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Saksopplysninger:

Plan- og utvìklìngsutvalget vedtok den 15.02.2012, sak 36/12 å sette ì gang rullerìng av
trafikksìkkerhetsplanen for Fauske kommune. Planen skal utarbeìdes som kommunedelplan
for trafikksìkkerhet 2012 - 2016.

Det ble utarbeìdet en prosjektplan hvor organìserìng av arbeìdet ble fastlagt med plan for
fremdrìft av arbeidet.

Kommunestyret er ansvarlig myndighet og skal gjøre endeling vedtak av planen.

Det forslåg soin nå foreligger er utarbeidet aven administrativ
administrativ prosjektgruppe, nedsatt av plan. og utviklingsutvalget med tverrfåglige
representanter fra uHke områder i kommunen. Arbeidsgruppen har bestått av baras
talsperson, folkehelserådgìver, representanter for skolene, båmehågene, rådet for
fusjonshemmede, faglig trafikkforu og enhet planutvikling.

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og' er
foranket i kommuneplanens samfusdeL. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig
representerer den en helhetlig tenking ved at trafikksìkkerhetsarbeid ses i samenheng med
kommunens planer innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barehage og andre kommunale
delplaner.

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

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til rullerìng av kommuneplanens samfunnsdel
legges ut til offentlg ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av
trafikksikkerhetsplanen ut til offentlg ettersyn.



PLUT-076/12 VEDTAK- 22.05.2012

Rådmannen kom med følgende endring i innstilingen ti kap. 8.1 pkt. 2:
((Arbeide for)) endres til (mtredm).

Kai Inge Slettvold (FRP) foreslo:
Gatelys på nedre Leivset blir med i prìoriterte tiltak.

Rådmannens endrìng innstilng ble enstemmig vedtatt.
FRP's forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilingen med endrìnger ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullerìng av
trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn, med følgende endrìnger:

. Kap. 8.1 pkt. 2: ((Arbeide for)) endres til ((Utrede)).

. Gatelys på nedre Leivset blir med i prìorìterte tiltak

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Det fremmes forslag til Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016.

Forslaget har vær1 ute til offentlig ettersyn i perioden 29. mai til 10. juli 2012.

Det er kommet inn 14 hørìngsuttalelser/merknader til p1anorslaget.

Saksbehandlers vurdering

Hver enkelt merknad en innført enten i sin helhet (angitt ved ((mm))) eller som komprimert
utdrag og deretter er det gjort en vudering/anbefaling vedr problemstilingen slik den
fremstår.

Uttalelse fra Statens veevesen

((Trafikksikkerhetsplanenfor 2012 - 2016 som er sendt ut til offentlig ettersyn vil være
utgangspunkt for søknader om trafikksikkerhetsmidler til fysiske tiltak i kommunen. Planen vil
også være retningsgivende for planlegging og holdningsskapende arbeid.

Statens vegvesen ert positivt på utarbeidelse aV trafikksikkerhetsplaner for kommunene. I
Fauske kommune er det vedtatt en ny skolestruktur fra 2017 og de trafikale forhold i
forbindelse med ny skolestruktur bør vurderes. Kommunen må ta hensyn til de vedtak de
allerede har gjort selv om iverksettelsen er frem i tid.))

Vurdering/anbefaling: Den nye skolestruturen i Fauske skal utredes gjennom eget prosjekt.
Endrìng av trafikale forhold i forbindelse med ny skolestruktur forutsettes utredet gjennom
prosessen med å utvikle og planlegge skoleutbygging i kommunen.



Uttalelse fra Helse- og Miløtilsyn Salten

((Det vises til høring av trafikksikkerhetsplan 2012 - 2016. Kommuneoverlegen har sendt
dokumenter til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) for vurdering. HMTS har delegert
myndighet etter folkehelseloven innenfor miljørettet helsevern og saksbehandler i samråd med
kommuneoverlegen.

Vurdering:
Vi tiltrer systemtenkningen som planen legger opp til med en aktiv oppfølgning årlig.

Under 2.4. aktuelle lover og forskrifer har vi følgende merknad:
-2.4.3. Lov om helsetjeneste i kommunen er opphevet (samtidig somfolkehelseloven trådte i
kraft 1.1.2012).

-2.4.9. Forskrif om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. har bestemmelse i § 14
(sikkerhet og helsemessig beredskap) som kan nevnes særskilt i tilegg til § 4.))

Vurdering/anbefaling: Opphevet lov fjernes fra oversikten.

