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Forord

Trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

Organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet i Bardu kommune ble vedtatt av Plan-teknisk 
utvalg – sak 0057/00 - den 07.12.00. Det ble av utvalgets medlemmer nedsatt en 
arbeidsgruppe med mandat å utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Utvalget hadde følgende 
sammensetning:

Torill Johansen, leder
Ernst Hansen
Karen Grete Figenschau 

Bjørn Mikkelsen har vært sekretær

Kommunestyret har i sak 0033/02 den 18.09.02 behandlet planen og vedtatt følgende:

1. Bardu kommunestyre vedtar trafikksikkerhetsplanen 2002 – 2012.
Planen skal rulleres hvert 2. år.

2. Det opprettes en tjeneste 6740 som fast post på driftsbudsjettet, hvor det hvert år 
avsettes kr. 200.000,- til trafikksikkerhetstiltak.

3. Det opprettes et trafikksikkerhetsutvalg med særlig ansvar for rullering og tiltak 
vedr. trafikksikkerheten i kommunen. Utvalget skal ha følgende sammensetning:

- Et medlem fra Plan-teknisk utvalg, leder
- Et medlem fra Omsorgsutvalget
- Et medlem fra Forsvaret
- Et medlem fra Lensmannen
- Et medlem fra Administrasjonen (sekretær)
- Andre etter behov

Formålet med å utarbeide en trafikksikkerhetsplan for kommunen, er å få frem en samlet 
oversikt over denne  viktige delen av kommunens infrastruktur. Trafikksikkerhetsplanen skal 
være til hjelp og utgjøre grunnlaget for de folkevalgtes avgjørelser og prioriteringer innen 
området. Samtidig skal planen være retningsgivende for administrasjonen for gjennomføring 
av tiltakene. Det er lagt vekt på et enkelt plandokumentet.

Grunnlaget for planen og de tiltakene som er prioritert, er dagens situasjon, basert på 
spørreundersøkelser hos kommunens innbyggere, og ved skolene i kommunen.

Det forutsettes at planen skal være et dokument for aktiv bruk i årene fremover. Tiltaksdelen 
skal rulleres hvert 2.år.

Plan og utviklingsavdelingen september 2002.
Revidert mai 2005       
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1 Visjon og målsetting

For årene 1996-2000  rapporterte politiet om 71 trafikkulykker med personskade i Bardu 
kommune. Det er i gjennomsnitt 1,47 skadde eller drepte personer pr ulykke, noe som tilsier 
at det er 104 personer som har blitt skadet eller drept i Bardu kommune i årene 1996 - 2000. 
I samme periode var det 1.103 ulykker som ble rapportert til forsikringsselskapene.

1.1 Visjon

Kommunestyret vedtok i sak( innsettes etter vedtak) følgende visjon:
Å komme ned på 0 drepte og 0 alvorlig skadde.

1.2 Målsetting

Kommunestyret vedtok i sak ( innsettes etter vedtak) følgende målsetting:
I neste 10-årsperiode skal tallet på drepte og skadde være halvert.

1.3 Saksbehandling av trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen er en hovedplan som vedtas av Kommunestyret, med Plan-teknisk 
utvalg som fagutvalg. 
Planperioden er 10 år (2002 – 2012). Tiltaksdelen rulleres hvert 2. år i februar måned. 

2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i dag
Kommunene har i første rekke ansvar for trafikksikkerheten på kommunale veger. Men som 
arealplanmyndighet kan kommunene påvirke trafikksikkerheten generelt, særlig i byer og 
tettsteder. I Bardu kommune er det Plan-teknisk utvalg som har den daglige ledelsen av 
trafikksikkerhetssaker. 

Trafikksikkerhetssaker i kommunene forberedes av kommuneadministrasjonen. Kun de 
største kommunene har egne fagorganer eller fagfolk som arbeider spesielt med 
trafikksikkerhetsspørsmål. I de aller fleste kommuner behandles trafikksikkerhetsspørsmål av 
teknisk sektor.

Saksgang for tilskudd fra fylket til trafikksikkerhetstiltak:
Hvert år er det rykket inn annonse i Barduposten med oppfordring til å melde inn 
trafikksikkerhetstiltak. Innkomne og administrative forslag er blitt prioritert av Plan-teknisk 
utvalg, og videresendt  Samferdselsutvalget som trafikksikkerhetsutvalg som hvert år deler ut 
midler/tilskudd til trafikksikkerhetsprosjekter. 

