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1.0 INNLEDNING 

I kommunens planstrategi for 2012-2016 er det forutsatt at Trafikksikkerhetsplan skal rulleres i 

løpet av denne valgperioden, dvs. innen 2015. Driftsutvalget er kommunens 

trafikksikkerhetsutvalg og har hatt den politiske styringen med planarbeidet. Arbeidet er fulgt opp 

av rådmannens trafikksikkerhetsteam i tråd med vedtatt planprogram. Plankontoret har bistått i 

planarbeidet. 

 

Rulleringen har resultert i Trafikksikkerhetsplan for 2014-2018. Planen består av en beskrivende 

del, Kap. 1 – 4, og et tiltaksprogram, Kap. 5, med fysiske og holdningsskapende tiltak. 

Trafikksikkerhetsplan er en kommunedelplan i henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 hvor 

tiltaksprogrammet skal revideres årlig.   

 

2.0 STATUS FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I OPPDAL  

2.1   Organisering  

Kommunens arbeid med trafikksikkerhet er knyttet til rollene som vegholder, skole- og 

barnehageeier, helsemyndighet, planmyndighet og viltmyndighet. Det overordnede ansvaret for 

dette arbeidet går via opplæringsloven og kommunehelsetjenesteloven, herunder forskrift om 

miljørettet helsevern.  

 

Rådmannens trafikksikkerhetsteam, som er tverrfaglig sammensatt, koordinerer kommunens 

oppfølging av trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsteamet består for tiden av en person fra 

trafikkopplæringa i Oppdal, utviklingsleder, fagansvarlig oppvekst, enhetsleder kommunalteknikk, 

fagansvarlig samferdsel kommunalteknikk, fagansvarlig plan, oppmåling og byggesak og 

folkehelse- koordinator, som er teamets leder.       

 
Grunnlaget for beviste og varige holdninger legges i barneårene og i hovedsak har kommunens 

holdningsskapende arbeid til nå skjedd i skolene og barnehagene. Dette arbeidet har skjedd mest 

ut i fra lokale forhold og prioriteringer i den enkelte barnehage og skole.   

 

I forbindelse med kommune- og arealplanarbeidet ivaretas trafikksikkerhet i et 

folkehelseperspektiv, med fokus på økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse generelt. 

Tiltaksprogrammets punkt 5.3 Virkemidler i arealforvaltningen (side 19) påpeker hvordan 

trafikksikre løsninger kan ivaretas. Dette er uendret i fra Trafikksikkerhetsplan 2009-2011. 
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Kommunalteknikk gjennomfører sikringstiltak på og langs kommunale veger etter hvert som de 

prioriterte tiltak i plan blir finansiert, dels gjennom kommunale bevilgninger og dels gjennom 

tilskudd fra fylkeskommunen.   

 

Gjennom viltforvaltningen gjennomfører kommunen tiltak for å forebygge viltpåkjørsler. Dette 
skjer ved rydding av vegetasjon langs veier og jernbanen, ved foring av hjortevilt (særlig elg) for å 
redusere trekk over E6 og jernbanen, og ved å benytte ”blinkende” speil på flere ulykkesbelastede 
strekninger.  Ettersom disse tiltakene finansieres med andre midler enn øvrige 
trafikksikkerhetstiltak følges de heller ikke opp gjennom trafikksikkerhetsplanens Tiltaksprogram.   

2.2 Gjennomføring av sikringstiltak på veger 2009-2013    

I forbindelse med rulleringen av trafikksikkerhetsplan er det i 2014 utarbeidet en Evaluering av 

trafikksikkerhetsplan 2009-2011. I evalueringen er det satt opp tabeller som viser hvilke 

sikringstiltak på veger som er gjennomført eller som er uaktuelle i dag, og hvilke tiltak som 

gjenstår.  Resultatene er oppsummert her:  

 

Tiltak -kategori 
 

Gjennomført, påbegynt 
eller uaktuelt   

Gjenstår og anbefales tatt 
med i ny planperiode* 

Kommunale veger og trafikkareal 19  2 

E6 og Rv70  6 5 

Fylkeskommunale veger    3 4 

SUM                         28    11  
 

* Gjenstående tiltak er tatt med i Kapittel 5 Tiltaksprogram, punktene 5.6 – 5.11, side 21 -24. 

2.3 Evaluering av det holdningsskapende arbeidet fram til 2014                 

Under arbeidet med trafikksikkerhetsplan for 2009-2011 ble mye av oppmerksomheten rettet mot 

fysiske tiltak.  Generelt virker det som om det er adskillig større engasjement og oppmerksomhet 

på utbedring og bygging av nye veganlegg enn det er på holdninger og adferd i trafikken. 

Sannsynligvis bidro skolevegsundersøkelsen, som ble gjennomført i 2008/2009, til å forsterke 

fokuset på de fysiske tiltakene. Men også utenom denne undersøkelsen dreide de aller fleste 

innspillene den gang om tiltak på vegnettet. 

          

I trafikksikkerhetsplan for 2009 – 2011 ble satt opp en liste over aktuelle holdningsskapende tiltak. 

Ansvarlige for gjennomføring, tidspunkt/hyppighet og målgrupper var i liten grad avklart for 

tiltakene som var med i denne listen. Det holdningsskapende arbeidet ble viet forholdsvis liten tid 

og innsats i utarbeidelsen av plan. Bl.a. var man for lite aktiv i involveringen av aktuelle aktører. For 

å få en vellykket oppfølging og gjennomføring er det viktig at de som skal utføre tiltakene 

involveres i utarbeidelsen av plan og i valg av hvilke tiltak som skal gjennomføres.        
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Det gjøres allerede mye bra holdningsskapende arbeid i skolene og barnehagene. For å få en bedre og 

mer systematisk oppfølging av det holdningsskapende arbeidet må det komme tydelig fram hvilke 

tiltak som skal gjennomføres i planperioden, hvilke enheter som er ansvarlig for gjennomføringen, 

evt. med tidfesting for gjennomføring og hvem som er målgruppe. For å få dette til er det bør 

aktuelle instanser involveres i prosessen med finne fram til aktuelle tiltak.   

 

2.4 Statistikk over trafikkulykker i Oppdal 2000-2013                 

Statistikken er utarbeidet av vegvesenet og er basert på politirapporterte trafikkulykker. I 

utgangspunktet skal alle vegtrafikkuhell med personskade rapporteres til politiet. Det er imidlertid 

en stor grad av underrapportering. Dette gjelder spesielt uhell med lettere skade. For eksempel er 

eneulykker med sykkel blant de minst rapporterte ulykkestypene. Vegvesenet regner imidlertid 

med at de fleste ulykker med alvorlige skader blir rapportert.  

 

Det er svært god kvalitet på data i de ulykkene som blir registrert. Vegvesenet antar at 

rapporteringsgraden er jevn fra år til år, noe som bidrar til at statistikken med høy grad av 

sikkerhet kan si noe om utviklingen over en årrekke. 

   

I utgangspunktet skilles det mellom fire skadegrader: drepte, meget alvorlig skadde, alvorlig skadde 

og lettere skadde. Nullvisjonen om 0 drepte og hardt/varig skadde i trafikken fokuserer på de 

alvorligste ulykkene. I noen av figurene på de neste sidene er “alvorlig skadde” og “meget alvorlig 

skadde” slått sammen til “hardt skadde”. 

 

Presentasjonene av statistikken over trafikkulykker i Oppdal (side 6 – 9) er levert av Helge 

Stabursvik ved vegvesenet region midt i Trondheim.  
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* For 2013 er statistikken ikke fullstendig da det mangler registreringer for de siste 1-2 månedene. 