Uttalelse fra Tryg Trafikk og Nordland (vikes trafikksikkerhetsutvalg

((Trygg Trafikk viser til telefonsamtale med plansjef Gudrun Hagalinsdottir vedrørende

forlenget frist for høringssvar fra Trygg Trafikk. Etter avtale med Nordlandfylkes
trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har vi valgt å levere en felles høringsuttalelse.

Kommunen har etter vår mening i forslag til plan et godt gjennomarbeidet dokument som
inneholder de viktigste elementer vi mener bør være med i en kommunal trafikksikkerhetsplan.

Planen bør primært være et instrument I verktøy for trafikksikkerhetsarbeidet innenfor
kommunens egne ansvarsområder. Det er viktig at planen som skal vedtas av kommunestyre
inneholder tiltak som kommunen selv har mulighet til å gjennomføre innenfor egen
virksomhet. Det er ien kommune mange andre aktører som bidrar i det kommunale
trafikksikkerhetsarbeidet. Disse bør ikke tilegges ansvar i planen men nevnes som
samarbeidspartnere.

For at planen skal være lesbar og bli et godt verktøy for kommunen er det viktig at planen er
så kortfattet, presis og konkret som overhode mulig. Vi mener derfor at teksten ((strammes
opP)) og at noe av innholdet kan strykes. Dette vil vi komme tilbake til under hvert kapitteL.

Innledning
Ingen kommentar

Visjon og målsetting
1.1 Nasjonale målfor planperioden

Nullvisjonen er nevnt i innledningen til kapittelet og kan kuttes under dette punkt.
Det vil være tilstrekkelig med noen linjer om Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet 2010 - 20213. .
Kapittel om Nasjonal transportplan foreslås kuttet.



1.2 Regionale mål
Foreslås kuttet ned. Det blir da tilstrekkelig å referere målet i ulykkes reduksjon
og at et viktig satsningsområde for fylkeskommunen er å stimulere det kommunale
trafikksikkerhetsarbeidet.

2.3.1. Overordnede kommunale mål
Ingen tileggskommentar

2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsetting
Dette kapittelet fremstår som en blanding av tiltak og målsettinger og bør
strammes inn og samles i noenfå punkter som for eks:

. Ulykkes reduksjon .:. ... ... ....

. Påvirke til, og legge forholdene til rette for at flest mulig kan gå og sykle
til arbeid og skole... ... ... ... ... ... ... ... .....

. Styrke den kommunale organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet

. Trafikksikkerhet skal integreres som en naturlig del av kommunens HMS
arbeid

2.4 Aktuelle lover og forskrìfter

Vi foreslâr at det skrives noen linjer om kommunens ansvar for
trafikksikkerhetsarbeidet og at dette er regulert gjennom flere lover og
forskrifer som kan listes opp uten at de blir nærmere beskrevet og ikke som
egne nummererte inndelinger.Forslag: Kommunen er
en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som vei. eier,
som eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og 19øper av
transporttjenester har kommunen et ansvar for å forebygge ulykker.
Kommunens ansvar er regulert gjennom flere lover ogforskrifer somfor eks:
Kommuneloven, Vegloven, Lov om helsetjeneste i kommunen, Folkehelseloven,
Plan og bygningsloven, Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa,
Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager, Forskrif om miljørettet

helsevern i barnehager og skoler og HMSforskrifen

3 Organisering og ansvarsfordeling
Lensmannsetaten. lag og foreninger. Andre og Trafikkfaglig fòrum Fauske bør
ikke være en del av dette kapittelet da de ikke har et ansvar i kommunens
trafikksikkerhetsplan. Her bør det kun være Kommunestyre/ ordfører,
Rådmann og kommunens ulike etater som er omtalt.

4 Registrering og problemanalyse
Foreslår at denne overskrifen endres og slås sammen med punkt 5
ogfår navnet ((Trafikkulykker; omfang og kostnaden)

Når det gjelder kostnader bør hovedpoenget være å tallfeste de
samfunnsøkonomiske kostnadene trafikkulykkene representerer i Fauske
kommune(anslagsvispr år) Tabellenfraforsikringsbransjen blir for komplisert
og tabellen bør kuttes ogforenkles.



6 Årsaken til ulykkene
Foreslår at tabellen kuttes og teksten endres til:
Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har gjennom granskning av de alvorligste
ulykker (2005 - 2008) konkludert med at i de aller fleste alvorlige ulykker er
trafikantenes egne feilhandlinger som er hovedårsaken til ulykkene. Disse
feilhandlingene kommer som regel av bevisste brudd på trafikkreglene gjennom for
eks manglende førerdyktighet, brudd på fartsgrensen, ruspåvirkning og tretthet. I
tilegg kunne skadeomfanget vært betydelig redusert ved bruk av påbudt personlig
verneutstyr.
128 % av ulykkene var vegmiljøet en medvirkende årsak

7 Kommunens trafikkikkerhetsarbeid .
Dette punktet bør være lengre frem i planen og være generelt om det kommunale
trafkksikkerhetsarbeidet. Det vil også her være naturlig å ta med ambisjonen om å
innarbeide kriteriene for trafikksikker kommune med sjekklister osv.