Det er fra år 2001 et krav om vedtatt trafikksikkerhetsplan for å komme i betraktning ved 
tildeling av trafikksikkerhetsmidler.
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3 Registrering

3.1  Registrering

Det offentlige veinett i Bardu kommune består i januar 2002 av:
- Riksveier 92 km
- Fylkesveier 28,5 km
- Kommunale veier ca. 100 km

3.1.1 Registrering ved spørreundersøkelse blant alle innbyggerne

Våren 2000 ble det sendt ut et spørreskjema til alle grunneiere i kommunen hvor de blant 
annet ble bedt om å komme med forslag til trafikksikkerhetstiltak. (Skjemaet var også lagt 
som vedlegg i Barduposten for å nå de som ikke har egen eiendom.) Svarprosenten var 50 %.

I de neste underkapitlene er hovedtrekkene fra undersøkelsen listet opp. Dette er innbyggerne 
i Bardu sine egne oppfatninger av hvilke punkter som er trafikkfarlige og hvilke tiltak som 
bør settes i verk.

3.1.1.1 Farlige punkter langs E6

Følgende punkter ble spesielt nevnt i forbindelse med E6 gjennom kommunen:
- Altevannsveien er eneste forbindelse mellom vestre og østre Setermoen. Forslag om 

avlastningsvei ved å forlenge veien bak kommunehuset slik at en kommer ut ved Shell.
- Boneskrysset har fått stor trafikk p.g.a. Polar Zoo med farlige situasjoner. Forslag om 

avkjøringsfelt.
- Elvegata, avkjøring til E6 sør for skolen, er farlig. Forslag om å stenge denne 

avkjøringen.
- Gammelveien, krysset med E6 er farlig. Forslag om delt ut- og innkjøring.
- Høydenveien, fare for påkjørsel bakfra når du kommer sørfra langs E6. Forslag om å 

gjøre E6 bredere ved krysset og/eller lage avkjøringsfelt.
- Industriveien, farlig utkjøring (ved Rema) til E6. Forslag om ”stopp”-skilt for utkjøring 

til E6, rundkjøring eller avkjøringsfelt.
- Lyngveien, har en veiarm med farlig avkjøring til E6. Forslag om å fjerne den i h.h.t. 

reguleringsplanen.
- Moanveien mangler varsling om barn og busstopp på E6.
- Moegga, ”litt skummelt når buss stopper ved innkjøring til Moeggafeltet. Forslag om 

busslomme.
- Salangsveien, krysset på E6 mot Brandvoll er farlig. Forslag om avkjøringsfelt.
- Sentrum; gangfelt, kryss og parkering utenfor Posten er farlige. Forslag om rundkjøringer

og lysregulerte gangfelt, samt å lage ferdig sentrumsplanen.
- Snevebakken, gangfeltet over mot Smestad. Forslag om gangtunnel under E6.
- Spongaveien, krysset med E6 er farlig. Forslag om bredere kryss med avkjøringsfelt, 

trafikkøy og/eller lysregulering.
- St.Hansbakken, barn går lang E6 istedenfor å bruke gangvei til busslomme. Forslag om 

gatelys på gangveien.
- Strandveien, farlig kryss. Forslag om vikepliktsskilt for utkjøring på E6.
- Toftaker, ”biler står ofte fast på toppen av bakken som fører til E6, må ta fart på 

gårdsplass”. Forslag om å lage krysset med E6 ”flatere”.
- Tuneveien, farlig krysningspunkt når man skal over E6 til Tunebrua. Forslag om å skilte 

veien fra Tunebrua og traktorvei fra Tuneveien med ”Farlig kryss”.
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- Vekvedveien, krysset med E6 er farlig. Forslag om rundkjøring eller avkjøringsfelt i 
krysset.

- Strekningen Høydenveien – Moegga er farlig for fotgjengere og syklister. Forslag om å 
forlenge gangvei og veilys.

- Strekning fra Elverumskrysset og 200 meter sørover; småbarn går her for å komme til 
skolen. Forslag om gangvei.

- Strekning Seternes – Smestad er farlig for fotgjengere og syklister. Forslag om å lage 
gangvei fra boligfeltet til gårdsvei mellom Olaibakken og Sæternes.

3.1.1.2 Farlige punkter langs riks- og fylkesveier

Følgende punkter ble spesielt nevnt i forbindelse med riks- og fylkesveier i kommunen:
- Strekningen Strømsmo – Strømsli på Altevannsveien: smal og svingete vei, tidvis stor 

trafikk, barn og eldre. Forslag om å sette ned fartsgrensen.
- Strekning Øvre Bardu kapell – Østerdalen på Altevannsveien: smale bruer og svingete vei.

Forslag om utvidelse bruer og utretting av vei.
- Strekning Setermoen – Vikingkrysset: brukes mye av militære og sivile trimmere. 

Forslag om å lage gang- og sykkelvei hele veien + gatelys.
- Brua over Storbekken er lav slik at løpet tettes av isflak og snømasse noe som fører til 

skade på eiendommer og hus. I tillegg er kurven etter brua er dosert feil slik at de som 
kjører utfor p.g.a. stor fart i svingen treffer huset. Forslag om å sprenge vekk fjell for å 
lage dypere bekkeleie under brua + høyere og bredere bru. 