Figur 1 Omfang og utviklingstendenser for trafikkulykker i Oppdal 2000 – 2013* 

 

 

Figur 2 Antall drepte/hardt skadde i Oppdal fra 2000 til 2013*  
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Figur 3 Drepte/skadde fordelt på alder i Oppdal og i resten av Sør-Trøndelag utenom Trondheim i 
perioden 2004 – 2013*   
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Figur 4 Drepte/skadde fordelt på trafikantgrupper i Oppdal og i resten av Sør-Trøndelag utenom 
Trondheim i perioden 2004 – 2013*   
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Kart over ulykkessteder i Oppdal 2003 – 2013 
 
Punktene på kartet viser hvor de registrerte trafikkulykkene i perioden har skjedd. Fargekoden 
angir den alvorligste skadegraden i hver av ulykkene. Hvert punkt kan omfatte flere skadde. 
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3.0 RAMMER FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 

3.1 Nullvisjonen                    

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er Nullvisjonen – et siktemål om at ingen skal 

bli drept eller hardt/varig skadd i trafikken. I Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målet å 

halvere tallet på hardt skadde og drepte i vegtrafikken. Nullvisjonen innebærer 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. 

3.2 Kommuneplan for Oppdal 2010-2021    

Kommuneplanens samfunnsdel, Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd, tar utgangspunkt i at 

kommunens viktigste oppgave skal være å legge til rette for at alle skal kunne oppleve god 

livskvalitet i Oppdal. Folkehelse er pekt på som en av tre kritiske suksessfaktorer som man må 

lykkes med for å kunne oppnå dette. I dette arbeidet ønsker kommunen å skape forutsetninger for 

at alle skal kunne ta ansvar for egen helse, og man har bl.a. pekt på følgende forutsetninger for 

dette:  

Gode levevaner, økt fysisk aktivitet, gode boforhold, gode oppvekstsvilkår, godt ytre miljø og 

sikkerhet. Tiltakene som inngår i kommunens trafikksikkerhetsarbeid vil kunne bidra til skape disse 

forutsetningene. 

3.3 Rapport om folkehelseutfordringer i Oppdal 2012    

 Ny folkehelselov kom 01.01.12 og ga kommunene krav om å ha oversikt over helsetilstanden i 

kommunen. På bakgrunn av dette ble det gjennomført kartlegging i Oppdal kommune. Det ble 

benyttet både nasjonale kartleggingsverktøy og lokal kartlegging som munnet ut i en rapport om 

folkehelseutfordringer i Oppdal 2012. 

 

 En av de store hovedutfordringene er for lite fysisk aktivitet blant barn og unge. Et av de viktigste 

tiltakene for å møte denne utfordringen er å øke hverdagsaktiviteten hos denne gruppa men også 

til hele befolkningen. Det å sykle og gå til skole, arbeid, fritidsaktiviteter og venner vil bidra til å øke 

den fysiske aktiviteten hos barn og unge. For å kunne få flere til å gå eller sykle må vi legge tilrette 

med gang og sykkelveger, samt arbeide med trafikksikkerhet rundt hver skole. Det at flere sykler 

og går til skolen isteden for å bli kjørt vil i seg selv øke trafikksikkerheten da det da blir færre biler 

rundt skolene. 
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3.4 Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag 2014-2017    

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag 2014-2017 ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2013.  

Planen er ikke bindende for kommunene, men enkelte aktivitetsmål og tiltaksområder i planen er 

rettet mot kommunenes trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner som ønsker å følge opp disse 

aktivitetsmålene og tiltaksområdene kan få støtte til dette fra Sør-Trøndelag fylkes 

Trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Fylkeskommunen midler til det lokale trafikksikkerhetsarbeidet er 

nærmere beskrevet under punkt 3.5 på neste side.  

Målene og hovedtiltaksområdene i Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag 2014-2017 er opplistet 

under. Planen ligger på fylkeskommunens hjemmesider: www.stfk.no.        

 

Langsiktige mål: 

 Ingen ungdommer mellom 15 og 24 år skal dø i trafikken i Sør-Trøndelag  

 Antall drepte og hardt skadde i trafikken i Sør Trøndelag skal reduseres med 40% innen 2018  

 
Aktivitetsmål: 

1. Minimum10 kommuner i Sør Trøndelag skal være sertifisert som «Trafikksikker kommune» innen 

2018. FTU skal støtte kommunenes arbeid med sertifiseringen og de tre første kommunene som 

sertifiserer seg får en premie på kr 100 000.-  

2. FTU vil gjennomføre RPM*-programmet hvert år i planperioden (* Rett På Målgruppa) 

3. Samarbeidspartnerne innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal kjenne til og jobbe for at 

tiltakene som står i planen skal bli gjennomført.  

4. FTU skal arbeide for at trafikksikkerhet skal inn i læreplan/trafikkopplæring/ trafikkprogram på 

videregående skole  

5. FTU skal være en pådriver for at alle kommuner ivaretar trafikksikkerhet i sitt styrende planverk  

6. FTU skal gjennom Aksjon skoleveg fullfinansiere tiltak på fylkesveger og gi støtte/tilskudd til tiltak 

på kommunale veger.  

7. FTU skal videreføre ordningen med tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak  

8. FTU skal fortsette tradisjonen med å dele ut skolesekk til 1.klassingerne  

9. Trafikksikkerhetsprisen deles ut årlig  

 

Hovedtiltaksområder: 

 Spesielt risikoutsatte unge menn: RPM – Rett På Målgruppa, et omfattende program som vil bli 

gjennomført årlig og hvor kommunene inviteres til å delta     

 Myke trafikkanter: Fysiske og trafikantrettede tiltak. Tiltak som kan bidra til større aktsomhet og 

bedre samspillet mellom ulike trafikkantgrupper, bl.a. trafikkundervisning ved Eberg trafikkgård    

 Trafikksikkerhet og folkehelsearbeidet: Trafikksikker kommune. Det er satt opp 10 kjennetegn på 

en trafikksikker kommune (opplistet under punkt 5.2 side 18), som når de er oppfylt innebærer en 

sertifisering som trafikksikker kommune. Går bl.a. ut på forankring i kommunens øverste ledelsen 

og gode rapporteringsrutiner med klar ansvarsfordeling 

  

http://www.stfk.no/
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3.5 Fylkeskommunale tilskuddsordninger til trafikksikkerhetstiltak  

Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilger årlig midler til lokale trafikksikkerhetstiltak. Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg fordeler disse midlene i tråd med mål og tiltaksområdene i gjeldende 

fylkesplan for trafikksikkerhet.  

 

I februar 2014 har fylkeskommunen invitert kommunene i fylket til samarbeid av om 

skoleskyssavløsende tiltak. I korte trekk dreier seg om at fylkeskommunen og kommunene skal yte 

investeringsbidrag til hverandres sikringstiltak på hhv. fylkesveg og kommunal veg.  Aktuelle 

prosjekt skal være basert på beregnede framskrevne innsparinger. Oppdal kommune arbeider med 

å se på om det er aktuelt å inngå i et slikt samarbeid i 2015.  

 

For øvrige tilskuddsordninger, bl.a. ”aksjon skoleveg”, vil fylkeskommunen i løpet av våren 2014 

utlyse midler for 2015 med søknadsfrist 1. september 2014.  

 

Kommunen vil søke om støtte til aktuelle tiltak i tråd med prioriteringene i 

trafikksikkerhetsplanens Tiltaksprogram, kapittel 5.   

 

4.0 PLANPROSESSEN 

4.1 Samråd og medvirkning 

Oppstart av arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplan med planprogram ble annonsert i 

avisene OPP og Opdalingen, hhv. den 29- og 30.11.13. Samtidig ble det sendt brev til 

fylkeskommunen, vegvesenet og andre berørte myndigheter og instanser.  

 

Plandokumentene lå ute på kommunens hjemmesider og i servicetorget i perioden fra 27.11.13 

t.o.m. den 18.1.2014. Frist for innspill var satt til den 18.1.2014. Innspillene til planarbeidet er 

oppsummert under punkt 4.2 (neste side). Innspillene er tatt inn i vurderingene ved prioritering av 

tiltak i Tiltaksprogrammet.     
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4.2 Innspill til revidering av tiltaksdelen 01.02.16 

 

Området- 
Strekning- Tema 

Sammendrag av Innspill 
 
 

Rådmannens vurderinger 
 

Nyvegen/Høgmove
gen 

Eli Rødhjell./Aune barneskole mfl. 
Strekningen fra Grillkroa og til Røddesnesveien er 
ulykkes utsatt pga. Økt mengde trafikk etter 
omlegging av E6. Parkering på fortau ved Grøset 
kafeteria gir dårlig oversikt og myke trafikanter 
må ut i veien og bak parkerte biler og biler som 
rygger.  Utkjørsel fra Grøset kafeteria/VPG 
mangler fullstendig sikt.   

