
høyre kurve 

1 / personbil 30 God sikt, opphold, daglys, 80 
km/h 

 

ÅDT og andel lange kjøretøy 2020 

ÅDT 30, og andel lange kjøretøy 10 %   

 

Måsøy og Ingøya  

 

 

MÅSØY FV 8042 
Ulykke Når Ulykkeskode Antall enheter ÅDT Øvrig opplysninger 
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18 Desember 
1996 

Ulykke med uklart 
forløp / ulykke som 
ikke faller inn 
under noen 
bestemt 
ulykkeskode 

2 /  fotgjengere 
og varebil 

 Snø / isbelagt veg, dårlig sikt, 
nedbør, mørkt uten vegbelysning, 
50 km/h 

19 Desember 
2015 

Fotgjenger stod 
stille eller oppholdt 
seg forøvrig i 
kjørebanen 

3 / buss, 
fotgjengere og 
personbil 

20 Snø / isbelagt veg, god sikt, 
nedbør, mørkt med vegbelysning, 
80 km/h 

 

ÅDT og andel lange kjøretøy 2020 

ÅDT 20, og andel lange kjøretøy 10 % 

ÅDT 10, og andel lange kjøretøy 10 % 

 

INGØYA 
På Ingøya finnes ikke noe registrerte ulykker på FV. 

 

Kommentar i henhold til statistikk 

Vanskelige værforhold med snø, isbelagt veg har medført at det inntruffet flere 

trafikkulykker. Ulykkestypen på fylkesveinettet domineres fremst av utforkjøringer. På 

strekninger med fartsgrense mer enn 70 km/h anbefales tiltak mot f.eks. utforkjøringer. 

Forslag på tiltak: 

 

• oppsetting av nytt rekkverk eller utbedring av dårlig rekkverk langs vegen. 

•  utbedring av sideområdet til vegen med fjerning av hindringer, dype grøfter etc. 

i nærheten av vegen slik at en utforkjøring ikke gir katastrofale følger. 

• god optisk ledning er viktig slik at trafikantene kan lese førløpet av vegen, og 

bakgrunnsmarkering eller andre visuelle tiltak kan med fordel benyttes ved f.eks. 

krappe kurver. 

 

Møter i kurve er en notert hendelse / ulykkeskode og her anbefales bedre kjøretøyteknologi 

og trafikksikkerhetsskapende adferd hos bilførere.  

 

Trafikkulykker på kommunale veier 

Under perioden 2000 – 2021 har det blitt registrert 40 alkohol relaterte ulykker med blant 

annet utforkjøringer og i forbindelse med trafikkontroller har disse hatt alkohol i blodet. I 

tillegg har det vært 17 registrerte trafikkuhell der fører kjørt av veien etc. (ikke alkohol i 

blodet).  

Det har vært ca. 25 – 30 reinpåkjørsel fra Snefjord til Havøysund. Når man slepper ut reiner 

på bete er det stor risiko for ulykker, men i praksis er det sikkert vært mange flere ulykker 

med rein.  
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På disse kommunale veier har det blitt registrerte ulykker:  

 Nedregate, Lutvannsveien, Ringveien, Dalsveien, Fjellveien og Fastlandssiden.  

 i tillegg har det vært ulykker ved Havøysund sentret – torget, i Snefjord med 4 

ulykker med påkjørsel av gående og kollisjoner.   

 I Bakfjord har det vært 2møte ulykker med brøytebil.  

 

4.4 Lokale trafikkforhold og problemstillinger  

Noen av disse problemstillinger gjeldende trafikksituasjonen som er knyttet opp mot lokale 

forhold f eks:  

 

 trafikkmengde  

 trafikksikkerheten ved og rundt skolen 

 klima og værforhold 

 vedlikehold av veier, fortau og brøyting etc.  

 parkering, skilter og markerte avgrensninger 

 

Trafikkmengde 

FV889 i Havøysund er sentralt lokalisert med Strandgata som knytter sammen med 

kommunale veier. FV889 er trafikkert med lange kjøretøy og ÅDT varierer mellom ulike del 

strekninger.  