- Krysset Brandseggveien/ Beredskapsveien er uoversiktlig. Også svingen på 
Beredskapsveien før krysset til Fjellstad er uoversiktlig. Forslag om å sette ned farten og 
å planere terrenget.

- Brandmo bru ved Nedre Bardu skole (Beredskapsveien) er smal og farlig å gå over for 
fotgjengere. Forslag om å bygge gangbru på utsiden av brua.

- Strekningen Skogstad – Polar Zoo på Bonesveien ; stor trafikk i høy fart, mange eldre går 
langs veien. Forslag om å sette ned farten til 60 km/t eller lage gang- og sykkelvei.

- Utkjøringen fra Polar Zoo på Bonesveien; flere nestenulykker. Forslag om å merke med 
vikeplikt eller full stopp.

- Ved Nedre Berghaugen, Enoksen og avkjøringen til Krogseng bru på Salangsveien er det 
bergknauser som sperrer sikten. Forslag om å fjerne bergknausene eller sette opp speil.

- Strekningen forbi gården Østgård på Salangsveien; høy hastighet. Forslag om å sette ned 
farta i begge retninger fra Brandvollkrysset til Krogseng. 

3.1.1.3 Farlige punkter langs kommunale veier

De trafikkfarlige punktene publikum har nevnt som gjelder kommunale veier er delt opp 
geografisk i ”sentrum”, ”Øvre Bardu”, ”Nedre Bardu” og ”Salangsdalen” for å lettere kunne 
knytte dem opp mot de ulike barneskolene i kommunen. 

Sentrum

Følgende punkter ble nevnt spesielt i Setermoen sentrum:
- Bakkeveien er farlig. Forslag om å opprettholde gjennomkjøring forbudt.
- Ønske om gangbru over bekken fra øverst i Bekkefaret til Fageråsveien. Forslag om at 

gangbrua kan bygges på dugnad og at kommunen betaler materialene.
- Krysset Bjørkveien/ Vekvedveien er uoversiktlig. Forslag om enveiskjørt langs 

Vekvedveien fra kryss Åsveien til kryss Bjørkveien.
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- Fartsgrensen i boligfeltene blir ikke respektert. Forslag om fartsdumper og flere 
politikontroller.

- Skolegata og Elvegata; stor fart ved henting og levering av barn. Forslag om fartdumper.
- Fageråsveien 25-29 mangler gatelys. Forslag om å montere dette.
- Furuveien; der det er stengte for gjennomkjøring på sommeren, er det smalt og dårlig sikt 

på vinteren. Forslag om å ha det stengt for gjennomkjøring hele året, med tydelig skilting 
på vinteren.

- Gammelveien; bilistene kjører fort i bakken særlig forbi ”Barnas hus”. Forslag om bedre 
skilting: opplysning om barnehage og gang- og sykkelvei eller fartsdumper eller 
enveiskjørt.

- Sving ved Domus/Espenes på Gammleveien er smal og uoversiktlig både for biler og 
syklister/spark. Forslag om å fjerne støttemur og rette ut svingen.

- Gangveier i sentrum er dårlig merket. Forslag om bedre oppmerking av veier og felt.
- Tyngre kjøretøy kjører gjennom Moegga boligfelt istedenfor å bruke Industriveien. 

Forslag om gjennomkjøring forbudt fra Industriveien (ved Kleber) mot Moegga.
- Krysset Åsveien/ Kirkebakken er særdeles farlig vinterstid. Forslag om å bygge resten av 

Granveien i henhold til reguleringsplan.
- Krysset Kirkemogata/ Åsveien; trenger fart for å komme opp Kirkemogata, men har 

vikeplikt for bilister i Åsveien noe som kan være farlig på glatt vinterføre. Forslag om å 
gjøre Kirkemogata til forkjørsvei + skilte med farlig kryss.

- Strekning fra Mellomveien 13 til 18 er smal. Forslag om å utvide med 0,5 meter.
- Gangveien mellom Olderveien og Trolldalsveien brukes som snarvei for bilistene på 

vinteren. Forslag om elektrisk bom som kan åpnes av brøytebil. Det er også farlig at unger
på sykkel, spark og akebrett kommer ned gangveien i stor fart og rett ut i Trolldalsveien. 
Forslag om å bøye av gangveien langs Trolldalsveien.

- Parallellen er delvis uten gatelys (fra Smestad til kryss Haugliveien). Forslag om å 
montere opp gatelys.

- Seterveien; bilistene holder altfor høy fart brattbakken opp til Rundmyra. Forslag om 
fartsdumper.

