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Saksopplysninger:

Plan- og utviklingsutvalget vedtok den 15.02.2012, sak 36/12 å sette i gang rullering av
trafikksikkerhetsplanen for Fauske kommune. Planen skal utarbeides som kommunedelplan for
trafikksikkerhet 2012 - 2016.

Det ble utarbeidet en prosjektplan hvor organisering av arbeidet ble fastlagt med plan for
fremdrift av arbeidet.

Kommunestyret er ansvarlig myndighet og skal gjøre endeling vedtak av plane~.

Det forslag som nå foreligger er utarbeidet aven administrativ
administrativ prosjektgruppe, nedsatt av plan- og utviklingsutvalget med tverrfaglige
representanter fra ulike områder i kommunen. Arbeidsgruppen har bestått av barnas talsperson,
folkehelserådgiver, representanter for skolene, barnehagene, rådet for funksjonshemmede, faglig
trafikkforum og enhet plan/utvikling.

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er forankret
i kommuneplanens samfunnsdeL. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig representerer den
en helhetlig tenking ved at trafikksikkerhetsarbeid ses i sammenheng med kommunens planer
innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale delplaner.

Plan- og utviklingsutvalget inviteres nå til å legge planforslaget ut til offentlig høring.

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til rullering av kommuneplanens samfunnsdel
legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av

a trafikksikkerhetsplanen ut til 

offentlig ettersyn.

~, L"' " .
Even Ediassen
rådmann
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FORORD

KOMMUNEDELPLAN.

Trafikksikkerhetsplanen 2012 - 2016 er en rullering av den gjeldende handlingsplan
som gikk ut i 2010, men ble prolongert til 2011. Denne nye planen bygger mer på de
prinsipper man ser samfunnet legger opp til gjennom tenkningen i Nasjonal Trans-
portplan, Nasjonal Trafikksikkerhetsplan 2010 - 2013, fylkets målsettinger og innspill
fra Trygg trafikk, som også har vært en viktig bidragsyter underveis i konstruksjonen
av denne plan.

Mens den gamle planen forholdt seg i hovedsak til fysiske tiltak som skulle gjennom-
føres i kommunen, har den nye planen mer fokus på systemtenkning i trafikksikker-
hetsarbeid i hele kommunens organisasjon, og derfor også konstruert som en kom-
munedelplan for trafikksikkerhet.

FORRIGE PERIODE

Fauske kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk vært med i et trafikksikkerhets-
prosjekt sammen med 5 andre kommuner i landet, som et ledd i Trygg Trafikks mål
om å redusere antall skadde og drepte, dette ved at kommunene skal se trafikksik-
kerhetsarbeidet i et bredere perspektiv, ved å integrere trafikksikkerhetsarbeidet i
andre kommunedelplaner.
Fauske kommunes oppgave var å se på trafikksikkerhet i forhold til reisepolicy i lag
og foreninger, og mottok for dette arbeidet en pris i 2011.
Kvinesdal kommune var en av to kommuner som skulle se på kommunens ansvars-
områder og hvordan trafikksikkerhet kan ivaretas i systemene og hvilke rutiner og
kontrolltiltak som skal til for at arbeidet skal sikres i den daglige virksomheten.
Vi takker dem med dette for deres gode arbeid med dette, og har hentet mye inspira-
sjon og ideer derfra.

SYSTEMTENKINGEN

Gjennom prosjektet kom Kvinesdal kommune til følgende sammenfattende oppfat-
ning:

((Skal man innenfor kommunene i det hele tatt få til et bedre trafikksikkerhetsarbeid,
mer enn at det i en plan står at det ((bøn) gjennomføres i alle enheter, må det legges
opp rutiner, kontroller og rapportering på konkrete tiltak/sjekklisten).

Vi har i planen brukt deres konklusjons 3 prinsipper:

1. Sjekklister: Planen legger opp til å utarbeide og etablere sjekklister for tra-
fikksikkerhetsarbeidet, og jevnlige gjennomganger av disse spesielt i innle-
dende periode, til systemet får satt seg innenfor alle enheter i kommunen.
Og rutinene om registrering og rapportering fungerer tilfredsstillende.
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2. HMS arbeidet: Rapporteringen av utførtsjekklister skal etterhvert forsø~

kes å implementeres i KommunensHMS- system og eventuelle avvik føl-
ges opp hvert år.

3. Ansvars.. og oppgavefordeling: Planen har en gjennomgående an-
svars-og oppgavefordeling.

Og det Iìggeret klart overordnetansvarpå rådmannen med hensyn til
gjennomføring og oppfølging av planens intensjon og arbeidsfördeling om
trafikksikkerhetsarbeidet skal. lykkes.
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1. INNLEDNING

Trafikksikkerhetsplanen 2012 - 2016 er utarbeidet aven egen prosjektgruppe ned-
satt av Plan- og Utviklingsutvalget i kommunen, med tverrfaglige representanter fra
ulike områder i kommunen.

Representantene: Barnas talsperson, folkehelserådgiver, representant for skolene,
representant fra barnehagene, representant fra rådet for funksjonshemmede, repre-
sentant fra Trafikk faglig forum Fauske og med sekretariat fra plan/utvikling.

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er
forankret i kommuneplanens samfunnsdeL. Det er søkt etter å finne en plattform som
er i samsvar med kommuneplanens overordnede mål men også i samsvar med re-
gjeringens og fylkeskommunens ambisjoner i forhold til nasjonal transportplan 2010 -
2019, med målsetting om en betydelig reduksjon av antall hardt skadde og drepte.
Med tallfestet reduksjon av skadde og drepte fra 1150 i 2010 til 950 innen 2014 og
ned til maks 775 innen 2020. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig represen-
terer den en helhetlig tenkning ved at trafikksikkerhetsarbeidet ses i sammenheng
med kommunens planer innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre
kommunale delplaner.

2. VISJON OG MALSETTING.

Nullvisjonen i NTP 2010 - 2019 representerer en visjon om ingen drepte eller blir
hardt skadd i trafikken, og har også vært styrende i konstruksjonen i denne trafikksik-
kerhetsplan

Nullvisjonen bygger på 3 grunnpilarer som representerer en nytenkning i forhold til
trafikksikkerhetsarbeid, og fordeler ansvar og målsettinger mellom ulike nivåer i sam-
funnet.

NULLVISJONENES GRUNNPILARER:

HARDT
SKADDE
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Nullvisjonen representerer en tenkning og et verdisyn som i seg selv er skadebe-
grensende, men dette er avhengig av at vi som jobber med trafikksikkerhetsarbeid
innenfor kommunen åpner for og kjenner på vårt ansvar til å la denne ((Nullvisjonem)
prege vårt arbeid i vegen mot en ((Trafikksikker Kommune)).