 

 
Sentrale delen av Havøysund med Strandegate  
Bilde: https://vegbilder.atlas.vegvesen.no/ 

 

Problemstilling med trafikksikkerheten ved og rundt skolen 

Det er mye moped og bilkjøring på gang- og sykkelveien ved og rundt skolen. Gang- og 

sykkelvei finnes ved skolen og på disse veier kjører mopeder og biler utgjør en fare for myke 

trafikanter. Det finnes oppsatte skilter som viser at veien er en «gang- og sykkelvei» men på 

noen stedt trenger man justere skiltene, fordi at skiltet er skjult av bygging eller trenger å bli 

 

https://vegbilder.atlas.vegvesen.no/
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synliggjort på en bedre måte f.eks. vinkling13. Langs gang- og sykkelveien finnes fysiske 

sperringer men disse er ved noen tilfeller likevel åpne. På noen stedt kan et aktuelt tiltak være 

å plassere ut betongklosser. Ved legesenter finnes ikke noen tydelig avgrensning mellom den 

flate som brukes av kjøretøy og av myke trafikanter. Her trenger man avgrense dette område 

med fysiske tiltak.  

 

 
Viktige hjertesoner rundt skolen og barnehagen 

 

Forslag på trafikksikkerhets fremmende tiltak må også tilpasses i henhold til praktiske 

omstendigheter f.eks. brøyting.  

 

Klima og værforhold 

Klima og værforhold kan ha stor betydning om det vil skje trafikkulykker. I følge 

ulykkesstatistikk har det ved mange tilfeller vært vanskelige værforhold når det inntruffet 

trafikkulykker. Trafikantenes holdninger har avgjørende betydning på ulykkesstatistikken og 

alvorlighetsgraden. Holdningsskapende tiltak er derfor viktige for å forebygge ulykker.  

Skredfare på noen stedt er også en trafikkfare som trenger oppmerksomhet og 

skredsikringstiltak på fylkesvegene kan være aktuelt å vurdere.  

 

Vedlikehold av veier, fortau og brøyting etc. 

Manglende vedlikehold av veier vil over tid innebære risiko for trafikanter å gi økt risiko for 

trafikkulykker. Kommunens  «Hovedplan for veg14» danner grunnlag for hvilke ressurser som 

                                                           
13   I forbindelse med revidering av trafikksikkerhetsplan vil det også være en gjennomgang og revidering av kommunens «skiltplan». 
14 Hovedplan for veg er en plan som danner grunnlag av tiltak på det kommunale vegnettet, men bør samordnes i henhold til kommunens 
trafikksikkerhetsplan.  

Gang- og sykkelveien ved skolen er altfor smal 

og et viktig tiltak er å få gang- og sykkelveien 

bredere. Innenfor oransje sirkel finnes ikke 

gang- og sykkelvei opp til barnehagen. Slike 

områder der mange barn og unge beveger seg 

bør man vurdere dette utfra et heilhetlig 

perspektiv og derfor kan det være 

hensiktsmessig å lage en gang- og sykkelvei 

mellom barnehage og skole.   
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skal prioriteres innen drift, forsterkning og vedlikehold av det kommunale vegnettet 

inklusive gang- og sykkelveinettet.  

 

Parkering, skilter og markerte avgrensninger 

Enkelte parkeringsplasser og åpne flater der kjøretøy ferdes, men som mangler markerte 

avgrensninger og/eller relevante skilter. Slike forhold skaper utrygge trafikkmiljøer og her 

trenger man å få til nødvendige avbøtende tiltak. I Måsøy kommune finnes parkeringsplasser 

ved havn/fergene som ikke er målt opp med markeringer eller med tydelige avgrensende 

fysiske tiltak.   

Tydelige markeringer og avgrensende fysiske tiltak, er også tiltak som kan utføres innenfor 

«universell utforming og økt tilgjengelighet» men disse tiltakene bør samordnes med øvrige 

trafikksikkerhetsfremmende tiltak i følgje gjeldende trafikksikkerhetsplan.  

Relevante oppsatte skilter gir informasjon for trafikanter og bidrar til økt sikkerhet.  

Kommunens skiltplan skal revideres etter at trafikksikkerhetsplanen har blitt vedtatt og som 

må være i tråd med trafikksikkerhetsplanen og foreslåtte nye tiltak.  