- Bakketopp ved Solsvingen er farlig. Forslag om å senke den ca. 1 meter.
- Solstien er smal med farlige kryss. Forslag om å merke den som enveiskjørt.
- Krysset Solåsveien/ Solsvingen er uoversitklig p.g.a. høy mur. Forslag om å fjerne/ senke 

muren eller gjøre Solåsveien til forkjørsvei.
- Spongaveien er sterkt trafikkert. Forslag om å gjøre den til forkjørsvei.
- Krysset Spongaveien/ Steienveien er vanskelig. Forslag om gatelys i krysset + å merke 

veien til Østhagen med blindvei.
- Åsveien; gangvei fra Åsveien til Indrevoll blir brukt av mange bilister. Forslag om å 

skilte bedre.

Øvre Bardu

Følgende punkter ble spesielt nevnt i Øvre Bardu:
- Bardujordveien går tvers gjennom gårdstun. Forslag om skilting.
- Engstadveien er mørk. Ønske om veglys.
- Hauglandveien går gjennom gårdstun. Forslag om å legge om veien.
- Bakketopp på Hauglandveien ved Erik Elverum er farlig. Forslag om fjerning.
- Strekningen Nordhus – Berglund på Nordhusveien er svært nedkjørt, små biler tar nedi 

midten. Forslag om reparering av veien.
- I Solbu boligfelt er det mange små barn. Forslag om fartsgrenseskilt (30 km/t) og ”barn 

leker”-skilt ved begge avkjørslene til Altevannsveien.
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- Strekningen fra kirkegården til Steilia på Steienveien er smal og dårlig. Forslag om å 
bedre veien + gjennomkjøring forbudt på Steienveien med unntak for postbud, brøytebil 
og veihøvel.

- Østerdalsveien er smal ved Loken ved Foshaug. Forslag om breddeutvidelse + stikkrenne 
mellom bru og Fossmo.

- På Berg, Østerdalveien står husene nært veien og det er sving der. Forslag om noe 
gatelys.

- Ved tunnelinnslag Strømsmo (Østerdalsveien) er rekkverket dårlig. Forslag om bedre 
rekkverk.

Nedre Bardu

Følgende punkter ble spesielt nevnt i Nedre Bardu:
- Bjørnsmoveien er stedvis smal og det er bratt ned til elva. Forslag om rekkverk vis a vis 

Maja Olsens hus.
- Bakketopp ved Slaatmo gård på Bjørnsmoveien er uoversiktlig. Forslag om å skilte, sette 

opp speil og sette ned farten.
- Kirkegårdssvingene på Bjørnsmoveien er for smale. Forslag om å utbedre og gjøre dem 

bredere.
- Det er mørkt på Brandseggveien. Forslag om å sette opp veglys.
- Bruhaugveien er stedvis meget smal med uoversiktlige svinger og baketopper. Forslag 

om utbedring av dette.
- De som skal opp til Elvemo har stor fart p.g.a. bakken. Svingen er uoversiktlig. Forslag 

om fartsdump.
- På Fjellstadveien bor det mange barn fra krysset med Beredskapsveien til Bjørnstad. 

Forslag om å sette opp veglys.
- Fjellstadveien er smal og mange kjører for fort noe som fører til farlige situasjoner. 

Forslag om å sette ned farten + lage flere møteplasser.

Salangsdalen

Følgende punkter ble spesielt nevnt i Salangsdalen:
- Nygårdsveien; det mangler gelender på brua. Forslag om å sette opp nytt.
- Nygårdsveien; mellom Nygård og Klubbefossen er autovernet utilfredsstillende. Forslag 

om å reparere og komplettere eller sette opp nytt.
- Nygårdsveien; fra kryss mot Høyland er det bratt ned mot elva. Forslag om autovern.
- Strømskrokveien er dårlig. Forslag om asfalt og veglys.
- Vestre Forseth; veien ender i gårdstun noe som skaper farlige situasjoner. Forslag om 

skilting av gårdstunet.
- Vestre Forseth er mørk. Forslag om veglys.

3.1.2 Registrering ved spørreundersøkelse i skolene

Alle elever i kommunen ble like før påske 2001 bedt om å fylle ut et skjema om skoleveien 
sin. Svarprosenten var 99 %. 