Etikk
Ethvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall
mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.(å miste et individ vil kunne
få store samfunnsmessige konsekvenser, siden vi ikke kan vite hva dette individet
kan gi tilbake til samfunnet senere i livet).

Vitenskapelighet
Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for ut-
formingen av vegsystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafik-
ken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak.
Vegtrafikksystemet skallede trafikantene til sikker atferd og beskytte dem mot alvor-
lige konsekvenser av normale feilhandlinger.( Bakgrunnen for vegvesenets STRAKS-
register som gir oss betydelig innsikt og kunnskap rundt ulykker og gir oss mulighet til
å sette inn riktig tiltak på rett plass, for hurtigere å få ned ulykkestallene).

Ansvar
Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten, har et delt
ansvar.
Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå be-
visste regelbrudd.
Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig
sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Kjø-
retøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy, og
andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesseorganisasjoner, har ansvar
for å tilrettelegge for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig.
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Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er i hovedtrekk organisert på tre nivåer: .na-

sjonalt nivå,regionaltnivå(fylkeskommunene. og statlige regioner) ogkommu-
"alt nivå. i tilegg utfører interesseorganisasjoner en betydelig innsats.

Organiseringens 3 Nivåer:
1. Nasjonaltnivå

2. Regionalt nivå

3. Kommunalt nivå

Nullvisjonenforutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle
aktører Som påvirker sikkerhetenlvegsystemet.

2.1 NASJONALE MAL FOR PERIODEN(NA$JONAL TILTAKSPLAN):

Stortinget vedtok Tforbindelse med behandlingen avStmeld.nr. 46(\1999-2000)
Nasjonal transportplan (NTP) 2002-,2011 "en visjon om et transportsystem søm ikke
fører til tap av liV el.ler varig skade" . NullvisJonen erytterligere vektl.agt .lrådeJ NTP
2006-2015 og' i NTP 2010-2019. Nullvisjonen er en visjon,ikkeet mål -og skal

være noe å strekke seg etter. Ved Stortingets betiandlingavSt.meld. nr. 16 (2008-
2009) NTP 2010-2019 ble det besluttet at nullvisjonens ordlyd skulle endres: fra en
visjon om ingen drepte og ingen varig skadde, til en visjon om ingen drepte og ingen

hardt skadde. Endringen har sammenheng med at"varigskadd'ikke er et begrep i

ulykkesregisteret, mens "hardt skadd" er en samlebetegnelse förskadegradene "me-
getalvorlig skadd" Qg "alvorlig skadd". Statens vegvesens STRAKS-ulykkes register
vil dermed v~reetsentralt'verktØY for å følge opp om.utviklingen går i riktigretning-,
mot en situasjon uten drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

Og i Nasjonal transportplan(NTIØ) 2010-2019 (St.meld'. Nr.1'6), vedtatt 11.6.2009,
er følgende hovedmålsettingergitt:

1. Overordnet mål: ((Tilby eteffektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transport-
system som dekker samfunnets behov for transport og fremmenegionalutvikling)).

Og4 Hovedmål:
1. Bedre framkommelighet ogreduserteavstandskostna-

der for å styrke konkurransekraften i næringslivet og
for å bidra ti å opprettholde hovødtrekkene i boset-
tingsmønsteret

2. Tral1spotfpoHtikkenskalbyggepåen visjon om at det
ikke skal fQrekømmeulykker mecJdrepteeller hardt
skadde Î. transportsektoren

3. Transportpolitikken skal bidratHà begrense klimaut-
slipp, redusere miljøskacJelige virkninger av transport,
samt bidra til.ã oppfylle nasjonale mål og Norges inter-
nasjonale forpliktelserpâ miljøområdet.

4. Transportsystemetskal være universelt utformet



2.2 REGIONALEMALFOR PERIODEN FOR NORDLAND FYLKE(NFTU): 

Utdrag fra NFTUsin tiltaksplan for perioden 201 0-2013:

(d tråd med nullvisjonen er hovedmålet for trafikksikkerhetsatbeideti Nordland at tal-
let på drepteQg livsvarig skadde skal reduseres uten hensyn til veksten i tra-
fikken. Samtidig skal vi fortsette arbeidet med åredusere antaHtrafikkulykkergene~
reIt. I tilegg til dette generelle hovedmålet er det ønskelig å ha et helt konkret måltall
forhandlingsplanen.

Hensikten er å ha en referanse og re/atereutviklingentí. Dette tallet skalvære et
minimum av hva vi . ønsker å oppnå i planperioden. /deeltsett burde denne konkrete
målSettingen kunne knyttes opp som et delmål, et steg på vegen, i retning av den
overordnedevisjonen torp/anen - nullvisjonen. Vi vet atIstørrelsesorden12-20 per~
soner blir drept hvert år itrafikken i Nordland, og anslagsvis blir minst et tisvarende
antall livsvarig skadd. .1 målsammenheng blir dette .likevèl for små tall ti at det er hen-
siktsmessigå knytte konkrete tallfestingerornulykkesreduksjontidem, særlig sett i
sammenheng med det vivet om ulykkenes fifeIdige variasjon.

Det er derforvalgtå'bruke et konkret rnåli tilknytning til reduksjOna.vtotalt antall
drepte og skadde ¡fylket. Vi har brukt som utgangspunkt gjennomsnittlg antall drepte
og skadde pr år i siste fireårsperiode (2005-2008), som er 523 personer. Detterepre-
senterteen . reduksjon i forhold til den foregående tireårsperioden(2001..2004) på' vei
10 %. Målet er at denne ulykkesreduksjonen minst skal videreføres, og dette gir et
konkret måltall på maksimalt 470 drepte eller skadde som et gjennomsnitt for perio..

den 2010..2013.

Kommunenes ansvar fortrafikksikkerhet går hoveøsakelig via:

- Forskrif fôrmi/jørettethe/severn
..Opplæringsloven
- Lov om heisetjenesten i kommunene

Helse.., miljø- og sikkerhetsarbeidet er også, ¡økende graGl,en innfallsport ti åarbei-
de med
trafikksikkerhetbåde innen skoler, barnehager og ulik kommunal tjenesteyting.

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er på denne bakgrunn pekt utsømhøved-
satsingsområde før Nørdlandfylke sin trafikksikkerhetsplanførperioden2010-
2013)).

2.3 KOMMUNALE MAL FOR PERIODEN:

...............................................................n ..:.....~.......,.. _ - .........:v........"'.. ... .-. ......................~.....:.............:._......_..............:'''-'... .. :. o......,....................,.....:n._..~........:......:.:...:......:........:..... _. : .......:;.....:......~ - - :., ..:.......:.......".........................:........

23.1 OVERORDNET KOMMUNEMALIKOMMUNEPLAN(SAMFUNNSDEL)
Oa.09.Z011:

.....-......................,...._~n...,....................,.....;......:.......,.............. ......................,..................._...........,.................