 

5. Identifikasjon av risiko og tilstandsmål15 

5.1 Innledning  

Det er estimert at det år 2020 har vært 96 innbyggere som pendlet til jobb i en annen 

kommune og til Måsøy kommune har 27 personer pendlet in til jobb i kommunen.16 

Nullvisjonen betyr at trafikantene skal ta ansvar for egen adferd, gjennom å være aktsomme 

og unngå bevisste regelbrudd. Ulykkestall basert på dødsulykker fra Statens Vegvesen viser 

at: 

 

 for høy fart har i 21 prosent troligvis bidratt dødsulykkene 

 rus har vært en sannsynlig medvirkende faktor i 42 prosent 

 40 prosent av drepte i bil brukte var feilsikret eller brukte ikke bilbelte 

 

For å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken er det viktig med bedre 

trafikantadferd, fokusert innenfor følgende tre områder: fart, rus og bruk av bilbelte.  

 

 

  

                                                           
15 Tilstandsmål er knyttet til kommunale tiltak som anbefales for å oppnå nasjonale tilstandsmål, se kap. nye forslag på tiltak 
16 Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/masoy 
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Fart 

Det er viktig å holde fartsgrensen og tilpasse hastighet etter forholdene. Det er 1 av 3 

dødsulykker som skyldes på enten for føy fart eller at føreren har kjørt for fort uten hensyn 

til forholdene. For høy fart medfører til at ulykker skjer og at ulykken blir mer alvorlig.  

 

 
Kilde: Håndbok V127, Statens vegvesen 

 

Nasjonale tilstandsmål 

Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 

Andel av kjøretøyene som overholder 
fartsgrensene  

59,9 % (2017) 70 % (2022) 

 

Rus 

En stor årsak til at det skjer alvorlige ulykker er grunnet ruspåvirkede sjåfører. Studier viser 

at ulykkesrisikoen øker selv om det er lav alkoholpåvirkning hos føreren, og at den stiger 

bratt relatert til påvirkningsgraden.  

 

Nasjonale tilstandsmål 

Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 

Andel av trafikkarbeidet som utføres under 
påvirkning av alkohol over 0,2 promille 

0,2 % (2016/2017) 0,1 % (2026) 

Andel av trafikkarbeidet som utføres under 
påvirkning av narkotika over 
straffbarhetsgrensen 

0,6 % (2016/2017) 0,4 % (2026) 

 

Bilbeltebruk 

Alle som sitter i bilen skal bruke bilbelte og bruke det riktig. Det er lovpålagt å bruke bilbelte 

uansett om man ferdes i bil eller buss.  

Uten bruk av bilbelte når du ferdes i kjøretøy er det som å kollidere i: 

Myke trafikanter, syklister og 

fotgjengere har høyre sjanse for å 

overleve en kollisjon med bil som 

kjører 30 km/h enn om farten er 50 

km/h.  

Illustrasjonen til venstre viser 

sammenhengen mellom kjøretøyets 

hastighet og fotgjengeres hastighet.  
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 50 km/t uten bilbelte som tilsvarer et fall på 10 meter 

 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter 

 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 32 meter 

 

 

Bruk bilbelte riktig 
Kilde: https://www.tryggtrafikk.no/bilbelte-og-sikring/bruk-av-bilbelte/ 

 

Nasjonale tilstandsmål 

Indikator Dagens tilstand Tilstandsmål 

Andel førere og forsetepassasjer som brukes 
bilbelte i lette i kjøretøy  

97,2 % (2017) 98 % (2022) 

Andel barn i alderen 1 – 3 år som er sikret 
bakovervendt i bil  

63 % (2017) 75 % (2022) 

Andel førere av tunge kjøretøy som bruker 
bilbelte 

84,3 % (2017)  95 % (2022) 

 

5.2 Befolkningsgrupper 

Barn 

Ulykkesstatistikkene viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er ulik for ulike 

aldersgrupper. Gode holdninger til trafikantatferd som læres i barndommen tas med inn i 

ungdommen og voksenlivet. Det skal rettes særlig innsats mot tre alderskategorier; barn og 

unge (0-14 år), ungdom og unge førere og eldre trafikanter. 