Ligger i punkt  5.9.1.  
Senke fartsgrensa til 30 km/t  
Opphøyd gangfelt   
Vurdere skråparkering ved Torgsenteret i 
revidering av reguleringsplan. 
Vurdere parkeringsregulering. 
 
 

Skoleveg 
strekninger 

Nettbuss v/Harald Eggen. Befaring på 
hovedårene til skolebarn for å se på 
trafikksikkerheten 

Knyttes til årlig befaring med 
trafikksikkerhets gruppe og statlige 
myndigheter. 

Krysset Inge 
Krokannsveg/Russe
rvegen 

Nettbuss v/ Harald Eggen.  
 Utformingen av krysset er ikke stor nok for buss, 
derfor sperrer bussene for biltrafikken også i 
motgående kjørebane.  Dette fører til mye kaos i 
området med full stopp i trafikken. Mange 
skolebarn som også ferdes i det området når 
skolebussene er der.  

Er lagt inn i punkt.5.9  

E6 - Oppdal 
jernbanestasjon - 
fotgjengerfelt ved 
gårdsvegen fra 
Bjørkmoen 

Sigmund Fostad. 
Mangler formaliserte kryssingsmuligheter for 
forgjengere over E6 på strekningen mellom 
Oppdal skyss stasjon og fotgjengerfeltet ved 
gårdsvegen fra Bjørkmoen. 
 Dette er en strekning på ca. 1,3 km, 

 
 Innspillet sendes Statens Vegvesen. 
Er lagt inn i punkt 5.11 

Tverrforbindelsen -
Oppdal Kristne 
Senter til Gamle 
Kongevei 

Sigmund Fostad.  
Gangvei langs Gorsetråket, mellom E6 – Gamle 
Kongevei 

Legges inn under punkt 5.6. 

Oppdal sentrum Sjur Vammervold. Fokus på sykkelparkering 
Oppfordre og tilrettelegge ovenfor næringslivet 
slik at de ser fordelene ved opparbeidelse av 
sykkelparkeringer.  
Kommunen burde tilrettelegge for egne 
sykkelparkeringer i sentrale kommunale områder.  
Låsbare sykkelstativ ved skyss stasjonen. 

Trafikksikkerhetsgruppa tar kontakt med 
Jernbaneverket. 
Legges også inn under punkt. 5.3. 

Oppdal Sentrum Sjur Vammervold.  
Servicestasjon for sykkel 
Gjerne i forbindelse med 
sportsforretning/bensinstasjon med det mest 
nødvendige, som luftpumpe, kjedeolje, 
vannslange og noen enkle verktøy for eksempel. 

Trafikksikkerhetsgruppa tar kontakt med 
Næringsforeninga. 

Krysset Auneveien 
/Bjerkeveien 

Aune barneskole. 
Stort uoversiktlig kryss uten sikker kryssing for 
fotgjengere 

Ligger i punkt 5.9. og ligger også fra 
forrige periode og i handlingsplanen. 
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Nyveien fra 
Røddesnesvegen - 
Grillkroa 

Aune barneskole. 
Mye trafikk. Smal fortau bak parkerte biler 

Ligger i punkt 5.9 

Luveien Aune barneskole. 
Mørkt og mye trafikk pga bygging ved Nor park 

Ligger i punkt 5.9 

Snarveier i sentrum Aune barneskole 
Olderveien – Kløverveien 
P.K.Gorsetsveg – Museumsåsen 
P.K.Gorsetsveg - Nedre Tunveg 
 

Ligger i nytt punkt 5.12 

Parkering ved 
Domus/Oppdals 
banken 

Marit S Ishol. 
Avkjøring fra R70 ved Oppdalsbanken og inn på 
parkering ved Domus/banken bør ha fartshump 
med fotgjengerfelt. Biler kommer i stor fart inn 
på parkeringsområde. 

Arbeidet med parkeringsarealene i 
sentrum er ennå ikke ferdigstilt. 

Fokus på 
tilrettelegging for 
sykkel/gående 

Kommunestyret 
Fokus på gang- og sykkelveier, snarveier 

Ligger under nytt punkt 5.12 

Rekkefølge 
bestemmelse i 
reguleringsplanarb
eid 

Kommunestyret 
innføre rekkefølgebestemmelser, slik at 
framkommelighet for gående og syklende 
ivaretas helt fra begynnelsen i 
reguleringsplanarbeid, og at dette opparbeides 
først når planene skal settes ut i live 

Ligger under kap  5.3. om Virkemidler i 
arealforvaltningen. 

Fokus på 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet 
for myke 
trafikanter 

Kommunestyret 
Gående, syklende, funksjonshemmede og 
kjørende ivaretas på best mulig måte av hensyn 
til størst mulig trafikksikkerhet og samtidig størst 
mulig benyttelse av Oppdal sentrum som et 
handelssted. 
 

Revidering av TS plan med innspill fra 
befolkningen gir økt fokus på 
trafikksikkerhet. 
Medvirkning fra FF råd, eldreråd, 
ungdomsråd. 
Må ha høy prioritet i sentrumsplanen 

Krysset Gamle 
Kongevei RV 70 – 
Nedkjørsel til 
Haugen skole 

Stein Bjørgen Gatelys på strekningen som er gang -og 
sykkelvei. 
Ligger i punkt 5.10. 

Sanering av 
planoverganger 

Jernbaneverket 
Kommunen oppfordres til å komme frem til 
løsninger som gir 
Flere saneringsmuligheter for planoverganger. 
Jernbaneverket er åpent for samarbeid på dette 
feltet. 

Kommunen er åpen for samarbeid 

Vurdere flere veier 
skiltet som 
forkjørsvei 

Helge Toftaker 
 Ønsker en vurdering på flere veier som kan 
skiltes som forkjørsvei da dette gir økt 
trafikksikkerhet. Foreslår i første omgang  
 Gamle kongevei fra fylkesvei 70 til Stølen, 
eventuelt til Bjerke 

Tiltaket vurderes, samt vurdere redusert 
fartsgrense og fartshumper. 

Sentrum Høgmo barnehage 
I krysset Aunevegen/Inge Krokannsveg er det en 
liten helling på fortauet og det er ofte glatt og 
isete. Kan utbedres i forbindelse med 

Fortauet utenfor Domus i Inge 
Krokannsveg blir utbedret ved bygging av 
Aunvang. 
Ønske om lys i Gorsetvegen ligger under 
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oppgraderingen av området, da unngår vi fall og 
unger som trår ut i veibanen.  
Trafikksikker sone også rundt barnehagene, skilt 
«Barn leker». Unngå høye brøytekanter i 
området, barn leker i barnehagen også på 
kveldstid.  
Det er et sterkt ønske om lys i Gorsetvegen 
 Sentrum er blitt som en stor parkeringsplass og 
lite barnevennlig, med mange inn og utkjøringer 
til området.  
 

punkt 5.9. 
 
Opparbeidelse av parkeringsarealene er 
ikke fullført i sentrum enda 

Tiltak for å bedre 
fremkommelighete
n for syklende og 
gående 

Trygve Sande 

 Gang- og sykkelveg mellom 
Bjørkmovegen og Bjørkmosvingen 
gjennom avsatt friområde 

 Gang – og sykkelvei fra Bjørkmosvingen 
og P.K.Gorsets veg 

 Fra P.K. Gorsets veg bør det opparbeides 
bru over bekk, og gang og 
sykkelforbindelse til Museumsåsen, og 
muligens også Nedre Tunveg. Dette for å 
sikre god framkommelighet for myke 
trafikanter innad i byggefeltet, samt 
forbindelse til øvrige boligfelt og heis, 
langrennsløype og "promenaden" langs 
Gamle Kongeveg 

 Vinkelvegen bør det opparbeides gang og 
sykkelveg både opp til Gamle Kongeveg 
og direkte ned på Aunevegen 

 Fortau eller gang - og sykkelveg bør 
forlenges fra krysset Aunevegen-Gamle 
Kongeveg, og videre over Sesshaugen til 
krysset Gamle Kongeveg-Rv. 70. 