Fram mot2025'skaIvisammen videreutvikle Fauske, Vainesfjord og Sulitjelma ti
samfunn der det er.



God folkehelse
Vekst i næringsliv
Vekst i folketall
God~tjenester

Det er også et overordnetmål åta del i fylkets ambisjoner i forhold til reduk-
sjon i ulykkestallene.

................................................................................,..........:....,:.......-.......;.....:......:..,.:~;............,......,;,.".:.-.....,.....,.:...~.,.,....:........:......'........:......:....::.....::......:;....-:.....:..............:....................:........".:.......~-....:.-.õ....:.........:.....~.,...-'........:............_...........................":'......:""........,

2.3.2 TRAFIKKSIKKERHETS PLANENS MALSETTINGER:
......................_...~....,. ....................__.ou...........................:......:._....... ......................................... ..................-...................,.._......_ ..........-...............u............... .. ................................... ........:....._...;.......,.......~.........~..........._...."" ....................._........

. Kommunen skal i planperioden gjennomføre de nødvendige trafikksikkerhets-
tiltak som er knyttet til ansvaret som eier det kommunale vegnettet, men be-
grenset av økonomiske rammer godkjent av kommunestyret.

. Påvirke Fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger,forã bidra til åredu-
sera uiykkestallene raskereinnenforkommunen, i samsvar med målene i

NTP.Oaspesielt rettet mot utbygging av strekningenStrømsnes~ Løding,
krysningspunkter ifQrl'oldtir skoleveg, rundkjøring og gangfelt ved 1E60g ter-
minalvegen(Handelsparken).

. Utby~geog . sam 

rTen 
knytte gang- . sykkeivegnettet,sikreskbievegerog ferdse-

len til og fra sentrum, icfrettsaiiiegg, svømmehall, turstier og lignende forgå-
ende-og syklende, for å bedresikkerheten menogsåtilrettalegge bedte för
fysisk aktivitetfor barn og voksne påfortauo.ggang- sykkelveger.

· Revidere og oppdatere . gjeldene trafikksikkerl'etsplaner jevnlig ögminst engang perål; .
. Fremmetratìkksikkerhetskulturen' innenførkommwnen,. slik attrafìkksikkerhet

innlemme$i kommunens tenkning rundtHMSarbeíd, sUkat ansatteøg inn-
byggernefø.ler en tryggere hverdag både L Jobti og fritid.

. Kartlegge problemstiHingetog gjennomføretlltakforå forbedre trafíkksikkerhe-

'. ten og frernkormmelighetentil funksjonshemmede innenfor kommunen.

. Kartlegge behovet for,. pl;anleggeoggJennomførekampanjer söm rettes mot

trafikantenes holdninger iforhold til adferd i 10ka.ltrafikken.$likekampanjerkan
også være åpåvirkepolitiettil Qggjennomføre kontroller i forliold til brudd på
vegtrafikkloven på spesielle strekninger eller områder. Eller gJennomføring av
tiltak som sikrer mer bruk av sykkelhjelm eller at skolene forholder seg til må-
lene rundt trafikksikkerhetsarbeidsorn er hjemlet ikunnSkapsløftetm.m.

. Kommunen skal i løpet av høsten 4013 overta ansvaret forTrafikkfaglig Fo-
rum, Feuske.$Qm per dags datoer adrninistrertav Statens vegvesen,Fauske. .
Det skal videre legges planer fOr hvilke funksjoner denne tverrfaglige gruppen
skal ha innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

. Områdene rundt. skoler og barnehager må sikres i Valnesfjord, Sulitjelma og
ved Erikstad oppvekstsenter sometledditìtaket ((TrafikksikkerSkolé)).



2.4 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER

2.4.1 KOMMUNELOVEN § 9.3

Ordfører er rettslig representant for kommunen og er kommunens øverste leder, og
har dermed også ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

2.4.2 VEGLOVEN § 20

Kommunen har som vegeier ansvar for planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold
og drift på det kommunale vegnettet.

2.4.3 LOV OM HELSETJENESTE I KOMMUNEN

(Helsetjenesteloven): § 1-2. kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse
og forebygge skader, og herunder hører også skader ved trafikkulykker i kommunen.
Kommunen skal spre opplysninger om og øke interessen for hva den enkelte selv og
allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

§ 1-4. Planlegging, informasjon og samordning: Kommunen skal til enhver tid ha
oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan' virke inn på denne.
Og en et godt helhetstenkende trafikksikkerhetsarbeid vil være et godt styringsverk-
tøy til å oppnå dette også i det lokale trafikkmiljøet som innbyggerne ferdes i daglig.

2.4.4 LOV OM FOLKEHELSEAREID(FOLKEHELSELOVEN).

Kapittel 1,2 og 3 regulerer kommunens ansvar for systematisk folkehelsearbeid.

2.4.5 LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER M.M.

(Helse og omsorgstjenesteloven), kapittel 3. Regulerer kommunens ansvar for helse-
og omsorgstjenester, og vil da også ha ansvar for tilsatte i trafikken på veg til å yte
disse pålagte tjenestene.

2.4.6 PLAN OG BYGNINGSLOVEN

§ 3-3. Kommunens planoppgaver og påleggingsmyndighet.
Kommunestyret har ledelsen for den kommunale planleggingen og skal sørge for at
plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen, med hjemmel til å organisere ar-
beidet og opprette de utvalg og treffe de tiltak som er nødvendig for gjennomføring
og planlegging.

Kommunestyret skal også sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn
og unges interesser i planleggingen

2.4.7 LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGAENDE OPPLÆRINGA



(Opplæri ngsloven ):
§ 9a-2 regulerer det fysiske miljøet rundt barnehager og skoler.
§9a-4 pålegger systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene
Kapittel 7: Skyssgrenser.
§ 13-3b. Krav om ulykkesforsikring, gjelder også skoleveg.
§ 13-4. Ansvar for skoleskyss

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og opplegget for skoleskyss. Kommunen
melder inn de elevene som etter loven har rett på skoleskyss. I tilfeller der vegen
mellom hjem og holdeplass er særlig trafikkfarlig, er det fylkeskommunen som vurde-
rer om skyss skal settes opp fra hjemmet.
i de tilfeller hvor barnet ikke har rett på skyss og veien mellom hjem og skole er sær-
lig trafikkfarlig, er det fylkeskommunen som vurderer dette.
Kommunen kan i noen tilfeller ha eget kommunalt reglement, men må i så fall betale
fullt ut for disse
elevene.

Rundskriv 3 - 2009 fra Utdanningsdirektoratet. "Elever som ferdes i trafikken vil
alltid være utsatt for en viss fare. Dette er likevel ikke nok til å få gratis skyss ifølge
Skoleskyssreglementet. Det må være snakk om en "særlig risiko".
Dette betyr at faren ved å ferdes på vegen må være utenom det vanlige for at saken
skal kunne karakteriseres som "særlig farlig og vanskelig". Forhold som må vurderes:
Trafikktetthet, vegdekke, bredde, vegskulder, fotgjengeroverganger, fartsdumper, lys
og fartsgrenser".

