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Høring - Felles trafikksikkerhetsplan for Nye Tønsberg kommune 2020 - 2024 
 
Frist for innspill er 01.07.2020. Innspill sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no og merkes med 
saksnummer 20/45696. 

 
 
Vi jobber for tiden med ny trafikksikkerhetsplan for Tønsberg kommune. Planen skal gjelde for perioden 
2020 – 2024 og den erstatter Trafikksikkerhetsplan for Re kommune 2017 – 2020, og 
Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg kommune 2016 – 2019. Disse planene ligger tilgjengelig på nett:  
Re: http://91.90.66.141/politikk-og-innsyn-i-post-og-saker/gjeldende-planer/trafikksikkerhetsplan-2017-
2020/ 
 
Tønsberg: http://innsyn.v-
man.no/tbg/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016006179&  
 
Her ligger også Trafikksikkerhetsplan for Vestfold fylkeskommune 2018 – 2021: 
https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samferdsel-miljo-og-mobilitet/planer-og-
strategier/trafikksikkerhetsplanen-vestfold-2018-2021-endelig-utgave.pdf  
 
De to gamle planene skal sammenfattes til en etter Trygg trafikk sin mal for trafikksikkerhetsplaner. 
Tiltakslister skal sammenfattes og oppdateres og nye tiltak skal legges inn og prioriteres. Denne 
høringen handler i hovedsak om innspill til nye tiltak, men det er også mulig å kommentere tiltakene i de 
eksisterende planene og prioriteringen av disse. 
 
Tiltak trenger ikke å være fysiske (fartshumper, gangfelt, fortau, fartsgrense etc). Det kan også være 
informasjon, kampanjer, opplæring, kommunikasjon etc. En stor andel av trafikkulykkene skyldes 
manglende kunnskap og holdninger. 
 
For at vi skal lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet er det viktig med forankring gjennom en god 
medvirkningsprosess som gir eierskap og ansvar på tvers av kommuneorganisasjonen og 
Tønsbergsamfunnet.  
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Vi ønsker derfor innspill om hva trafikksikkerhet betyr for dere, hva som er de viktigste temaene 
innenfor trafikksikkerhet sett fra deres ståsted samt hva dere gjør i dag, og hva dere kan gjøre for å 
bidra til god trafikksikkerhet i deres område.  
 
Alle innspill til konkrete tiltak vil bli vurdert og sortert i prioritert rekkefølge. Fra svar på de andre 
spørsmålene vil vi lage et kapittel i trafikksikkerhetsplanen som handler om hva de forskjellige enhetene 
i kommuneorganisasjonen og Tønsbergsamfunnet for øvrig tenker om trafikksikkerhet, hva vi gjør og 
hva vi kan gjøre for trafikksikkerheten.  
 
Dette vil gjøre trafikksikkerhetsplanen til noe større enn kun en liste over konkrete tiltak. 
 
Satsingsområder i Vestfold fylkeskommunes gjeldende trafikksikkerhetsplan 

 Ungdom 

 Verneutstyr 

 Ulykker med myke trafikanter 
 
Noen spørsmål som kan få i gang tankeprosessen: 
Hva kan deres organisasjon / nabolag gjøre for at deres ansatte / elever / brukere / beboere ferdes 
tryggere i trafikken? 
 
Kan man løse et fartsproblem i en boliggate med kommunikasjon mellom naboer, eller må kommunen 
etablere en fartshump som er til ulempe for alle? (noen ganger må man etablere fysiske tiltak, men det 
er viktig å tenke gjennom alternativene først) 
 
Sammendrag av hva vi ønsker innspill om: 

1. Innspill til nye trafikksikkerhetstiltak, fysiske eller annet. (forslagene må begrunnes) 
2. Kommentarer til tiltak og prioriteringer i de gjeldende planene. (må begrunnes) 
3. Hva betyr trafikksikkerhet for deg / dere? 
4. Hva er de viktigste temaene innenfor trafikksikkerhet fra ditt / deres ståsted? (Gange- / 

sykkelanlegg, fartsbegrensning, trafikkmengde etc.) 
5. Hva gjør du / dere i dag for å bidra til bedre trafikksikkerhet? 
6. Hva kan du / dere gjøre for å bidra til bedre trafikksikkerhet? 
7. Eventuelt andre relevante innspill… 

 
Internt fra kommunen ønsker vi samlet svar på spørsmål 3, 4, 5 og 6 fra hver enhet eller 
tjenesteområde. For eksempel fra Oppvekst og læring svares det samlet fra skolene, og samlet fra 
barnehagene. Når det gjelder innspill til konkrete tiltak er det viktig med svar fra den enkelte skole / 
barnehage. 
 
Vi forventer mange innspill, og det er derfor viktig at dere skriver kort og konkret. Vær tydelig på 
stedsangivelse og hva som er utfordringen. Bruk gjerne kartutsnitt for å vise hva dere mener. 
 
Lykke til med den gode samtalen om trafikksikkerhet, og på forhånd takk for innspill. 
 
Med hilsen 
 
Trygve Rhoden 
saksbehandler 
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