 Fortau langs Inge Krokanns veg bør 
utvides/utbedres da trafikken har økt 
betydelig. Fysisk skille mot kjørebanene 
bør vurderes. 

 Innkjøring til Torget direkte mot 
Høgmovegen bør stenges, for å redusere 
trafikk og legge bedre til rette for myke 
trafikanter langs uteserveringene, og 
langs Domus/Torgsenterinngangen og 
videre mot ny samrøregate 

Ligger under punkt 5.12. 
 
 
 
Ligger under punkt 5.12. 
 
Ligger under punkt 5.12. 
 
 
 
 
 
 
 
Må avklares med reguleringsplan i 
forhold til private tomter. Ligger under 
punkt 5.12 
 
 
Ligger fra forrige planperiode i punkt 5.7 
 
 
 
Ligger i punkt 5.9. 
 
Adkomst til torget er avklart i 
reguleringsplanen. 
 
 
 
 

Kryssing over E6 
ved Tågvollan / 
Oppdal Kristne 
senter 

Beboer i nærheten 
Ønsker gangfelt over E6 ved buss stopp. 

Vegvesenet etablerer ikke gangfelt på 
strekninger over 50 km/t 

Forebygge 
vilpåkjørsler langs 
E6 strekning 
Oppdal - 

Eli Grete Nisja  
Avtaler med Vegvesenet om vedlikehold med 
kantklipping og klipping av løvskog. 
Kontakte landbruksnæringa om plassering av 

Kontakte Vegvesenet og 
landbruksnæringa 
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Fagerhaug  rundball, slik at de ikke blir plassert inntil E6 

Snarveier Svein Bjerke 
Åpne og utbedre Bjørndalsråket fra Gamle 
Kongevei og ned på Aunevegen, ved å sette opp 
gjerde på vestsiden og fjerne grindene.  
 
Stien fra Aunevegen til Mellomvegen er for bratt. 
Utbedring og fjerning av bom. 
 
Utbedre og etablere stien fra gamle Ålmabrua på 
østsiden av Vikavegen langs Ålma og til gangbrua 
ved Øya gård. Restaurere gamle Ålma brua 
Oppgradere stien fra Røtveivegen til Røtvegråket 

Ligger i punkt 5.12. 
 
 
 
 
Bom er etablert for å unngå biltrafikk.  
 
 
Vurderes i forbindelse med revidering av 
kommuneplan 
 
 
 
Sti/traktorvei er etablert 

Gang – og 
sykkelveg 

Svein Bjerke 
Gang og sykkelveg fra krysset gamle 
Kongevei/Aunevegen og ned til Krysset 
Aunevegen/Bjerkevegen 

Tiltaket kan være utfordrende da det 
ligger private tomter tett inntil.  
Aunevegen har 30 km/t med 
fartshumper. 

Planarbeidet Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 
Positivt at Oppdal er blitt en trafikksikker 
kommune. Foreslår at holdningsskapende arbeid 
blir synliggjort i planen, spesielt i forhold til barn 
og unge. 
Det bør gjennomføres en ROS analyse som kan 
ligge  til grunn for videre arbeid med planen. 
 

ROS analyse vil blir gjennomført før neste 
revidering av planen. 

 Samferdselsavdelignen i Fylkeskommunen. 
Anbefaler en best mulig implementering av 
kriteriene for en «trafikksikker kommune» inn i 
hele kommunen. Større bedrifter bør også 
oppfordres til lignende arbeid.  
Arealplaner og utbyggingsavtaler er viktige og 
nye utbyggingsområder bør bli pålagt å knytte 
gang- og sykkelveger inn til eksisterende nett. 

Implementering av kriteriene er under 
etablering. 
En del virkemidler i arealforvaltningen 
ligger allerede i punkt 5.3. 
 

Midtbygda 
skole/barnehage 
 
 
 
Gang – og 
sykkelveg RV 70 
 
 
 
 
 
 
 
Gang – og 
sykkelveg fra RV 

Ivar Vognild 
Trang busslomme som gjør det uoversiktlig. Lite 
gatebelysning i området 
Ønsker å redusere fartsgrensa fra 60 km/t til 50 
km/t 
 
Belysning langs hele gang  -og sykkelvegen RV 70. 
 
 
 
 
 
 
Ivar Vognild 
Gang – og sykkelveg langs FV 12 fra 
Nerskogsvegen /RV 70 og til Klettgjerde. Vegen 

 
Ligger i punkt 5.11. 
 
 
 
 
Ligger i punkt 5.11 
 
 
 
 
 
 
 
Ligger i punkt 5.7.3 fra forrige 
planperiode 
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70/Nerskogsvegen 
til Klettgjerde 

har en årlig døgntrafikk(ÅDT) 350 i 2014 
 
 
 

Senke fartsgrensa 
ved Fagerhaug 

Fagerhaug barnehage 
Senke fartsgrensa i sentrum av Fagerhaug.  

Ligger i punkt i punkt 5.11 

Gang – og 
sykkelveg 
Fagerhaug – IMI 
Stølen 

Beboere på Fagerhaug, Fagerhaug barnehage 
Gang – og sykkelveg fra Fagerhaug til IMI Stølen 

Ligger i punkt 5.8. 

Busslommer Gisna 
– Fagerhaug 

Beboere ved Fagerhaug. Busslommer flere steder 
fra Fagerhaug - Gisna 

Ligger i punkt 5.11.1 Kommunen vil i 
samarbeid med Vegvesenet vurdere 
behovet for busslommer i hele 
kommunen i forbindelse med en befaring 
i vår, og lage en plan for gjennomføring 
sammen med Vegvesenet. 

Gang – og 
sykkelveg 

Geir Karlsen 
Gang – og sykkelveg fra 
Kremlevegen/Morkelvegen og /under jernbane 
og E6 til sentrum. Dette vil redusere avstanden 
for gående o 

Ligger i punkt 5.6. 

Snarveier Oppdal ungdomsskole 

Kløvervegen – Oldervegen.  

 RV 70 – OVS.. 

 Fra Ålmabrua via sti i lysløypa til OVS.  

 Røskattvegen – Hårråvegen 

 Hårråvegen – Høgmovegen.. 

 

Ligger i punkt 5.12 

Krysset 
Vikavegen/Inge 
Krokannsveg/Breg
nevegen 

Driftsutvalget 
Krysset Vikavegen og Inge Krokanns vei og krysset 
Bregnevegen og Vikavegen er sterkt trafikkert 
spesielt før skolestart og etter skoleslutt.  
. 

Det bør vurderes et opphøyet 
fotgjengerfelt over Vikavegen. Ligger i 
punkt 5.10. 

 
 
Innspill til høringsforslaget: 

 

Området/strekning

/tema 

Innspill til høringsforslaget Rådmannens vurdering 

 

Gangvei langs 

Ålma som 

Krysser  gammel 

E6 og Inge 

Krokannsveg 

 

Innspill fra Øvre Kåsen Vel 

Ny E6 har ført til økt trafikk langs Inge 

Krokannsveg,  uoversiktlig strekning rundt 

Kiwi, samt uoversiktlig  ved lyskrysset 

Forslag til tiltak: 

 Stenge  Inge Krokannsveg ved brua 

Ålma, slik at det kun blir en innfartsveg 

I forbindelse med sentrumsplanen vil tiltak i 

forbindelse med økt trafikk på Inge 

Krokannsveg og krysset ved Sagtunet/Ola 

Setromsveg bli vurdert .  