Her er et kort sammendrag av resultatene av undersøkelsen:

3.1.2.1 Nedre Bardu skole

33 elever har svart på undersøkelsen. 
42 % av elevene ved Nedre Bardu skole mener de har farlig skolevei.
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Elevene mener at følgende punkter er farlige:
- svingen opp til Løvlifeltet er uoversiktlig
- ”Kirkegårdssvingen” på Bjørnsmoveien
- 200m-strekning fra Elverumskrysset og sørover langs E6 (4 elever)
- strekning Fjellstad – skolen: mørkt og mye militær øvelseskjøring langs Fjellstadveien
- busstopp: må vente på bilvei (Bjørnsmoveien)
- Elverum bru på Beredskapsveien er smal (3 elever)
- Brandseggveien er smal og mørk
- høy fart ved Nordli, vil ha gang-vei
- en elev har ikke oppgitt årsak

3.1.2.2 Setermoen barneskole

196 elever har svart på undersøkelsen.
13 % av elevene ved Setermoen barneskole mener de har farlig skolevei.

Elevene mener følgende punkter er farlige:
- gangfelt over E6 fra St.Hansbakken til Parallellen ved Smestad (4 elever)
- må krysse E6 (Salangsdalen) på vei til skolen for å komme til busslomme 
- gangfelt over E6 fra Gammelveien til Toftaker
- kryssing av E6 i sentrum (ikke oppgitt krysningspunkt)
- krysning av Trolldalsveien fra gangvei fra Olderveien dårlig sikt nedover (3 elever)
- gangfelt over E6 fra Ytterjordveien til Kirkemogata
- bilene kjører fort ved Domus
- gangfelt over E6 fra Esso mot Domus
- høye brøytekanter/ smale veier i boligfeltet
- krysning av Spongaveien fra Skoleveien
- kryssing av E6 mot Spongaveien (4 elever)
- bratt ned mot gangtunnel under E6; stor fart fra to kanter, lett å kollidere på sykkel
- krysning av Gammelveien fra Nerjordet
- mye skog gjør det uoversiktlig i svinger på Steienveien
- krysning av Vekvedveien når en sykler langs gangvei, bratt bakke og stor fart (2 elever)
- bilene ser ikke elevene
- gangfelt over E6 ved Åsbakken 
 

3.1.2.3 Bardu ungdomsskole

124 elever har svart på undersøkelsen.
21 % av elevene ved Bardu ungdomsskole føler at de har farlig skolevei.

Elevene føler at følgende punkter er farlige:
- krysning av Vekvedveien når en sykler langs gangvei, bratt bakke og stor fart (4 elever)
- Kirkemogata i krysset med Åsveien og Parkveien (4 elever)
- krysset Solåsveien/ Gammelveien
- mye skog i kryssene på Rundmyra, bilene ser ikke syklistene
- krysset Gammelveien/ Parkveien ved Domus (4 elever)
- kryssing av Altevannsveien (2 elever, sted ikke oppgitt)
- gangfelt over E6 fra Gammelveien til Toftaker (2 elever)
- kryssing av E6 mot Spongaveien (3 elever)
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- E6; må legges utenom sentrum
- strekning Høydenveien – Moegga, gangvei
- de plassene gangveien krysser vei må det være tunnel
- strekningen fra Tuneveien til Nordli (2 elever) 

3.1.2.4 Fredly skole

13 elever har svart på undersøkelsen.
15 % av elevene ved Fredly skole føler at de har farlig skolevei.

Elevene føler at følgende punkter er farlige:
- Nygårdsveien; er mørk og smal
- må krysse E6 for å komme til busstopp (sted ikke oppgitt)

3.1.2.5 Øvre Bardu skole

48 elever har svart på undersøkelsen.
10 % av elevene ved Øvre Bardu skole føler at de har farlig skolevei.

Elevene føler at følgende punkter er farlige:
- ”bussen kan tippe i sving”, strekningen Solbu - skolen, sted usikkert
- ”vi har ikke fortau”, Østerdalsveien, sted usikkert
- Nordhusveien er smal

4 Problemanalyse

4.1 Uhellsregistrering

Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er 
politirapporterte personskadeulykker. Begrepet trafikkuhell omfatter ulykker der minst ett 
kjøretøy i bevegelse er innblandet. Begrepet ”kjøretøy” omfatter alle motorkjøretøy og sykler.
Det vil si at fallulykker blant fotgjengere ikke er definert som trafikkulykke i vegtrafikkloven.

4.1.1 Ulykkeskostnader og tiltakskostnader

Statens vegvesen har utarbeidet et opplegg for nytte-kostnadsanalyser for vegprosjekter. I en 
slik analyse ser man kostnadene med å gjennomføre et trafikksikkerhetstiltak i forhold til de 
samfunnsmessige kostnadene med en ulykke (hvis man ikke gjør noe). I nytte-
kostnadsanalyser inngår ikke bare ulykkeskostnader men også en økonomisk verdsetting av 
driftskostnader for kjøretøy, tidskostnader og miljøkostnader.