2.4.8 KUNNSKAPSLØFTETS PLANER I FORHOLD TIL TRAFIKKSIKKERHET

Ungdom er den mest ulykkes utsatte gruppen i trafikken. 30 prosent av alle drepte og
hardt skadde på landsbasis er i aldersgruppen 15-24 år. Forebyggende arbeid, hold-
ningsdannelse og kunnskap om trafikk og trafikksikkerhet blir derfor spesielt viktig.

Kompetansemål etter 4. trinn:
Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

Kompetansemål etter 7. trinn:
Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddeL.

Kompetansemål etter 10. trinn:
Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved
uhell og ulykker.
Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle
hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon.
Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene.
Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte
hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.

Under menyvalget "Aktiviteter i naturfag" ligger aktiviteter, bakgrunnsstoff og
linker til alle disse målene.



Trygg trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæ-

ringen for, ungdomstrinnet:

8. trinn:
9. trinn:

syn,~farger
10. trinn:

Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus sykkelhjelm og refleks.
Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus pábilbelte, rus, lys,

Fart" og .'akselerasjon

i overgangen ti/ungdomstrinnet slutter erfaringsvis'mange á'bruke sykkelhjelm
og refleks, derfor er dette'naturlige og viktige temaer rundt 8.trinn. Etter hvert
blir det mer aktuelt med moped, å sitte 'på med venner i bil, øvelseskjøring,
eksperimentering med alkohol osv. i det hele tatt å teste grenser - også med
tanke på høy.fart. Det er disse tankene som ligger ti grunn for vårt grovinndel-
te forslag til progresjon.

Elevene er svært ulike også når det gjelder et emne som trafikk - både'med
tanke på holdninger, erfaringer og vaner. Geografiske variasjoner spiller også
en vesentlig rolle. Noen vokser opp på steder hvor "alle" skal'ha bil eller mo-
ped, mens andre steder kan~dètte være noe et fåtall bryr seg om. Uansett er
det \'iktig å huske på at ulike metoder og temaer viLha ulik effekt på elevene,
også når det gjeldercet emne som trafikk! .

2.4.8 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE

Trafikksikkerhet og trafikkopplæring i barnehagen kan nedfelles i Barnehagenes
Rammeplan for
innhold og oppgaver; KapitteL. 3 Fagområder: ((Barnehagen skal gi barn grunn-
leggende kunnskap på sentrale og aktuelle områden). .

Videre i kapitteL. 3.6 Nærmiljø og samfunn: ((Gjennom arbeid med nærmiljø og
samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet
gjennom opplevelser og enaringer i nærmiljøeb.

2.4.9 FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER

§ 4 omhandler ansvar og krav om internkontroll

2.4.10 HMS- FORSKRIFTENE

Trygg trafikk, trafikkskoler eller andre aktører med egnede undervisningsopplegg kan
arrangere HMS- kurs etter behov.
Mange medarbeidere i ulike enheter benytter bil i løpet av arbeidsdagen. Noen er
avhengige av bil til og fra jobb, noen benytter bil i tjeneste og noen har førersete som
sin faste arbeidsplass. I trafikken er enhver sjåfør utsatt for farer, noe som medfører
økt helserisiko. Dette kan være stress, slitasjeskader og ulykker, eller i verste fall -
alvorlige kvesteiser og død. I sum kan dette føre til store kostnader for bedriften, for
eksempel i form av sykefravær og erstatning av skadet materielL.

Trafikksikkerhet gjennom økt kunnskap, oppdaterte ferdigheter, innlærte holdninger
og fornuftig trafikal adferd, innebærer et stort potensiale for kostnadsbesparelser.



Ved å tilegne seg en mykere kjørestil reduserer bilføreren faren for ulykker, minsker
drivstofforbruket og bidrar til miljøgevinst.

3. ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING

3.1 KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE

i alle kommuner er det det politiske systemet i kommunen som til en hver tid har det
overordnede ansvaret i kommunen og det administrative systemet har ansvar for å
følge opp, planlegge og rapportere oppover til sine overordnede.
Kommunestyret behandler planer av overordnet art gjennom kommuneplan, kommu-
nedelplaner og reguleringsplaner.

Kommunestyret er i tillegg bevilgende myndighet og sitter dermed med ansvar for
prioriteringer til trafikksikkerhetstiltak som skal gjøres i planperioden i kommunen.

Plan- og utviklingsutvalget behandler saker som angår fysisk utforming, utvalget be-
handler områdeplaner og detaljreguleringsplaner.

Driftsutvalget har ansvar for kommunens drift og vedlikehold, skoletransport og gjen-
nomføring i forhold til trafikksikkerhetstiltak som er innenfor budsjettrammene.

3.2 RÂDMANNENS ANSVAR

Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret i Fauske kommune. Og har
med det ansvar for at systemtenkningen presentert i denne plan fungerer, også med
tanke på sjekklistekontroll, rapportering og at dette følges opp innenfor alle enheter i
kommunen.
Rapporteringen opp til det politiske nivå bør integreres gjennom HMS- systemet og i
årsrapporten.

3.3 ENHET PLAN/UTVIKLING OG ENHET VVA

Trafikksikkerhetsarbeid i sammenheng med fysisk planlegging gjøres av enhet
Plan/utvikling, fra kommuneplan, gjennom områdeplaner og detaljreguleringsplaner
og oppfølging av fysiske tiltak for trafikksikkerhet.

En saksbehandler er oppnevnt som enhetens representant for trafikksikkerhetsarbei-
det i kommunen. Vedkommende har ansvar for å koordinere og videreformidle hen-
vendelser til sine overordnede om fysisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Det er
også valgt en person for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Enhet WA har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Enheten
har også ansvar for gjennomføring av utbedringer som blir vedtatt av politiske orga-
ner. Fra 2010 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for ansvaret for fylkesveg nettet
(som nå består av det gamle fylkesveg 

nettet og riksvegene fra 1. jan.201 O), samt
gang og sykkelstier langs dette vegnettet i Fauske kommune.



3.4 OPPVEKST- SKOLE- BARNEHAGE OG FORELDRE

Enhetslederne for skoler og barnehager har ansvar for å følge opp kommunens tra-
fikksikkerhetsplan blant sine målgrupper. i skoler og barnehager har rektorer og be-
styrere det overordnede ansvar for opplegg og tiltak ved egen virksomhet.
Det er normalt virksomhetens ledelse som trekker inn og holder kontakt med samar-
beidende ledd som: Trygg Trafikk, Politiet, Trafikkskoler, kursarrangører ol.