Vurdering  av utforming og trafikksikkerhet 

av krysset Ola Setromsveg ved Sagtunet 

legges under punkt 5.10.1.  
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fra boligområdene sør for sentrum 

 Forlenge planlagt gangveg langs Ålma 

til å omfatte strekningen gammel E6 til 

Inge Krokanns veg.(Ved siden av 

Prøven bil) 

 Flytte fotgjenger overgangen og 

lysreguleringen sør for brua på gamle 

E6. 

Dette vil gi tryggere skoleveg da man slipper og 

krysse parkeringsplassen på Sagtunet samt 

unngår lyskrysset i veikrysset .  

Gangveg langs Ålma forslås opparbeidet 

som en turveg og legges under  punkt 5. 12. 

 

Sikkerhetstiltak 

langs 

Industrivegen 

 

Innspill fra Øvre Kåsen Vel. 

Golfbanen har 3 fotgjengerfelt, mens det ikke 

finnes noen fra boligområdet til Kåsen 

turområdet. 

Forslag til tiltak: 

 Fotgjengerfelt fra Søndre innkjøring til 

boligområdet med forlengelse av stien 

til gangvegen 

 Fotgjengerfelt mellom boligområdet og 

innfart til Elgtjønna 

Fotgjengerfelt ved Morkelvegen og 

Rødskrubbvegen legges i punkt 5.9. 4. 

Gangveg og 

gatelys langs 

Industrivegen til 

curlinghallen. 

Innspill fra Øvre kåsen vel 

Mye aktivitet i området pga. golfbane, 

curlinghall , lysløypeanlegg og turområdet. 

Gangveg med gatelys fra krysset 

Kåsen/industrivegen til fritidsparken legges i 

punkt 5.6.3 

Gorsetråket fra 

E6 til Gamle 

kongevei 

Tågvollan hytteforening 

Ønsker å redusere fartsgrensa til 30 km/t i hele 

Gorsetråket pga. høy hastighet og økende 

trafikk. 

Det har kommet innspill om å etablere 

gangveg på samme strekning. Tiltaket legges 

inn som gang - og sykkelveg i punkt 5.6.6. 

Busslommer og 

medvirkning 

samarbeidsutvalget ved Lønset skole: 
Horisontløfterlaget, vegvesenet og plankontoret 
utarbeidet i sin tid en plan for busslommer langs 
R70. Denne savner samarbeidsutvalget i planen. 
Utvalget ber om at punktene fra denne planen 
tas 
inn i trafikksikkerhetsplanen. Det bør samtidig 
gjennomføres en lignende kartlegging og 
utbedring langs Storlidalsveien. 
Busslomme ved skolen bør utarbeides og sikres 
slik at elevene har trygg av og påstigning. Det 
bør 
også unngås at buss må rygge for å snu. 
Elevene ved kretsskolene bør også delta i 
kartlegging av trafikksikkerheten i sine 
nærområder. 
 

Det lages nå en helhetlig plan over behovet 

for busslommer for skole elever i hele 

kommunen. Legges i punkt 5.11.1.  

Tiltaksdelen i trafikksikkerhetsplanen 

revideres årlig. Skoler og barnehager er 

sentrale i forbindelse med revideringen og 

får planen til høring. I forbindelse med at 

samarbeidsutvalget og rektor gir innspill, bør 

det utarbeides rutiner for at elevrådet også 

gir innspill til planen. 

Busslommer og 

medvirkning 

Samarbeidsutvalget ved Midtbygda skole 

Plassering av behov for busskur og lommer langs 
RV 70. 
Vi mener også at det er viktig at elever på 
kretsskolene får ta del i kartlegging i forbindelse 
med trafikksikkerhetstiltak 

Legges i punkt 5.11.1 
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Rundkjøring og 

separate 

parkeringsplasser 

Drivdalen skole v/ rektor Beate Lauritzen.  
Kaotisk rundt hente/leveringssituasjoner. Forslag 
om å etablere en rundkjøring for 
levere/hentesituasjonen og parkeringsplasser 
separat for denne. 

 

Tiltaket må vurderes og planlegges i 

samarbeid med tekniske tjenester. Legges i 

punkt 5.9. 

Økt satsing for å 

fremme 

hverdagsaktivitet 

og redusere 

biltrafikk 

Oppdal videregående skole og ungdomsskolen 
Felles satsing i kommunen på aksjon arbeidsveg 
og skoleveg 

Økt satsing på aksjon skoleveg og 

arbeidsveg legges inn under punkt 5.2. om 

holdningsskapende arbeid. 
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5.0 TILTAKSPROGRAM 

5.1 Års syklus for trafikksikkerhetsarbeidet  

Tiltaksprogrammet skal revideres årlig (jfr. plan- og bygningslovens § 11-2). De årlige revisjonene 

av skal skje gjennom tverrfaglig samarbeid som involverer kommunale enheter og eksterne 

organer*. Arbeidet skal lede til at riktige tiltak blir prioritert. Figuren under skisserer en års syklus 

for dette arbeidet. 

 

Rådmannens trafikksikkerhetsteam er ansvarlig for denne prosessen og at forslag om tiltak som er 

fremmet blir vurdert i den årlige revisjon av tiltaksprogrammet. Prioriterte tiltak spilles inn til 

arbeidet med kommunens handlingsplan og danner grunnlaget for evt. søknader om 

trafikksikkerhetsmidler fra fylkeskommunen. 
 

* Trygg Trafikk, Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg, politiet, trafikkskole, busselskaper, 

vegvesenet, Trøndelag brann- og redningstjeneste o.a.   
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5.2 Sertifisering som trafikksikker kommune og holdningsskapende arbeid 

I trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag 2014-2017 er det etablert en ordning for sertifisering av 

trafikksikre kommuner. Sertifisering skjer i henhold til Trygg Trafikk sitt opplegg for dette. 

Fylkeskommunens Trafikksikkerhetsutvalg skal støtte kommunene i arbeidet med sertifiseringen. 

 

Det forutsettes at trafikksikkerhetsarbeidet skal forankres i kommunens øverste ledelse, og at 

arbeidet skal skje sektorovergripende med gode rapporteringsrutiner og klar ansvarsfordeling. 

Videre er det satt opp et sett med kriterier for trafikksikker barnehage og skole.. Disse kriteriene 

dreier seg i hovedsak om holdningsskaping.  

 

Oppdal kommune har inngått avtale med fylkeskommune, FTU(fylkestrafikksikkerhetsutvalg) og 

Trygg trafikk om å arbeide mot en sertifisering.  Oppdal fikk i den forbindelse et tilskudd på 

100 000,- for å benytte til holdningsskapende arbeid og for å oppfylle kriteriene for å bli en trafikk 

 

 

 

 

 

 

 

Januar – mars: 

Dialogmøte med kommunale 
enheter og eksterne organer* 

Driftsutv vedtar TSP - revidert 

Prioriterte tiltak i TSP fremmes til 
arbeidet med Handlingplan     

 

  

 

 

  

  

April – juni: 

Behandling av kommunens  
handlingsplan med forslag om 
finansiering 
trafikksikkerhetstilt. 

  

 

Juli – september: 

Trafikksikkerhetsteamet søker 
Fylkeskommunens 
trafikksikkerhets-utvalg om støtte 
prioriterte tiltak innen fristen, for 
tiden 1. september 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober – desember:   

Tverrfaglig samarb. kommunale 
enheter           

Oppstart revisjon av 
tiltaksprogrammet i TSP 

Driftsutv. vedtar forslag til revidert 
tiltaksprogr. til offentlig ettersyn   
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sikker kommune.  Kriteriene for dette er opplistet under med beskrivelse av kommunens status for 

hvert punkt.    

 

 Kommunen har forankret ansvaret for kommunens trafikksikkerhetsarbeid hos 

ordfører og rådmann 

Trafikksikkerhetsplan er en kommunedelplan som vedtas av kommunestyret og er gjennom 

dette forankret i kommunens øverste ledelse. Rådmann ved utviklingsleder er med i 

kommunens trafikksikkerhetsteam som følger opp trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.  