Kostnader ved trafikkulykker pr skadet person (1995-priser):
Skadetilfelle Realøkonomiske

kostnader
Velferdstap Totale 

kostnader
Dødsfall 5.500.000 11.100.000 16.600.000
Meget alvorlig skade 5.580.000 5.790.000 11.370.000
Alvorlig skade 1.890.000 1.860.000 3.750.000
Lettere skade 210.000 290.000 500.000
Kun materiell skade 15.000 15.000
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Gjennomsnitt 605.000 825.000 1.430.000

Kostnader ved trafikkulykker pr ulykke (1995-priser):
Ulykke Realøkonomiske

kostnader
Velferdstap Totale 

kostnader
Dødsulykke 6.220.000 12.580.000 18.800.000
Personskadeulykke 925.000 1.075.000 2.000.000
Materiellskadeulykke 30.000 30.000

5 Tiltak
Liste over prioriterte tiltak legges til grunn for søknader til fylket om trafikksikkerhetsmidler i
planperioden. Egenandelen er 20% både for private og kommunale anlegg. Kommunens andel
dekkes inn over driftsbudsjettet, tjeneste 6740 ”Miljø- og trafikksikkerhetstiltak komm. 
veier”.

Eventuelle tiltak kommunen ikke får tilskudd til, må søkes finansiert ved hjelp av samarbeid 
med andre aktører som forsvaret, Statens vegvesen, næringslivet o.a., eller kommunen kan 
fullfinansiere tiltaket over tjeneste 6740. 

Tiltakene er sortert i 3 kategorier: Strakstiltak (for umiddelbar gjennomføring), Tiltak på kort 
sikt (gjennomføres innen 2 år), og Tiltak på lang sikt (gjennomføres i planperioden). 
Tiltaksområdene er gitt fortløpende prioritering, men ikke knyttet til årstall.

Tiltak langs riksveger og E6 ligger under Statens vegvesens ansvarsområde, er ikke 
tilskuddsberettiget og følgelig ikke kostnadsberegnet og prioritert i kommunens 
plandokument.

5.1 Organisatoriske tiltak

1) Opprette tjeneste 6740 som fast post på driftsbudsjettet (utgifter kr 200.000,- og   inntekter
kr 0,-).

2) Ansvar for eventuelle arealplaner og detaljplanlegging av alle tiltak legges til avdeling for 
plan og utvikling. Denne avdelingen har det overordnede ansvar for at planen gjøres kjent,
oppfølging av at tiltakene er utført i henhold til planen (med årlig rapportering til Plan-
teknisk utvalg), samt rullering av trafikksikkerhetsplanen. Planperioden er 10 år, 
tiltaksdelen rulleres hvert 2. år. 

3) Utførelse av fysiske tiltak legges til avdeling for kommunalteknikk, holdningsskapende 
tiltak som gjelder skolebarn (og deres foreldre) utføres av den enkelte skole, eventuelt 
andre tiltak skal settes i verk og organiseres av avdeling for plan og utvikling (gjerne i 
samarbeid med andre kommunale avdelinger eller eksterne aktører). 

4) Det opprettes et Trafikksikkerhetsutvalg med særlig ansvar for rullering og tiltak vedr. 
trafikksikkerheten i kommunen. Utvalget bør ha følgende sammensetning:

- Et medlem fra Plan-Teknisk utvalg, leder
- Et medlem fra Omsorgsutvalget
- Et medl. fra Forsvaret
- Et medl. fra Lensmannen
- Et medl. fra Administrasjonen  (sekretær)
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- Andre etter behov
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5.2 Tiltaksplan kommunalt vegnett

Prioritet Sted Tiltak//begrunnelse Antatt 
kostnad

Egenandel Finansiering

5.2.1 Strakstiltak
1 Kommunen Skogrydding kryss/siktforhold Driftsbudsjett veg
2 Kommunen Snørydding kryss/siktforhold Driftsbudsjett veg
3 Veger/gangveger/overganger 

generelt
Bedre oppmerking Driftsbudsjett veg

4 Reg.plan område Bardu 
ungdomsskole

Grunnlag trafikk- og skiltplan Adm. kostnader

5 Defekte skilt Utskifting og reparasjon Driftsbudsjett veg
Sum 5.2.1 0 0

5.2.2 Tiltak på kort sikt
1 Fredly skole Bussoppstillingsplass og ny adkomst      1900000     1270000 Tilskudd
2 Gammelveien, hele strekningen Bygging 3 m fortau og skilting      1200000       240000 Tilskudd

3 Parallellen Veglys Hauglivn. - Furuveien         120000         24000 Tilskudd
4 Granbergveien Veglys – skolebarn/uoversiktlig etc.         240000         48000 Tilskudd
5 Høydenveien Veglys – skolebarn/mørk, smal veg         148000         30000 Tilskudd
6 Trafikk/skiltplan Setermoen/Bardu 

skoler
Registrering av forholdet 
bil-fotgjengere

Adm. kostnader

7 Vestre Forseth Skilting gårdstun 2500 Driftsbudsjett veg
Sum 5.2.2 3608000 1612000

Prioritet Sted Tiltak//begrunnelse Antatt 
kostnad

Egenandel Finansiering
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5.2 Tiltak på lang sikt
Sentrum:

1 Kryss Spongavn/Steienvn Belysning kryss/skilting 10000 Driftsbudesjett veg
2 Gangv. mellom Oldervn-Trolldalsvn. El.bom/forl. gangv. langs Trolldalsvn. 20000 Driftsbudsjett veg
3 Solåsvn/kyss mot Solsvingen Skiltes for vikeplikt 10000 Driftsbudsjett veg

         4 Trolldalsveien Fortau, 3 m bredde 1050000 210000 Tilskudd
5 Fageråsveien 25 - 29 Bygging av veglys 25000            5000 Tilskudd
6 Furuveien Skilt gjennomkjøring forbudt 5000 Driftsbudsjett veg
7 Industriveien Forbudsskilt gj.kjøring mot Moegga 5000 Driftsbudsjett veg
8 Bakkeveien Skilt gjennomkjøring forbudt 4000 Driftsbudsjett veg
9 Gangv. Åsenveien - Indrevoll Skilting 5000 Driftsbudsjett veg

10 Kirkemogata/kryss med Åsveien Skilting farlig kryss 16000 Driftsbudsjett veg
11 Boligfeltene generelt Fartshumper og økt politikontroll Planl./adm.kost.

Øvre Bardu:
1 Solbu boligfelt Skilting fartsgrense 30 km/t etc. 10000 Driftsbudsjett veg
2 Bardujordveien Skilting gårdstun               5000 Driftsbudsjett veg

Nedre Bardu:
1 Bjørnsmoveien Fartshumper, 2 stk. 50000 10000 tTilskudd
2 Bjørnsmoveien Skilting bakketopp Slaatmo gård 10000 Driftsbudsjett veg
3 Brandseggveien Bygging veglys 190000 38000 Tilskudd
4 Fjellstadveien Bygging veglys frem til Bjørnstad 1350000 270000 Tilskudd
5 Elvemo/Løvli Fartshump 25000 5000 Tilskudd

Prioritet Sted Tiltak//begrunnelse Antatt 
kostnad

Egenandel 
Finansierin
g

Finansiering

Salangsdalen:
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1 Nygårdsveien Autovern Nygård - Klubbefossen 200000 40000 Tilskudd
2 Nygårdsveien Autovern fra vegkryss mot Høyland 200000 40000 Tilskudd
3 Nygårdsveien Bygging veglys 820000 164000 Tilskudd
4 Vestre Forseth Bygging veglys 600000 120000 Tilskudd

Generelle tiltak:
1 Rekkverk Gjennomgang og utbedring Utarb. 

kostnadsover
slag

Driftsbudsjett veg

2 Gate og veglys Gjennomgang og utbedring Utarb. 
kostnadsover
slag

Driftsbudsjett veg

3 Vegkryss mot fylkes. og riksveger, E6 Gjennomgang og utbedring Utarb. 
kostnadsover
slag

Drift/Tilskudd

Sum 5.2.3 4660000 916000

TOTALSUM 8006500       2549000  
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5.3Tiltak på Fylkesveger

Tiltak på eller ved fylkesveg.

5.3.1 Strakstiltak  

Tiltak som settes i verk umiddelbart

5.3.2 Tiltak på kort sikt 

Tiltak som settes i verk i løpet av de to første årene i planperioden.
1)  Skilt vikeplikt eller stoppskilt for utkjøring fra Polar Zoo på Bonesveien

5.3.3 Tiltak på lang sikt 

Tiltak som settes i verk i løpet av planperioden

5.3 Tiltak på Riksveger 

Tiltak på eller ved riksveg..

5.3.1 Strakstiltak 

Tiltak som settes i verk umiddelbart.
1)   Fartsreduksjon ved Solbu boligfelt (RV 847)

5.3.2 Tiltak på kort sikt  

Tiltak som settes i verk i løpet av de to første årene i planperioden
1) Veglys fra Infanteriveien – Saras vei (Rv 847)
2) Gang/sykkelveg og gatelys på strekningen Setermoen – Vikingkrysset (RV 847)

5.3.3 Tiltak på lang sikt 

Tiltak som settes i verk i løpet av planperioden
1) Fartsreduksjon og fjerning av sikthindrende terreng krysset 

Beredskapsveien/Brandseggveien og videre mot Fjellstadveien (Rv 87)
2) Separat gangbru over Barduelva ved Brandmo bru (Rv 87)
3) Fjerne sikthindrende bergknauser, oppsetting av speil på Salangsveien (Rv851) i området 