3.5 HELSE OG VELFERD

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten tar opp temaet trafikksikkerhet med barn og
foreldre ved helseundersøkelser. Fylkeslegen har retningslinjer mht. bilkjøring og
bruk av legemidler som kan påvirke kjøreevnen. De allmennpraktiserende legene har
meldeplikt til fylkeslegen om pasienter som bruker legemidler i doser som ikke aksep-
teres ved bilkjøring, og meldeplikt om pasienter som ikke fyller helsekravene til fører-
kort.

3.6 LENSMANNSETATEN

Fauske kommune har inngått en samarbeidsavtale men Fauske lensmannskontor, og
samarbeidet forpliktelser på flere nivåer og omfatter politisk nivå, kommunalt lederni-
vå, barnehager, skoler, kultur, sosial/NAV, flyktningkontoret/voksenpedagogisk sen-
ter, barne- og familieenheten, frivillighetssentralen, eldrerådet og Fauske Videregå-
ende skole.

3.7 LAG OG FORENINGER

Fauske kommune sitter med en del erfaring etter å ha vært en del av Trygg Trafikks
prosjekt, med å innføre rutiner innenfor reisepolicy hos lag og foreninger.
Det vil være et naturlig mål å forsøke å formidle denne tenkningen og rutiner til alle
kommunens lag og foreninger i løpet av planperioden, og søke tilbakemeldinger fra
disse for å sikre at intensjonene blir fulgt opp og ansvar tatt av de ulike aktørene.

3.8 HMS ANSVARLIG

HMS- ansvarlige innenfor kommunen sitter på kunnskap og erfaring i slikt systemati-
sert arbeid som trafikksikkerhetsplanen legger opp til, og vil være en ressurs i slikt
arbeide innenfor hver avdeling i kommunene. Og må derfor gis mulighet til å komme
med innspill i prosessen med i å utarbeide gode rutiner for kontroller, registrering og
rapportering m.m.

3.9 ANDRE

Publikum, nærmiljøutvalg, foreldre og naboer er også opptatt av trafikksikkerhet. Og
disse gruppene sitter ofte med en følt utrygghet som kanskje ikke kommer til syne i
den ulykkesstatistikken som brukes i denne planen, Det anses derfor som viktig at
denne ressursgruppen vet hvor de skal henvende seg med sine forslag, og at disse
henvendelsene havner på riktig plass slik at disse blir besvart og tatt hensyn til i



kommunens trafikksikkerhetsarbeid. På en slik måte tror vi det kan skapes troverdig-
het rundt Fauske kommune som en (drafikksikkerhetskommune)).

3.10 TRAFIKKFAGLIG FORUM FAUSKE

Trafikkfaglig forum består aven tverrfaglig gruppe som består av representanter
fra: Statens Vegvesen, Fauske Kommune, skolene, Forsikring, trafikkskolene,
NAF, Trygg Trafikk og Politiet.

Forumets Formålsparagraf: Er under revisjon

Innbyggernes bruk av forumet: avklares i deres neste møte

Kommunens bruk av forumet: avklares i deres neste møte

4. REGISTRERINGER OG PROBLEMANALYSE

Ulykkesstatistikken har i Fauske kommune i likhet med landet for øvrig hatt en positiv
utvikling de siste 5 år, sett bort i fra ulykkesåret 2010, men tallene varierer relativt
sterkt i antall drepte fra år til år, og det kan se ut til at det er et mønster i statistikken
hvor det øker annethvert år uten at gruppa finner noe godt svar på dette. Riksveg 80
med strekningen Strømsnes- Sagelva fremstår fremdeles som den vegstrekningen
innenfor kommunegrensen som tar flest liv(figur 1).

Ulykker på E6 og fylkesveger utgjør 81 % av ulykkestallene og vi ser at det er spesielt
sentrumsområdet som har flest ulykker med lettere personskader, men har hatt noen
ulykker som har resultert hardt skadde nord og sør for sentrum.

Ulykker på kommunal veg utgjør 9 % av de totale ulykkestallene hvis det ses bort fra
de 5 % som er registret som ukjent

~lg_~__._.______.__.___._.___._______.__.______._____.__________
Skadde/drepte fordelt på vegnettet i Fauske kommune 2002-

2011

Ev 6
380/0

Rv 80
280/0

Fv 530
60/0

Fv 830
90/0



4.1 KART OVER SKADDE OG DREPTE I FAUSKE KOMMUNE 2006
2010

Figur 2.

(politirapporterte personskadeulykker)

Rød kule = Drepte

Gul kule = Alvorlig skadde

Grønn kule = Lettere skadde

Tallene og statistikkene er hentet fra Statens vegvesens STRAKS- register og går
over perioden 2002 - 2011.



4.2 ULYKKESSTATISTIKK 2002 - 2011

Som i landet for øvrig er det de unge førerne mellom 15 og 24 som utgjør den mest
ulykkes utsatte gruppen i kommunen(figur 3). Og møteulykkene og utforkjøringer re-
presenterer de mest vanlige ulykkestypene(figur 4), det er også disse som utgjør
størst risiko for tap av liv og helse.

Figur 3. Skadde og drepte fordelt på alder:

Skadde/drepte fordelt på alder i Fauske kommune 2002-2011
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Figur 4. Ulykkestyper i gjennomsnitt:

Ulykkestyper i Fauske kommune gjennomsnitt 2002-2011
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Ulykkesmånedene:

Hvis vi ser på når på året de fleste ulykkene skjer, ser det ut til at sommermånedene,
med ferietiden og tiden frem mot jul og nyttår som den mest utrygge tiden å ferdes
ute i trafikken på(figur 5), det kan se ut som om vegnettet og førerne ikke helt klarer
av den økte trafikkmengden uten at risikoen øker betraktelig.

Figur 5. Skadde/drepte fordelt på måned i Fauske kommune:

Skadde/drepte fordelt på måned i Fauske.kommune 2002-2011
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5. TRAFIKKULYKKENES KOSTNADER

3.9 Kostnader ved ulykker:

De samfunnsøkonomiske kostnadene:

"

Trafikkulykker er beregnet til ca. 28 miliarder kr per år(Transportøkonomisk in-

stitutt 2007 - 1).
Dette inkluderer kostnader ved de personskadeulykkene som ikke inngår i den offent-
lige statistikken, og forsikringsskader som er meldt til forsikringsselskapene.
Når utgiftene fordeles på skadegrad og skadetilfelle, blir kostnadene som vist i tabell
5.1.
Følgende elementer er lagt til grunn ved beregning av skadekostnader (Transport-
økonomisk institutt 2007 - 2):

· Medisinske kostnader som er relatert til medisinsk behandling av personska-
der som følge av ulykker, inkludert transport fra ulykkessted og kostnader til
hjelpemidler og/eller medikamenter som varig skadde må bruke.

· Materielle kostnader ved reparasjon eller erstatning av materiell som er
skadd ved ulykker.