Det foreligger avstandskrav for rett til skoleskyss. De som ikke har skoleskyssrett, bør ha en 

sikker skolevei slik at de kan gå eller sykle til/fra skolen. År 2020 fikk 3 % elever skoleskyss i 

Måsøy kommune. I forbindelse med revidering av «Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 

2023 – 2026» har kommunen utført en kartlegging av skoleveier. Flere foreslåtte tiltak i 

trafikksikkerhetsplanen skal på et målbevisst måte forbedre trafikksikkerheten for barn og 

unge i Måsøy kommune.  

 

https://www.tryggtrafikk.no/bilbelte-og-sikring/bruk-av-bilbelte/
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Antall barn i Måsøy kommune 
fordelt i aldersgruppe, 3. e 
kvartal 2021 

Alder Antall 

0-4 38 

5-9 52 

10-14 55 

15-19 51 

Totall  196 
Kilde: ssb, med henvisning til tab.1  

 

Ungdom og unge førere 

Ungdom og unge førere har en høyre risiko for å rammes av trafikkulykker og den største 

dødsårsakene hos unge er utforkjøring. Unger personer mangler ofte erfaring som fører og 

har en tendens til å undervurdere risikoen i ulike trafikksituasjoner.  

 

Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelse 

Eldre bilfører er involvert i flere trafikkulykker en andre og ulykker med eldre førere er i 

gjennomsnitt alvorligere sammenlignet med noe yngre førere. 

Risikoen for at eldre og personer med funksjonsnedsettelser skal bli drept eller hardt skadd i 

trafikken skal reduseres.  

 

5.3 Trafikantgrupper 

Gående og syklende  

I henhold til nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet ønskes for 2026 at redusere risikoen for 

gående (per gåkm) og for syklister (sykkelkm).  

 

Nasjonale tilstandsmål 

Gående og syklende Antall km i tilknytning til riksveg og 
fylkesveg som tilrettelegges 
spesielt for gående og syklende 

Samlet i planperioden på 
fylkesveg (2018 – 2021)  

Andel syklister som bruker 
sykkelhjelm  

58,8 %  
(2017) 

70 %  
(2022)  

Andel fotgjengere som bruker 
refleks  

40 %  
(2017)  

50 %  
(2022) 
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Motorsykkel og moped 

I henhold til nasjonale tilstandsmål skal risikoen for å bli drept eller hardt skadd for MC- og 

mopedfører per kjørte km, reduseres med 30 %.17  

 

5.4 Kjøretøyteknologi 

 

Nasjonale tilstandsmål 

Kjøretøyteknologi 
 

Andel av trafikkarbeidet som 
utføres med biler som har 
automatisk nødbrems (AEB) 

14, 4 %  
(2017)  

25 %  
(2022) 

Andel av trafikkarbeidet som 
utføres med biler som har 
feltskiftevarsler  

39,3 %  
(2017) 

52 % 
(2022) 
 

Andel av trafikkarbeidet som 
utføres med biler som har 
automatisk nødbrems for å 
forhindre kollisjon med 
fotgjengere og syklister  
(fotgjenger – AEB)  

14,4 %  
(2017)  

25 % 
(2022)  

 Estimert andel i 2017 basert på beregninger gjort i 2015 (TØI – rapport 1450 /2015 Førerstøttesystemer – Status potensial for framtiden) 

 

DEL 2  HANDLINGSPLAN 

 

6. Trafikksikkerhetsfremmende tiltak  

6.1          Innledning 

I de følgende kapitelene belyses forslag til ulike tiltak, prioriteringer og kostnad18.  

Under følger forslag til generelle strategier og konkrete fysiske tiltak på: 

 

 fylkesveier  

 kommunale veier samt  

 holdningsskapende tiltak 

 tiltak innenfor kjøretøyteknologi 

 

                                                           
17 Dette er et mål som gjelder i perioden 2018 – 2021 sammenlignet med perioden 2013 – 2016. 
18 Prioriteringer av ulike tiltak og kostnadsestimering gjøres etter høring.  
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Trafikksikkerhetsplanen vil sendes på høring og da vil det eventuelt komme nye forslag på 

trafikksikkehetsfremmende tiltak. Samtlige forslag skal vurderes og prioriteres i henhold til 

budsjett etter høring.  