   

 Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder 

Rådmannens trafikksikkerhetsteam følger opp kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Enhetene  

for oppvekst, folkehelse, kommunalteknikk, utviklingsenhet og Plan og byggesak er 

representert i Trafikksikerhetsteamet. Oppfølging og gjennomføring av tiltakene i plan er 

fordelt på nevnte etater.           

 

 Kommunen har et eget utvalg med ansvar for trafikksikkerhet 

Driftsutvalget er kommunens Trafikksikkerhetsutvalg og har den politiske styringen med 

kommunes traffikksikkerhetsarbeid. 

 

 Kommunen har Trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan 

Fylkets trafikksikkerhetsplan mål og tiltaksområder er lagt inn i punkt 3.3 som en del av 

rammene for kommunes trafikksikkerhetsarbeid.  

 

 Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner 

Disse er nedfelt i punkt 5.1 Årssyklus for trafikksikkerhetsarbeidet .  

 

 Planen ivaretar både holdningsskapende og fysisk tiltak 

Holdningsskapende og fysiske tiltak i nedfelt i tiltaksprogrammet.  
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 Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell i kommunen 

Vegvesenets statistikk over trafikkulykker i Oppdal  for perioden 2000 – 2013 er vist under 

punkt 2.4 side 6 – 9. 

 

 Kommunen har utarbeidet en oversikt/ prioriteringsliste over behovet for fysiske 

trafikksikkerhetstiltak 

Er gjort i tiltaksprogrammet, punkt 5.5 – 5.12.  

 

 Trafikksikkerhet skal være en del av reguleringsplanarbeidet  

I rådmannens mal for saksframlegg er folkehelse satt som et fast tema som skal vurderes. 

Trafikksikkerhet inngår i folkehelsevurderingen.         

 

 Har plan for trygge soner 2 km rundt hver skole  

Kommunalteknikk har i 2014 gjort en kartlegging av behovene for sikring av skoleveger 

innenfor 2 km sonene rundt skolene. Dette fordi Strekninger og punkter med sikringsbehov er 

merket av på kart for hver skole (Lønset, Midtbygda, Vollan, Driva og Sentrum). Sammen med 

kriteriene i punkt 5.4 blir dette brukt som grunnlagt for prioritering av tiltak og utbygging av 

sikringstiltak på/langs ”skoleveger”.     

 

 Kommunens areal- og reguleringsplaner skal legges frem for barnas talsperson 

Folkehelsekoordinator innehar rollen som barnas talsperson og deltar i planteam og får alle 

større planer til uttalelse. 

 

 Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet 

 

 Kommunen har regler for reiser og transport i kommunens regi og ved kjøp av 

transporttjenester 

 

 Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i reglementet for tildeling av kulturstøtte   

 

 Kommunen påvirker lokale lag og foreninger til å ha regler for trafikksikkerhet i sin 
virksomhet 

 
Det tas sikte på å få innarbeidet/ avklart oppfølging av de fire siste punktene i løpet av 2016.       
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 Kriterier for Trafikksikker barnehage 

- Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 

gjennomgås årlig med foreldre og ansatte 

- Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på veg til og fra barnehagen 

- Ansatte kjenner til og følger forskrift om sikring av barn i bil 

- Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av 

transporttjenester 

- Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer 

- Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og 

nedfelles i barnehagens årsplan 

- Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere 

- Barna blir vant med å bruke bilbelte, sykkelhjelm og refleks 

- Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er integrert i et tema på foreldremøter 

- Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid 

 

 Kriterier for Trafikksikker skole 

- Trafikksikkerhet i skolen generelt 

- Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går, sykler 
eller blir kjørt. 

- Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en trafikkansvarlig 
lærer. 

- Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil/buss 
eller med kollektiv 

- Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av 
transporttjenester 

- Skolen har en lokal læreplan i trafikk. 

- Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring i samsvar med 
planen for eksempel ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte. 

- Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte. 

- Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom FAU. 

Gjennomføring av sertifiseringen:  

Det tas sikte på å få oppfylt kriteriene slik at sertifiseringen av Oppdal kan skje i løpet av 2016. 

Gjennomføringen må skje i nært samarbeid med fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg. Det 

må bl.a. avklares om trafikksikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i kommunens regeler/reglement for 

HMS, transport og reiser, kjøp av transporttjenester, tildeling av kulturstøtte. Videre må kriteriene 

for trafikksikre barnehager og skoler gjennomgås med ledelsen for skolene og barnehagene.     
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 Eksempler på flerfaglig forebyggende arbeid som gjennomføres årlig: 

1. Årlig refleks -og trafikksikkerhetsdag. 

 Formålet er å få synliggjort viktigheten med refleksbruk og ha fokus på trafikksikkerhet Dagen 
legges til den nasjonale refleksdagen. På dagtid vil det være utdelign av refleks på 
skoler/barnehager, og på kvelden vil  alle 3 trinnselever  i Oppdalsskolene med foreldre inviteres til 
en mørkekjøringskveld med buss. Mørkekjøringskvelden gjennomføres  av skolene, Nettbuss, 
trafikkskolen, helsestasjonen, politiet og  trafikksikkerhetsgruppa. 

2. Trafikksikkerhetsdag med befaring 

Trafikksikkerhetsgruppa organiserer hver vår en befaring med buss  med representanter fra 
Vegvesenet, skoler, driftsutvalget, Nettbuss m- fl.  Målet er å vurdere trafikksikkerheten spesielt i 
forhold til skolevei og busslommer, men også generelt i kommunen. 

3. Satsing på aksjon skoleveg og arbeidsveg  i hele kommunen. 
 

 I et folkehelseperspektiv vil det å øke hverdagsaktiviteten ved å sykle/gå til skole og arbeid  være 
helsefremmende og en positiv påvirkningsfaktor både på den fysiske men også den psykiske helsa. 
Dette er et befolkningsretta tiltak som vil nå den største delen av befolkningen. Det vil i tillegg redusere 
biltrafikken i sentrum og rundt skolene som er et  trafikksikkerhetstiltak. Som en positiv bieffekt vil det 
også   frigjøre mange parkeringsplasser til kunder/brukere av servicefunksjoner i sentrum og 
næringslivet. 
 

5.3 Virkemidler i arealforvaltningen  

 Nye områder for boliger, hytter, institusjoner og arbeidsplasser bør lokaliseres med sikte på 

sikre trafikkløsninger for kjørende og myke trafikanter. 

 

 Det skal legges vekt på å få færrest mulig kryssinger og minst mulig ferdsel av myke trafikanter 

langs trafikkbelastede strekninger. 

 

 Trafikksikre løsninger bør betraktes som basis infrastruktur. I nye utbyggingsområder hvor 

dette ikke er tilfelle bør utbygger bekoste slike løsninger. 

 

 I reguleringsplaner bør utbygging av trafikksikre løsninger fastlegges gjennom 

rekkefølgebestemmelser (plan- og bygningslovens § 12-7 punkt 10), for eks. om at gang- og 

sykkelveg, gangvei eller sti forbindelser mellom byggefelt eller planfri kryssing skal være 

ferdigstilt før det gis bygge- eller brukstillatelse for boliger/fritidsboliger. 

 
 Kommunestyret har gjort et prinsippvedtak for bruk av utbyggingsavtaler i tråd med plan- og 

bygningsloven § 17. Dermed kan kommunen inngå utbyggingsavtaler med utbygger der dette 

ansees som hensiktsmessig. Dette kan bl.a. benyttes for å bidra til at gode trafikkløsninger blir 

gjennomført.  
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 I arealplanlegginga  skal det arbeides for  å legge til rette for snarveiforbindelser, gang- og 

sykkelveier, samt sykkelparkering slik at det blir enkelt og raskt, men også trafikksikkert å benytte 

sykkel eller gå mellom boligfelt og i sentrumsområdene. 