Krokseng bru/nedre Berghaugen/Enoksen
4) Nedsatt fartsgrense på strekningen Brandvollkrysset – Krokseng på Salangsveien (Rv 

851)

5.4 Tiltak på Europaveg 6   

Tiltak på eller ved E6

5.4.1 Strakstiltak  

Tiltak som settes i verk umiddelbart 
1) Bygging av ny, 2-veis busslomme ved Skogstad (Salangsdalen)
2) Flytte leskur, samt fysisk skille mot E6 ved Forseth (Salangsdalen)
3) Utvide busslomme til to-veis, flytte leskur ved Fosseng (Salangsdalen)
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5.4.2 Tiltak på kort sikt 

Tiltak som settes i verk i løpet av de to første årene i planperioden.
1) Gangveger fra Elverumkrysset og sørover for å dekke skolebarnas behov.
2) Gang/sykkelveg/veglys mellom Moegga og Høydenveien.
3) Bedre belysning på alle forgjengeroverganger på E6.
4) Kanalisering og lysregulering av krysset E6 – Spongaveien
5) Høydenveien, Nordre kryss – stenging av kryss og avslutning veg med snuplass
6) Gang/sykkelveg fra Smestadområdet til Seternes
7) Utbedring krysset E6-Gammelveien (dråpe i Gammelveien)
8) Oppstramming avkjørsler mellom Gammelveien og Statoil
9) Skilting ”Farlig kryss” for veg fra Tunebrua og kryssende traktorveg

5.4.3 Tiltak på lang sikt  

Tiltak som settes i verk i løpet av planperioden
1)   Kanalisering av krysset E6-Bonesveien
2) Busslomme på E6 ved innkjøringen til Moegga 
3) Kanalisering av krysset E6-Industriveien (ved REMA 1000)
4) Omlegging av kryss E6 – RV851 til området ved Nygård vegdele
5) Kanalisering eller rundkjøring krysset E6-Vekvedveien
6) Bedre belysning av gangveger langs E6.
7) Gangfelt mellom Bjørnsund – Blomli og veglys, evt. omlegging av E6.

5.5 Andre forebyggende tiltak

Med ”andre forebyggende tiltak” menes tiltak for å endre trafikanters adferd i trafikken og 
andre holdningsskapende tiltak. Mange av disse tiltakene kan gjennomføres i samarbeid med 
eksterne aktører som Trygg trafikk, lensmannen, buss-selskaper o.a.

1) Aksjon for fartsreduksjon og sikker parkering ved henting og bringing av barn til skole og 
barnehage.

2) Inngå samarbeid med Bilist 2000 for kommunens bilpark, samarbeidspartnere, ansatte og 
innbyggerne i kommunen.

3) Informasjonskampanje for bruk av refleks blant alle innbyggere, med gratis utlevering av 
refleks.

4) Informasjonskampanje for bruk av sykkelhjelm blant alle innbyggere.
5) Bilbelte- og ”sikring av barn i bil”-aksjon.
6) Innmelding av alle tre-åringer i Barnas trafikklubb (Trygg trafikk). Gjennomsnittlig 50 

tre-åringer pr. år ( a’ kr 390,-). 
7) Kurs for lærere/lensmenn osv. i regi av Trygg Trafikk i Troms.
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6 Administrative og økonomiske konsekvenser  

6.1 Administrative konsekvenser 

Trafikksikkerhetstiltakene vil være årlige oppgaver. Det må også antas at nye tiltak vil melde 
seg som trenger behandling av trafikksikkerhetsutvalget.

For kommunen vil gjennomføring av planen administrativt medføre merarbeid. Tiltakene vil 
kreve til dels omfattende planlegging og finansieringen vil ta tid, og vil være et samspill 
mellom tiltakshaver, kommunen og fylkeskommunen (Statens vegvesen).  Det må derfor 
sørges for nødvendig planleggingskapasitet, og kapasitet til kontroll og oppfølging av arbeidet
som utføres.

6.2 Økonomiske konsekvenser 

 
Kalkylene som ligger til grunn for kostnadstallene på det enkelte tiltak, har kun bakgrunn i 
befaringer, vurdering av omfang og generelle kostnadstall. Før tiltaket blir satt i verk, må 
tiltaket planlegges i detalj, og endelig kostnadsberegnes på det grunnlaget.   

Gjennomføringen vil være avhengig av at tiltaket når opp i fylkeskommunens prioritering, og 
kommunens muligheter til å finne midler til egne tiltak. Egenandelen er 20% både for private 
og kommunale anlegg.

Når det gjelder gjennomføring av tiltak på fylkesveger, riksveger og E6, vil dette være 
avhengig av den prioriteringen stat og fylke vil følge, og den vektlegging de samme 
myndighetene legger på trafikksikkerhetstiltak i årene som kommer.
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