I kap. 6.2 – 6.5 finnes forslag som kommunen har vurdert som relevante og som kan 

videreføres innenfor perioden 2023 – 2026. Flere nye innspill har innkommet fra innbyggere 

under perioden april – mai 2022 og troligvis vil også nye innspill komme inn under høring. 

Etter høring vil samtlige innspill vil bli vurdert og prioritert i samarbeid med f. eks. 

fylkeskommunen, Vegvesenet og Trygg trafikk.  

Kommunen skal revidere «Skiltplan» som ytterligere vil fremme trafikksikkerheten i 

kommunen og bør blant annet vurderes opp mot foreliggende trafikksikkerhetsplan. 

 

6.2 Fysiske tiltak på fylkesveier 

 

Under følger forslag til generelle strategier og konkrete fysiske tiltak på fylkesveier.  

 

Generelle strategier 

Forhold for gående og syklende må ivaretas i all planlegging. 

Forholdene for gående og syklende langs skolevegene på fylkesvegene kartlegges. 
Utbyggingsmønster og transportsystemet i Havøysund skal ivareta trafikksikkerheten ved 
at boliger og infrastruktur som tilstrekker seg mange trafikanter skal adskilles fra 
næringstrafikken. 

Arbeidet med tilrettelegging og for å være pådrivere for aktiv transport styrkes.  
Hvor det skal være oppmerket sykkelfelt og øvrig tilretteleggelse for sykling? Hvilke tiltak 
trengs på gs-vei. Merking med skilt må gjøres.  

FV kan oppleves som trafikkfarlig med altfor høy hastighet, og redusert hastighet er et 
viktig tiltak. Stedt der det trengs bedre skilting fra veien, se ulykkes kart? 

Arbeid for bedre vintertjenester langs FV 889 

Sikring av kryssingspunkter og belysning i kryssingspunkter 

Konkrete fysiske tiltak 

Innspill 30 km/h på Strandgate 

Rolvsøy: dårlig veidekke på FV på 80km/h, mangelfull skilting, forvirrende 
hastighetsgrense ved butikk – skole. Dersom det er veldig dårlige veier så bør man skifte 
hastighetsgrense til 50 km/h på øvrige veier, unntatt ved Gunnarnes skole (er pr. dag 50 
km/h men det er ikke godt å ha 50 km/h ved FV forbi Gunnarnes skole). Endre hastighet til 
30 km/h ved skolen.  

Tiltak ved busslommer fordres fordi det er trangt der bussen stanser, bussen stanser på 
feil side av veien, område Kroa. Prøv å lage hensiktsmessige bussholdeplasser der det pr. 
dag finnes parkeringsplasser.  
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FV 889, Flytting av kolonnebommen til Fastlandssiden etter krysset 

FV 889 – svingen ved Bråttnes, skilt om sving, fartsgrense skilt for redusert hastighet 

Kantsteinene i 60-sonen bør fjernes og autovern bør etableres, man trenger å få sau skilt 

På FV, damskipskai til Hallvika trengs fortau 

FV 889, fra Havets hus til kryss Ørabakken mangler gs-vei  
 

6.3   Fysiske tiltak på kommunale veier og gs-veier 

Under følger forslag til generelle strategier og konkrete fysiske tiltak på kommunale veier.  

 

Generelle strategier 

Flere gatelys på mørke vegstrekninger og meld inn dårlige lys 

Flere gang- og sykkelveier, sikker gang- og sykkelforbindelse mellom 
barnehage og skolen 

Parkeringsplasser må merkes tydelig, skilting av parkeringsplass og ha 
adskilte gangfelt fra trafikk 

Fartsdempende tiltak og bilsperrer trengs  

Måsøy kommune skal legge til grunn universell utforming ved fysisk 
utforming av veger og gangfelt for å ivareta eldre trafikanter og 
trafikanter med funksjonsnedsettelser.  