 

 

  



 
 

Side 28 
 
 

5.4 Kriterier for prioritering av fysiske tiltak  

Tiltak for å øke sikkerheten på og langs offentlige veger omfatter gang- og sykkelveger, fortau, 

farts humper, busslommer, skilting, belysning og andre tiltak.  

 

Kriteriene for prioritering av tiltak er videreført i fra forrige planperiode: 

1) Skoleveger/ GS-veger innenfor skyssgrensen på 2 km, 1. klassetrinn*  

2) Skoleveger/ GS-veger innenfor skyssgrensen på 4 km, 2. – 10. klassetrinn*   

3) Andel skolebarn og andre myke trafikanter kontra mengde kjørende (ÅDT**)  

4) Fartsnivå og andre risikofremmende forhold 

5) Kost/nytte vurderinger  

6) Tiltak som er i tråd med vedtatt areal-/reguleringsplan*** 
 

* Strekninger nærmest skolene prioriteres først.  

**ÅDT: Årsdøgntrafikk, estimat av antall kjøretøy pr. døgn i snitt gjennom året basert på trafikktelling.    

***Evt. reguleringsarbeid for utbygging av gang- og sykkelveger kan inngå som en del av tiltakene.   

 

Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge i tabellene under punkt 5.6 – 5.12, side 21 – 24, 

henholdsvis for kommunale veger, fylkesveger og E6 og Rv70. Foreslåtte tiltak på fylkesveier, E6 

og Rv70 klargjør kommunens holdning overfor fylkeskommunen og vegvesenet/statlige 

myndigheter i deres prioritering av trafikksikkerhetstiltak på/langs disse vegene.  Strekninger eller 

ulykkespunkt som har oppstått pga. endring av kjøremønster, mer trafikk o.l. kan endre 

prioriteringsrekkefølgen.         

 

5.5 Gjennomføring av trafikksikre soner 2 km rundt skolene 

Kriteriene for prioritering av fysiske tiltak innebærer at skoleveger innenfor en radius på 2 km fra 

skolene (skyssgrensen for 1. klassetrinn) skal ha høyest prioritet for utbygging av gang- og 

sykkelveg, belysning og andre sikringstiltak.  

 

Kommunalteknikk har i 2014 gjort en kartlegging av behovene for sikring av skoleveger innenfor 2 

km sonene rundt skolene. Områder med sikringsbehov er merket av på kart for hver skole (Lønset, 

Midtbygda, Vollan, Driva og Sentrum). Kartleggingen fulgt opp i prioritering av forslag til tiltak 

på/langs kommunale og fylkeskommunale veger, og langs Rv70 og E6.    

 

Kartene som viser sikringsbehovene rundt hver av skolene (Lønset, Midtbygda, Vollan, Driva og 

sentrum) er vedlagt trafikksikkerhetsplanen.     
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Forklaring til tabellene 5.6 – 5.12 med prioritering av fysiske tiltak    

Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge for hver kategori. Utbygging av gang- og sykkelveger 

eller tiltak på/langs gang- og sykkelveger er satt opp i tabell 5.6, 5.7 og 5.8, hhv langs kommunale 

veger, fylkesveger og langs E6 og Rv70. Øvrige tiltak på/langs veger satt opp i tabellene 5.9 – 5.12 

på samme måte.   

 

Tiltak på/langs skoleveier innenfor skyssgrensen på 2 km (1. klassetrinn) er vist på kart for hver 

skole. Tiltakene har samme nummerering på kartene som i tabellene under.                 

5.6 Kommunale gang- og sykkelveger  

Strekning - område Lengde Fartsgr. 
Km/t 

 Tiltak - Andre opplysninger 

1. Total Autoservice – 
brua ved Sagtunet 

200 m   Gangvei bak Total Autoservice som 
følger langs Ålma og inn på brua ved 
Sagtunet. Ligger i sentrumsplanen 

2. Ola Setroms 
veg(Gamle E6)Fra 
Spar til Mjøen 

       

2000 m 60  Etablering av gang- og 
sykkelveg/adskilt gangbane i fm. 
omgjøring av E6 til kommunal veg. 

3. Kåsenvegen ved 
enden av brua til 
krysset Industriveien 

400 m 50  Forlenge fortauet til Industrivegen og 
utbedre krysset 
Industrivegen/Kåsenvegen 

4. Krysset Kåsenvegen 
– Industrivegen til 
fritidsparken 

 50  Gangveg med belysning 

5. Gang- og sykkelveg 
Blødighaug – Vollan 
skole 

2000 m 
   

Etablere gatelys på g/s-veg fra 
Blødighaug, og ny gang- og sykkelveg 
fra Krossvegen til Vollan skole. 

6. Gang – og sykkelveg 
fra 
Morkelvegen/kremle
vegen  under 
jernbane og E6 til 
sentrum 

300 m 
   

Etablere gang – og sykkelveg fra 
Morkel/kremleveg  under E6 til 
sentrum. Plan for dette ligger i 
reguleringsplan. 

7. Gang- og sykkelvei 

Gorsetråket 

800 m 
60  Etablere gang- og sykkelvei langs 

Gorsetråket fra Oppdal Kristne senter 
til krysset i Stølen 
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5.7 Fylkeskommunale gang- og sykkelveger.  
 

Alle tiltakene under dette punktet gjenstår i fra forrige planperiode. 
  

Strekning - område Lengde  Fartsgr. 
Km/t 

ÅDT* Tiltak - Andre opplysninger    

     

1. Vikav/Fv513,Soleiv – 
avkj.Hestesportsent
er     

Ca 1,4 km 50 600 Etablere gang- og sykkelveg langs 
Fv513 

2. Fra krysset 
Aunevegen – Gamle 
Kongeveg til Krysset 
Gamle Kongeveg – 
RV 70 

   Forlenge gang – og sykkelveg 

3. Nerskogv/Fv512 Fra 
Rv70 – Klettgj.    

Ca 3 km 60/80 300 Etablere gang og sykkelveg  

Smal veg som ligger innenfor 
skyssgrensene, derav ca. 1 km i 80-
sone. 

4. Storlidalsv/Fv511 
Lønset - Vindal   

Ca 1,9 km 50/80 130 
Etablere gang – og sykkelveg. 

Jevn stigning og svingete. Ekstra 
helgetrafikk, spesielt på vinteren  

5.8 Gang- og sykkelveger langs Rv70 og E6 

Strekning - område Lengde 
meter 

Fartsgr. 
Km/t 

ÅDT* Tiltak - Andre opplysninger    

1. Sammenhengende 
G/S-veg E6 Engan - 
Oppdal sentrum. 
Planer for 
strekningen Driva – 
Engan mangler.    

   

 50 – 80 2100 - 
2700 

Reguleringsplan for E6 strekningen 
Hevle – Driva, gang- og sykkelveg er 
vedtatt i kommunestyret november 
2015 
 Vegvesenet søker midler til 
gjennomføring av reguleringsplanen 
som er planlagt i 2017. 

2. Rv70 Festa - 
Brudalen  

Ca 700 m 60/70 1900 Reguleringsplan er under utarbeidelse 
og planlagt ferdig våren i 2016 

3. E6 IMI Stølen - 
Hallsetløkka    

 70 3500 Gang- og sykkelvei, samt gatelys 



 
 

Side 31 
 
 

4. Fagerhaug – IMI 
Stølen 

 70- 80  Gang og sykkelvei  

 

*ÅDT: Årsdøgntrafikk, estimat av antall kjøretøy pr. døgn i snitt gjennom året basert på 

trafikktellinger    

** Tilbakemeldinger 28.1.14 fra Vegvesenets region midt  
 
5.9 Øvrige tiltak på/langs kommunale veger og trafikkarealer 

 
Strekning- område Fartsgr./ 

lengde 
ÅDT* Innspill fra Tiltak - Andre opplysninger 

1. Aunevegen – 
Bjerkevegen 

30 km/t  Gjenstår fra 
forrige 
planperiode 

Kommunestyret ber om at det 
vurderes en annen trafikksikker 
løsning enn rundkjøring.  