· Administrative kostnader, knyttet til administrativt arbeid som oppstår som
følge av ulykker, der skademeldingsbehandling til forsikringsselskap utgjør en
stor deL.

· Kostnader ved tapt produksjon, ved at skadde personer er fraværende fra
arbeid, ved livsvarig skade eller ved at skadde forlater arbeid eller bare kan
arbeide redusert.

· Økonomisk verdsetting av tap av liv og helse

Tabell 5.1 Ulykkeskostnader for ulike skadegrader i
2009-priser (Kilde: Statens vegvesen)

Kostnadene innenfor kommunegrensen:

Tallene er hentet fra forsikringsbransjens egen felles registreringsbase, og gjelder
Fauske kommune 2007 til 2011.

Erstatningsbeløp i kroner fordelt på kjøretøytype og kommune:
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astebil m.y. (oyer 3,St)

Det er altså betydelige beløp som utbetales årlig, som ved en atferdsendring hos
trafikantene eller andre tiltak har et stort potensiale til reduksjon.



6. ARSAKEN TIL ULYKKENE

Som vi ser av tallene nedenfor har en ulykke sjelden bare en årsak, og selv om føre-
ren med sine valg av adferd og manglende dyktighet utgjør hovedårsaken til ulykke-
ne, er det betenkelig at veg og vegmiljøet er medvirkende årsak i 28 % av alle ulyk-
kene.

Tabell 6.1 Sannsynlige medvirkende faktorer ti dødsulykkene
i perioden 2005-2008 (Kilde: Statens vegvesen)
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Manglende førerdyktighet 55 %

Høy fart etter forholdene! godt over 50 %
fartsgrensen
Ruspåvirkning 22 %

Tretthetlavsovn i ng 14 %

Sykdom 9%

Mistanke om selvvalgt ulykke 5%
~~ .

Faktorer knyttet til veg og vegmiljø 28%

Faktorer knyttet til involverte kjøre- 18 %
tøy
Faktorer knyttet tilvær- og førefor- 15 %
hold

7. KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID

Kommunen har satt seg som mål å bli godkjent som en (arafikksikkerhetskommune)), i forhold
til de krav som settes for slike kommuner gitt av Fylkeskommunen i samarbeid med Trygg Tra-
fikk.

7.1 AREALPLANLEGGING

Trafikksikkerhet er et viktig element i all kommunal planlegging. Arealpolitikken i
kommunene har stor innvirkning på transportbehovet. Det er trafikken mellom hjem,
skole, arbeid, handel og fritidsaktiviteter som utgjør hovedtrafikken i hverdagen.
Fauske har en stor utfordring i at E6 går gjennom sentrum, det medfører stor gjen-
nomgangstrafikk og overbelastning i ferietiden om sommeren og ved julehandelen i
desember.

I forbindelse med arealplanlegging er boliglokalisering og skoleveier, avkjørselspro-
blematikk i forhold til fartsgrenser, trafikkseparering og tilgjengelighet for funksjons-
hemmede, temaer som blir vurdert i forbindelse med planarbeid.



Universell utforming er et krav i all planlegging og utforming, og inngår i den nasjona-
le hovedmålsettingen.

7.2 UTEAREALER VED SKOLER OG BARNEHAGER

Som en del av kommunens folkehelsearbeid er det igangsatt prosjekter; helsefrem-
mende skole og helsefremmende barnehage. Kampanjen ((Aktiv skolevej)) ble høs-
ten 2011 gjennomført ved en av skolene. Målet for kampanjen var å begrense tra-
fikkbelastningen i skolens nærområder og å øke foreldrenes bevissthet om sin rolle i
trafikkopplæringen, samtidig som elevene ville få mer fysisk aktivitet og trafikktrening.

De fleste skolene i Fauske har busstransport av elever til skolen, mange barn kjøres
også til og fra barnehage og skole. Det er en utfordring å tilrettelegge og sikre forhold
knyttet til barnehage- og skoletransport.

7.3 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN

Trafikksikkerhetsplanen vil være utgangspunkt for søknader om TS-midler til fysiske
tiltak i kommunen. Planen vil også være retningsgivende for planlegging og hold-
ningsskapende arbeid på bredt grunnlag i kommunen.

Trafikksikkerhetsplanen vil dessuten være grunnleggende for ansvarsfordelingen og
rapportering til sentrale myndigheter i kommunen.

Rutiner og sjekklister vil være meget sentrale i gjennomføringen av planens målset-
ting og tiltak. Dette vil og må gjelde alle kommunens enheter og avdelinger. Med
andre ord "alle ansatte".

8. PLANLAGTE TILTAK I PLANPERIODEN

Vi har valgt å skille de nødvendige tiltak i tre grupper, siden kommunen ikke har noen beslut-
ningsrett over fylkes- og nasjonale veger ser vi viktigheten i å prøve å påvirke prioriteringer i
bestemmende organer, herunder fylkeskommunen i sitt plan og prioriteringsarbeidet. Og skil-
ler derfor tiltakene mellom påvirkende tiltak, kampanjer rettet mot adferd og holdninger- og
fysiske tiltak planlagt gjennomført i perioden.

8.1 pAVIRKENDE TILTAK

1. Arbeide for å få til en utbedring av strekningen Strømsnes - Sagelv, prioritert
og fremskyndet i tid, og innenfor vegpakke Salten 2b.

2. Arbeide for omlegging av Rv80 og E6 utenfor Fauske sentrum.

3. Planfritt kryss og gang-/sykkelvei nord for Fauske sentrum.

4. Sikker kryssing av Rv80 vest for Fauske sentrum ved Erikstad.

5. Etablering av rundkjøring og fortau på E6 ved Scania mot handelsparken



8.2 KAMPANJliR OG HOLDNINGSARBEID
..
~

1. I løpet av planperioden oppnå sertifisering som en drafikksikkerkommune)),
og dermed få tilgangtilNFTU's sikkerhetsmidler for ytterligere sikkerhetstiltak
innen kommunen.

2. I løpet av perioden kunne tilby opplæring av ansatte innenfor helsesektoren,
som bruker bil daglig i sitt virke, samt etablere rutiner for bruk av kommunens
biler.

3. Iløpetavperioden skaldetinnføres regler for reiser og transport i kommunal
regi, samt at det skal arbeides med å påvirke lag og foreninger til å innføre ru-
tiner innenfor reiaepolioy.