 

Vedlikehold /opparbeidelse trengs ved lekeplasser og få bort unger fra 
veien, sett opp lys, fysiske avgrensninger, skilt «barn leker» 

 
 

Havøysund skal ha et gjennomgående system av stier og sykkelveier for 
myke trafikanter og mosjonister, knyttet til stier for friluftslivet 

Konkrete fysiske tiltak 

Muligheten for å kjøre inn på skoleområde skal begrenses med 3 
elektroniske bilsperringer ved skolen. Arbeide målbevisst for 
trafikksikre soner rundt skolene (hjertesone) og barnehage 

Bedre asfalteringsdekke ønskes på Ingøya og Rolvsøya 

Mangel på lys på gs – veg strekking skole og barnehage 
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Skilting og oppmerking av hjertesoner, i hvert kjøreretning inn mot 
skolen, 2 til antall. 
 

 
 
Vei mellom Polarhallen – samfunnssal: lage bredere vei og lage en gs-vei her 

Skilt med farlig kryss ved oppkjøring fra slippen sitt verksted men det er ikke 
mange som kjører her?   

Fergeleie oppmerking av asfalt og avkjøring trengs, pågår nå 

Fortau ved kryss Nodregate / Ringveien 

Gs-vei ved veg Klokkarjordet 

Lomvannsveien – Dalveien – Ringveien, gs-vei om mulig ellers fortau, 
lyssettes, asfalt 

Raschveien er mye bratt og eventuelt trenger man å stenge av øvre delen av 
veien vinterstid, men da stenger man tilgang til veien for fastboere som bor 
der. Eventuelt ha advarsel skilt om bratt vei.  

På Ingøy, allemeningskaia – Kirkkebakken trenger man å ha bedre vedlikehold 
av veier asfalt og grusing, dette pågår nå, og få inn 30 sone skilt   

 
På gang- og sykkelvei markert med x trengs forbedrende tiltak med asfaltering 
og utvidelse av gs-veien. 
 

 

6.4    Holdningsskapende tiltak  

Under følger forslag på holdningsskapende tiltak. Trafikksikkerhetsplanen vil sendes på 

høring og da kan det komme nye forslag på holdningsskapende tiltak som eventuelt skal tas 

inn i Trafikksikkerhetsplanen.   

 

Forslag på tema Ansvarlig 

 På våren: Kampanje for sykkelhjelm og øvrige relevante 
sykkeltema. Informasjon om at vegetasjon ikke reduserer 
sikten til trafikantene eller skjuler skilter. Uklipte hekker kan 
også presse fotgjenger ut i veien. 

Skolen kontakter:  
Arrangere en 
trafikksikkerhetsdag 
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 På høsten: Kampanje for økt bruk av refleks og piggdekk  

 Kampanje – ikke prat i telefonen når de kjører bil 

 Alle som sykler bør bli flinkere til å se seg for og å gi tegn 
når vegen skal krysses 

 Trafikkregler  

 Bruk bilbelte og bruk det rett  

 Pakk bilen rett f eks unngå løse gjenstander i bilen 

 Kommunen som arbeidsgiver skal støtte sine ansatte til å 
opptre i henhold til trafikksikker adferd. Kommunen bør 
utarbeide retningslinjer innenfor dette tema. 

 Kommunen skal arbeide aktivt for å forhindre at ansatte er 
påvirket av legale eller illegale rusmidler i tjenesten. 
Kommunen skal utarbeide retningslinjer for ansattes ferdsel 
i trafikken (i tjeneste). 

 

sammen med Trygg 
Trafikk og politiet og  
skoler og 
barnehager skal ha 
felles samarbeide 
med kommunen om 
hvilke tiltak som 
trengs for å 
forebygge 
trafikkulykker. 

 

6.5    Tiltak innenfor kjøretøyteknologi 

 

Forslag på tema Ansvarlig 

 Informasjonskampanje om snøscooterkjørning, bruk av 
bilbelte, ikke prat i telefon når man kjører bil 

 Motorferdselloven, trafikkregler 

 Barmarkskjøring 

 Sjekk opp vær / klimaforhold vinterstid 

 Link: https://www.tryggtrafikk.no/regionkontor/troms-og-
finnmark/ 

 Kommunen skal ved innkjøp av nye kjøretøy vektlegge 
trafikksikkerhet (AEB, feltskiftevarsler) 

 Du som kjører MC eller moped 

 Kommunen som kjøper av ulike tjenester skal stille krav til 
samarbeidspartnere om trafikksikker adferd 
(transporttjenester og vei og vedlikeholdstjenester). Disse 
innarbeides i anbudsdokumentene. Kommunen skal 
utarbeide rutiner for kjøp av transporttjenester. 