2. Nyvegen fra 
Grillkroa til 
Røddesnesvegen 

50 km/t  Eli Røhjell Parkeringsregulering foreslås 
innført. Opphøyd fotgjengerfelt 
både ved Gjensidige og ved 
Grøset kafeen /Torgsenteret. 
Senke fartsgrensa til 30 km/t. 
Vurdere skråparkering ved 
Torgsenteret i forbindelse med 
revidering av reguleringsplanen. 

3. Krysset Inge 
Krokannsveg/Russer
evegen 

40 km/t  Nettbuss Krysset har en ferdig regulert 
løsning som ligger i 
sentrumsplanen.  

4. Gatebelysning: 
Mellomvn, Aunevn – 
undergang Rv70 
Luvegen  
Rognvegen 
Museumsvegen 
Gorsetvegen 
Høgmovegen nord 
Sildrevegen  
Soleivn/Krokusvn  
Tranevegen 

Røtveivegen/OVS       

 

150 m 
400 m 
150 m 
150 m 
450 m 
500 m 
400 m 
400 m 
500 m 

150 m 

 

                      

 

Gjenstår fra 
forrige 
planperiode 

 

 

 

 

 

Gjelder veistrekninger som 
benyttes som skoleveier. 
Tiltakene har 
rekkefølgeprioritering. 
Bjerkehagen barnehage ligger i 
Luvegen og Høgmo barnehage 
ligger langs Gorsetvegen.  

 

   

5. Drivdalen skole   Drivdalen 
skole 

Utforming og sikkerhet rundt 
hente /bringesituasjonen og 
parkering 

6. Inge Krokanns veg 
 

40 km/t 
   

Breddeutvidelse av fortau mellom 
Russerveiene 
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7. Fotgjengerfelt i 
Industrivegen 

1. Morkelvegen – 
Industrivegen 
(v/turvegen i 
Kåsen) 

2. Rødskrubbvegen 
–Industrivegen 
(Innfarten til 
Elgtjønna) 

50 km/t  Øvre Kåsen 
Vel 

Etablere to fotgjengerfelt 
m/fartshumper 

8. Innføring av 40 km/t 
som fartsgrense i 
Oppdal sentrum    

 
30/50 
km/t 

   
Tiltaket avventes  gjennomført til 
prøveprosjekt i Trondheim er 
evaluert.  

 

*ÅDT: Årsdøgntrafikk, estimat av antall kjøretøy pr. døgn i snitt gjennom året basert på 

trafikktellinger  

 
 
5.10 Øvrige tiltak på/langs fylkeskommunale veger og trafikkarealer 
 

1. Krysset Ola 
Setromsveg v/ 
Sagtunet 

40  Flere 
innbyggere 

Vurdere utforminga av krysset 
og trafikksikkerheten 

2. Krysset 
Vikavegen/Inge 
Krokannsveg/Bregne
vegen 

40  Driftsutvalget Etablere opphøyd gangfelt over 
Vikavegen 

3. Gangfelt ved 
Slepphaugen 
boligfelt 

50  Gjenstår fra 
forrige 
planperiode 

Etablere gangfelt over Gamle 
Kongevei til fortauet, samt 
etablere lys  

4. Fortau Gml. 
Kongeveg Fv515, 
Slepphaugråket – RV 
70 

50   Gjenstår fra 
forrige 
planperiode 

Etablere gatelys   
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5.11 Øvrige tiltak på/langs E6 og Rv70 

Tiltak - område Fartgr. 
Km/t 

ÅDT* Innspill fra Tiltak/ Andre opplysninger 

1. Busslommer    Oppdal kommune vil i samarbeid 
med Vegvesenet vurdere, 
prioritere og etablere 
busslommer i kommunen. 
Trafikksikkerhetsgruppa legger 
opp til en årlig befaring med 
driftsutvalg, fagenheter i 
kommunen, Vegvesenet, m.fl. 

2. E6 – Nord for 
sentrum ved 
Storlismia 

50  Sigmund Fostad Gangfelt over E6 fra  
Storlismia - Slepphaugråket 

3. Redusere 
fartsgrense ved 
Fagerhaug 
sentrum 

60  Fagerhaug 
barnehage 

Redusere fartsgrensa fra 60 
km/t til 50 km/t 

4. Strekning Rv 70 
Gamle Kongeveg 
- Fjellvang 

60  Beboere Gatelys langs gang- og 
sykkelveg fra krysset Gamle 
Kongevei/Rv 70 til Fjellvang. 

5. RV 70 , gang – og 
sykkelveg 
Bredstigen og til  
Midtbygda skole, 
samt busslomme 
ved Midtbygda 
skole  

60   Belysning, samt redusere 
fartsgrensa til 50 km/t  ved 
Midtbygda skole. 

6. Gangvegen fra  
Bjørkmosvingen 
– Imi Stølen 

70   Belysning langs gangveien 

7. Rv 70 ved 
Berghallen 

70  Gjenstår fra 
forrige 
planperiode 

 

Belysning 

8. Endringer ved 
avkjørsel Rv 70 
til 
Trollheimsporte
n/ Breesgård 

 
  

Bård Vassli, 
Trollheimsporten 

Kommuneplanens arealdel 
viser to adkomstveier.  

9. Belysning langs 60- 70  Ivar Vognild Belysning 
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hele gang – og 
sykkelvegen 
langs RV 70 

10. Forebygge vilt 
påkjørsler langs 
E6 strekning      
Oppdal - 
Fagerhaug 

 
 Eli Grete Nisja 

Avtaler med Vegvesenet om 
vedlikehold.   

 

*ÅDT: Årsdøgntrafikk, estimat av antall kjøretøy pr. døgn i snitt gjennom året basert på 

trafikktellinger  
   

** Tilbakemeldinger 28.1.14 fra Vegvesenets region midt  

5.12  Stier og snarveier i sentrum og mellom boligområder for å øke 

fremkommeligheten  for myke trafikanter. 

I forbindelse med opparbeidelse og benyttelse av snarveier må det alltid på forhånd avklares med 

grunneier. 

 

Område/strekning Innspill fra                                                  Tiltak 

1. Olderveien – 
Kløvervegen 

Aune barneskole                        Stien er ryddet og fungerer hele året 

2. P.K.Gorsetsveg – 
Museumsåsen 

Aune barneskole                         Stien må ryddes, gruses og det må  
                                                            legges til rette for ei lita bru over  
                                                            bekken. 

3. P.K.Gorsetsveg –  
Nedre Tunveg 

Aune barneskole                         Stien ryddes og gruses. 

4. Gorsetveien – 
Olderveiev 

Beboere i nærheten                    Stien ryddes 

5. Bjørkmosvingen – 
P.K.Gorsetsveg 

 Trygve Sande                                 Snarveg etableres 

6. Bjørkmovegen - 
Bjørkmosvingen 

Trygve sande                                  Snarveg etableres 
 
 

7. Vinkelveien – Gamle 
Kongeveg 

    Svein Bjerke                                  Råket gruses 

8. Sti langs Ålma fra den 
gamle Ålmabrua langs 
Vikavegen opp til den 
nye gangbrua ved Øyen  
gård  

Svein Bjerke                                      Vurderes i forbindelse med 
                                                               revidering av kommuneplan       
                                                    
 
                 
                                                                              

9. Kløvervegen – 

Oldervegen.  

 
Ungdomsskolen                                Eksisterende 

10. RV 70 – OVS.      
 
Ungdomsskolen                                 Eksisterende 
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11. Fra gangbrua ved Øyen 

gård  via sti i lysløypa 

til OVS.  

 
Ungdomsskolen                                  Eksisterende 

12. Røskattvegen – 

Hårråvegen 

 
Ungdomsskolen                               Eksisterende 

13. Hårråvegen – 

Høgmovegen.. 

 
Ungdomsskolen                                 Eksisterende 

14. Gangsti som krysser Ola 

Setroms veg , bak 

Prøven bil og inn på Inge 

Krokanns veg 

Øvre Kåsen Vel                                     Opparbeides som turveg 

 
 


