
Kristian Rolstad: 

Notat til rådmannsforum 20.mars 2012 om interkommunalt samarbeid i 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

1. Fysiske tiltak 

Ut ifra et både helse- og miljøperspektiv er det ønskelig at vi oftere går 

eller sykler når vi forflytter oss. Svært mange krysser kommunegrenser 

for å komme på jobb, skole eller ved en trimtur. Da er det viktig at gang 

og sykkelvegnettet er praktisk og trygt tilrettelagt kommunene imellom. 

I dag er dette for dårlig tilrettelagt inn til Trondheim fra både Melhus, 

Klæbu og Malvik.   

Dagens bomveg system i Trondheim medfører uønsket trafikkøkning på 

mindre trafikkerte veger. Dette reduserer trafikksikkerheten for både 

trafikantene og de som bor og ferdes langs disse vegene.  

Hvordan kan og er det ønskelig å samarbeide på disse områdene for å 

finne de gode løsningene? 

 

2. Forebyggende arbeid. 

Kommunene har ansvaret for innbyggerne i alle livets faser. 

Trafikksikkerhet er en del av dette ansvaret, også om en ulykke skjer når 

de reiser ut av sin kommune.  

Det er mange aktører som driver med forebyggende 

trafikksikkerhetsarbeid. Men de fleste kommunene klarer ikke å 

koordinere dette viktige arbeidet på en tilfredsstillende måte. Det er 

mangel på både ressurser og kompetanse om dette. 

Hvordan kan kommunene samarbeide om en felles strategi for å øke 

kvaliteten på det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet?  Kan 

kommunene samarbeide i bruken av ressurspersoner som kan og som 

ønsker å drive med slikt arbeid? 

 

3. Kollektivtrafikk 

Tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrafikk er også et viktig 

trafikksikkerhetstiltak. Bussholdeplasser med universell utforming. 

Sykkelparkering og et attraktivt rute tilbud.  



Større sentrale plasser med Park and Ride med god kapasitet. Vi har 

registrert at flere forflytter seg over kommunegrensene for å finne 

nærmeste Park and Ride.   

Hvordan kan vi samarbeide bedre om slike tiltak? 

 

4. Planarbeid 

Mye av trafikksikkerhetsarbeidet starter med godt planarbeid. Det er for 

mange kommuner vanskelig å rekruttere kvalifiserte fagpersoner. 

Hvordan kan kommunene bli bedre til å samarbeide? 

 

 

 

 

 

 