4. Innføre systerntenkning r kommunens planverkrundt trafikksiRkerhetmedføl-
gande underpunkter:

a) Utarbeide sjekklister for trafikksikkerhetsarbeid i alleen-
heter

b) Enhetene/avdelingenehar selv ansvar for å utarbeide eg-
ne sjekklister og rutiner for sitt oniråde og arbeid.

c) Traf,ikksikkerhetsarbeid inngår som en dei av den årlige
vernerundeni HMS systemet, med l"ødvendigesjekk-
punkt.

d) Enhetene må.årligrapportere om trafikksikkerhetsarbeid i

kOmmunens styringssyatem i og følge dette opp iårsrap..
porteringen.

e) Rådmannen får ansvar for å oppsummere detteirappor-
terihgen til det politiske nivå

f) Avvik må lukkes snarest mulig' og tilbakemeldes.

g) Større avvik som krever økonomisk bevilgning, rapporte-
resopp til det poliiske nivåforvurderirig og behandling.

h) Fysiske tiltak må behandles en gang årlig påbakgrunnav
ikke gjennomførte tiltak, samt nye innkomne tiltak, og må
leQgesframfor. politisk nivåforvurderingog prioritering.



8.3 FYSISKE TILTAK

...................................;...........................~....................-.....................-,......;............:.......;.......

8.3.1 PRIORITERTE TILTAK:
.,.................................... ........................,...........,..............._................._.................. .........................._...........,........:.._.-.................._.........;.................. ..............................,....................,._............-. .

o ave
Fortau Grønnåsveien (Hauanbrua~ kryss grønn-
åsveien)

Merknad
Stor og økende trafikk av
gãende,syklende ogkjø~
rende. trafikanter

Alle delprosJektene skal
legge til rette for skole-
veg

Trafikksikker skole:
- pianlegging av gang og sykkelvei mellom

Rv80 og Val nesf jord skole

EtableringavforbindelSesveg mellom
øvervejen og Rv830 i Sulitjelma

- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad barne-

haeogskole

8.3.2 EKSTRAORDINÆRE TILTAK:
.......~.......OU..H........:.......,:;_..U..._~,_..._-o....._.__......,...,..~:...:~~..-.........:......:

Oet kan i perioden dukke opp behov fornye tiltak som har behov for hoved-
prioritering, og viUeggesfremsom en forberedt sak for behandling på poliisk
nívåog straks innlemmesldenne plan for perioden.

¡ØmaVe

I 

Me*nad 

.:.............,:.....:..,..-...............:......::...,. ........,..,..,......:.......,:...........:.......i....,.......:.......;.......;....~~,...;~.....-...,.... .,....................,..................

8.3.3 UPRIORITER'IETILTAK
............_.:.....:.....................:..............

..................".....,...........v..................,~... .,.....~.,.........~i,....¿...........,..i ........n...................,........................i....,.......i.......-............_......:....................:........:;....;..."....:,"..".....;.~......-......................-...........................:....

Omprioritering av tiltak kan gjøres hvert àr i en forberedt sak til politisk nivå.

Opp ave
Gatelys på nedre Leivset

Merknad
Skoleveg

Planie~ging av forlengelse av gang- sykkelvei'
langs Erikstadveien (fra Helskarveien til. Bade-
strandveJen)

Planlegging av fortau langs Nyveien meiiom Rv80
og Kirkeveien

Planlegging avgang-sykkelvei fra Fauske Lysverk
til sarnlevei på HJemãs .



9. HANDLINGSDEL

1. Tiltaksfordeling og gjennomføringsfrister

2. Ansvars og oppgavefordeling på ulike nivåer

9.1 POLITISK NIVÅ

Oppgaver Tid I Frister

1. Det politiske nivå har overordnet myndighet og Årlig
ansvar for prioriteringer og bevilgninger til trafikk-
sikkerhetsarbeid og tiltak.

2. Det politiske nivå har også ansvar for at trafikk- Kontinuerlig
sikkerhetstiltak er innarbeidet i alle planer som
godkjennes.

3. Som overordnet myndighet og vegeier har det Kontinuerlig
politiske nivå ansvar for å prioritere og gjennom-
føre trafikksikkerhetstiltak på eget vegnett.

4. Som overordnet myndighet har det politiske nivå Kontinuerlig.
ansvar for å øve påtrykk mot overordnede veg-
myndigheter for gjennomføring av trafikksikker-
hetstiltak på fylkesveger og riksveger.

9.2 RÅDMANNEN

Oppgave Tid I Frist

1 Rådmannen har det overordnede administrati- Kontinuerlig
ve ansvaret for gjennomføring av "systemtenk-
ningen" i trafikksikkerhetsplanen.

2. Rådmannen har ansvar for at trafikksikker- Årlig
hetsarbeid blir en del av kommunens "styrings-
system og rapporterinç(.

3. Rådmannen har ansvar for at "sjekkliste- Årlig
kontrollen" blir fulgt opp gjennom kommunens
årlige vernerunde i HMS systemet.

4. Rådmannen har ansvar for iverksetting av ved- Kontinuerlig
tatte tiltak innen trafikksikkerhetsarbeid.

5. Det er rådmannens oppgave å fremme forslag Årlig
på tiltak og bevilgninger i økonomiplanen hvert
o
ar.
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6. Det påhviler også rådmannen etoverordnet Kontinuerlig
ansvar for at trafikksikkerhets- arbeid med jev,-
ne mellomrom settes på "agendaen" i kommu-
nens lederforum .

7. Rådmannen har ansvaret for at rollen som Kontinuerlig
"Barnas talsmann" blir godt ivaretatt i kommu'-
nen.

9.3 BARNEHAGER

Tid/fristerOppgaver

1 Følge opp kommunens styringssystem og
sjekkliste-kontroller. .

2, Gjennomføre barnehagens opplæringsplan i

trafikksikkerhet Tarkl¡S ioamehagenè (barnas
trafikkvenn). Tarkusbestår av 12ternaer; Tar-
kus og vennene hans i trafikken, på lekeplas~
sen, pass på i trafikken, .på vei til barnehagen,
husk bilbelte, sammen i trafikken, sykle med
hJehll,å vente ogå gå, reise med buss, bruk
refleks, trafikk om vinteren, vinter på lekeplas,-
sen.

3. Innføre'''hjelmpåbud'' for syklende til barneha-
gen.

4. Overvåke trafikkbildet ved barnehagen og Kontinuerlig
melde avvik til overordnet myndighet

5. Drøfte j'trafikkbìldet' og trafikksikkerhet med . Ärlig
foreldrene.

9.4 SKOLENE

oppgavøne Tid/frist
1 Følge opp kommunens styringssystem og Ârlig

sJekkliste.,kontroller.
2. Gjennomføre skolens oppl'æringsplani trafikk- Arlig

sikkerhet:
· Kunnskapsløftets målsetting i skolene
· Egen oPPIa9ringsplanfor.hvert trinn



3. Innføre "hjelmpåbud"for syklende til skolen

4. OvervåkeIrpfikkbildet ved skolenogrrelde av~ Kontinuerlig
vik tiloverordnet. mynd ig het

5. Drøfte"trafikkbildet"rundtskolen'og trafikksik- Årlig

kerhetgenerelt med foreldrene (FAU). 