 Kommunen skal i anbudsreglementet etterstrebe i 
forbindelse ved kjøp og leasing, legge inn krav om 
automatisk nødbrems, feltskiftevarsler, fotgjengervarsler og 
alkolås. 

Arrangere en 
trafikksikkerhetsdag 
sammen med Trygg 
Trafikk og politiet, 
under Måsøy dagen 
i juli/august  

 

 

 

  

https://www.tryggtrafikk.no/regionkontor/troms-og-finnmark/
https://www.tryggtrafikk.no/regionkontor/troms-og-finnmark/
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7. Skjema med prioritering av tiltak og kostnad  

Etter høring skal det vurderes hvilke fysiske tiltak og øvrige tiltak som skal gjøres under år 

2023.  

År 2023 

Fysiske tiltak 

Type 
av 
tiltak 

Hvor Estimert 
kostnad 
(eksklusive 
mva)  

Fylkeskommune 
Egenandel 20 % 

Statens Vegvesen 
Barnas transportplan 
Egenandel 30 % 

     

Øvrige tiltak19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
19 Gjelder holdningsskapende tiltak og tiltak innenfor kjøretøyteknologi 
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Begrepsavklaring 

 

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

mål, er det viktig å ha forståelse for følgende sentrale begrep:  

Trafikksikkerhet  

Samsvar mellom den trygghet som oppleves og den virkelige fare trafikkantene er i. Fravær av 

trafikkulykker og trafikkuhell.  

Trafikksikkerhetsarbeid  

Bevisstgjøre den enkelte i faremomenter som kan forekomme i trafikken, og arbeide aktivt for at 

trafikkulykker og trafikkuhell unngås. 

Veitrafikkulykke  

Ulykke som medfører personskader av slikt omfang at det er rapporteringspliktig overfor politiet.  

Vegtrafikkuhell 

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

Trygghet i trafikken  

Med trygghet menes folks følelse av sikkerhet. Det vil si hvordan de subjektivt opplever ulykkesrisiko 

i trafikken.  

Holdning  

Den enkeltes måte å tenke, handle og føle i forhold til den situasjon vedkommende er oppe i. Dette 

ut i fra interesser og behov. 

ÅDT 

ÅDT, Års Døgn Trafikk er en egenskap ved datatypen trafikkmengde i Nasjonal vegdatabank. 

 

 

Vedlegg 

 Vedlegg 1: Saksframlegg, oppstart Trafikksikkerhetsplan saksnr: 22/351-1 
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KILDER 

 

Fastsetting av scooterløyper etter nytt regelverk 

Folkehelseloven LOV 2021-05-07-34, Lovdata 

Nasjonal gåstrategi og gåregnskap, Guro Berge, SVV, 2019  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 

https://www.tryggtrafikk.no/regionkontor/troms-og-finnmark/ 

Nasjonal transportplan 2018 – 2029 Meld. St 33, Regjeringen 

Nasjonalt vegreferanse system Håndbok V830, Statens Vegvesen 2020 

Verktøykasse for hjertesone • Trygg Trafikk 

 

Statistikk:  

 

11823: Registrerte kjøretøy, etter statistikkvariabel, region og år. Statistikkbanken (ssb.no) 
07459: Befolkning, etter region, alder, statistikkvariabel og år. Statistikkbanken (ssb.no) 

 

Kartgrunnlag:  

https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-4-tilrettelegging-gange/b-4-

10/#2_hovedmal_og_resultatmal 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@856230,7905654,10/hva:!(id~570)~/v

algt:92632618:570 

 

 

https://www.tryggtrafikk.no/regionkontor/troms-og-finnmark/
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/verktoykasse-for-hjertesone/
https://www.ssb.no/statbank/table/11823/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/
https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-4-tilrettelegging-gange/b-4-10/#2_hovedmal_og_resultatmal
https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-4-tilrettelegging-gange/b-4-10/#2_hovedmal_og_resultatmal
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@856230,7905654,10/hva:!(id~570)~/valgt:92632618:570
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@856230,7905654,10/hva:!(id~570)~/valgt:92632618:570