9.5 HELSEOGOMSORG

Oppgavene Tid/frist
1 Følge opp kommunens styringssystem og

s' ekkl iste~kontroller.
2. GJennomføtekontìnuerlige kontroller av enhe~

tens offentll..ek' øtetøer.
3. Ta initiativ til "kjørekurs ."-' trafikksikkerhets kurs"

annetnvertàr.
4. Lage retriingsJinJerforbrukog kjøringrned of-

feMti íge kjøretøyer.

5. OVervåke trafikkbildet ved kommunens institu.;
sjener eg melde avvik tiloverordnet myndighet.

9.6 PLAN/UTVIKLING

Oppgavene tidjfrister
l Enhet Plan/utviklingharansvarfor saksbe~

handling av planarbeìdog tiltak innen k()mmu~
Mens trafikksikkerhetsarbeid.

2 Enheten skal ha gJennomført en søknads runde

å T$~tiltak i kommunen.
3 Ënneten har et planleggingsansvar der trafikk~

sikkerhetstiltak blir vektlagt i alle planer som
le.. ..esfram.
Enheten har ógsåetansvar foråpåpeke"kri.;
tiske" tilfeller i n nentrafikksikkerhetsarbeidet.

5 Følge opp kommunens styringssystemög
sjekkliste-kontroller.



9.6.1 Ëi'iHETENS"'GjÉ'NNO"MGÅEN"i)"Éf"ILT AKSLisTË"Foìi"SA'MÓRDNîNGS-"'Ó¿i',pÍ~ÅN-

. LEGGINGSTILTAK.
............_.........'H._.......~.....:..~..'"".".._..........,......:.......:..........HOppgave Tid/frist

1 Spredtboligbygging må ikke skje på bekostning Kontinuerlig
av krav ti sikre skoleve . er.

2 Fartsgrensen påfylkesvegnettet bør følge

VAV's normer. .
3 Detlegges til rette foratlekeplasser kanoppar- Ved utbygging av boligfelt

beidessamtidi rtedn e boliområder.

4 Universell tilgjengelighet. Kontinuerlig

5 Neste rulleringavtrafikksikkerhetsplanen

6 Oversiktoverbygdelplanlagte og manglende
an / $kkelveier.

7 Arligsøknadsrundepå TS-tilak. Arlig

9.7 ENHET VVA

Oppgave Tid/frist.
1 Enhet for WAhar det kommunale ansv8rfor til-

s n Qvedlikehold på kornmunens ve nett.
2 Enhêtenharsomoppgaveågjennomføre vedli~

kêholds-og utbedririQstiltaKsom blirvedtattpå
olitisknivå.

Defpåhviler også enhêtenå fremme fOrslag og
bevilgninger på nødvendigê TS-tiltaktH politisk
nivå.

4 Følge opp kommunens styringssystem og sjekk-
listekontroller.

5 Opprettholde siktlinjer (snømåking/hekk m.m.). Kontinuerlig



...........?~?:lENHETENS...GJ.~.N.N.Q~GA~Np~TrLTA.Ks.L!sT~yA...KQ~~.YNA.LIY.~G.N.~.T!:......

Oppgave Frist

1 Brøyting og strøing av veger. Daglig ved behov

2 Vårrydding/ fjerning av sand og grus i sentrum. Innen 17. mai

3 Vårrydding/ fjerning av sand og grus i utkantene. Innen 17. mai

9.8 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LENSMANNSETATEN OG KOM-
MUNEN

Nivå Sted/enhet og an- Oppgave Tid/frister
svar

1 Politisk Formannskapet Redegjøre for planer Første møte etter
for inneværende år ferien

Ansvar: Ordfører
(Trafikksikkerhet)

2 Kommu- Møte med: Råd- Tema avtales før Årlig i februar og
nalt lederni- mann, Kommunal- hvert møte september
vå sjefer og utpekte

enhetsledere (trafikksikkerhet)

Ansvar: Rådmann

3 Enhetsnivå Skolene og barne- Refleksdemonstrasjon Årlig, hver høst
hagene sammen med faglig

Oktober/novembertrafikkforum Fauske
for 2. klassinger i
kommunen

10. FINANSIERING, OPPFØLGING OG RAPPORTE-
RING

10.1 FINANSIERING

Det blir i den årlige økonomiplanen viktig og prioritere midler til trafikksikkerhetstiltak
som kommunen ønsker gjennomført innenfor planperioden, og kanskje spesielt de
første årene, til rutinene for et godt trafikksikkerhetsarbeid er vel etablert.



1-------- ----------

Kommunen må også fortsette sine gode rutiner i forhold til søknad om fylkeskommu-
naleTS'-midler til utbedring eller sikring av kommunale veger eller områder, med prio-
ritet rundt barn ogskole.Ogprøveå påvirke på veg der fylket gjennom StatensVeg-
vesenhar det finansielle ansvaret.
For å få igangsatt utbygging finansiert av fylket, kan det være nødvendig at kommu-
nen selv tar de innledende kostnadene til planlegging og prosjektering av de områder
hvor utbedringene ønskes gjennomført, for å oppnå høyere prioritet av fylket. Dette
på grunn av fylkeskommunensrutiner i forhold til tildeling av slike midler.
Nestekorsveg for tildeling av midler som faller utenfor TS-midlene blir gjort av fylkes-
kommunen i 2015, og det kan være viktig at kommunen legger planerog'strategier
for å påvirke prioriteringer som skal gjøres da.
i alle tiltak som ønskes gjennomført kan det bli satt krav tilsn kommunal egenandeL.

10.20PPFØLGINC3 OG RAPPORTERING

Handlingsplanen legger opp til. at trafikksikkerhetsarbeidet i løpet av perioden blir en
del av kommunens daglige rutiner,ogdetansvaret rm~ bæres av alle de ulike aktøre~
ne og lederne innenfor sitt område, slik at tilta.kbliriverksatt for åfå.etablert rapporte-
ringsrutiner som er integrert i kommunens styriiigssystemer øgHMS~rutiner.
Kommunens ansatte bør gå foran som gode eksempler som aktører ilokaltrafikken,
slik at arbeidetldetå¡ bllansetts.omen((Trafikksikker Kommune)), merkes av kom-
munens befOlkn.ing og ikke bare fremstår som tomme ord.
Innbyggernes opplevelse av utrygg het i forhold.tillokaltrafikken varierergjennom livet
fra det åværebarn til ungdom og voksen og detårnåttesende sine egne barn uti et
stadig voksende trafikkmiljø, De eldre og de funksjonshemmedes daglige vansker
ved ferdsel L lokaltrafikken måhellerikke giemmes av, men at viifelleskai; jobberfor
en kommune deIvirkeligføles trygtoQ bo i uansett hvor vi befinner oss i livet.
Trafikksikkerhetsplanen er mentsometfundamentfor en slik trygg utvikling av tra~
fikkmiIØeti Fauske kommuneitiden fremover.