Kapittel 8 og 9
Dette bør slãs sammen og kalles tiltaksdel. Tiltaksdelen deles for eks inn i fysiske og
ikke-fsiske titak Tiltakene bør være mest mulig konkret, hvem har ansvar, når skal

tiltgket gjennomføres og hva er kostnadene. Som et vedlegg til planen kan alle
tiltakene vises itabellform.
Mange i kommunen er med rette svært opptatt av å ja planfi krssing av E6. Det er
viktig i planen å presisere at dette er tiltak som er Statens oppgave og som ikke lar seg
løse innenfor de kommunale budsjetter. Dette tiltaket står ikke på Vegvesenets
prioriteringslister og vil ikke la seg gjennomføre innenfor den kommende
planperioden.

Eksempel på relevante konkrete tiltak og hvordan disse kan ftemsttles

Skole I Barnehage
Tiltak: Alle grunnskoler og barnehager i kommunen skal implementere

trafikkopplæring og utarbeide retningslinjer i samsvar medfylkeskommunens
kriterier/sjekklister for ((trafikksikker skole))

Frist: Innen desember 2013

Ansvar: Enhetsleder oppvekst

Kostnad: Tidsressurs

Frivillge lag og foreninger
Tiltak: Kommunen skal påvirke til at alle lagfrivillge lag ogforeninger

Utarbeide egne retningslinjer for transport innenfor egen virksomhet.

Det øremerkes årlig kulturstøttemidler til dette formålet.
Frist: Arlig

Ansvar: Enhetsleder kultur
Kostnad. 30.000 pr år

Kommunens politikere og ansatte
Tiltak: Utarbeide og implementere retningslinjer for

tjenestereiser(reisepolicy)som skal gjelde for alle ansatte som går eller
19ører i tjenesten



Frist: Reisepolicy vedtatt innen utgangen av 2013

Implementeres i virksomheten innen utgangen av 2014
Ansvar: Rådmann

Kartlegging av trafikkulykker
Tiltak: Det skal årlig utarbeides en oversikt over trafikkulykker/ uhell i

Kommunen. Materiale skal inngå som en del av oversikten i kommunens
helseforebyggende arbeid

Frist: Utgangen av mars hvert år

Ansvar: Enhetsleder helse
Kostnad: O

Sikre Grønnåsveien for myke trafikanter

Tiltak: Bygge fortau fra til... ....
Frist: Ferdigstiles vår 2014

Ansvar: Enhetsleder teknisk
Kostnad: 1,8 mil (fnansieres gjennom aksjon skolevei midler)?

Kommunal egenandel 360.000

Ved utarbeidelse av tiltak vil det være ti hjelp å bruke vedlagte kriterieliste for å
kvalitetssikre at relevante tiltak innlemmes i planen

Det kan være en utfòrdring å kostnadsberegne fysiske tiltak på relativt kort tid (før planen
skal være ferdigstilt) dette kan løses ved at et av tiltakene i planen er å utarbeide ei
prioriteringsliste med økonomi og fremdrif.

Økonomi
Det bør være et eget kapittel om økonomi / finansiering. For at planen skal bli et
realistisk verktøy bør alle tiltakene kostnadsberegnes og innarbeides i økonomiplanen

RuUering 1 evaluering
Alle tiltak i planen innarbeides i sjekklister for de respektive etatsleder som
rapporterer disse tilbake til rådmannen ved utgangen av hvert år. Rådmannen legger
årligfram en rapport for kommunestyret.

Vurdering/anbefaling: Trygg Trafikk og NFTU uttaler at planen med fordel kune vært
stramet opp for å få den mest muligkortfåttet, presis og konket. Trygg Trafikk og NFTU
har gjennomgått teksten og kommer med konkete forslag til kutt og forkortet tekst.

Dette er merknader som vi gjeme skulle ha hatt tidligere i prosessen med utarbeiding av
planen og før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Mindre endringer og kutt i planeiis
beskrvende del vil kune gjøres uten at det vil føre til så vesentlige endringer i planen at den
må legge ut på nyt til offentlig hørìng.

Det tilrås at Trygg Trafikk og NFTU sine anbefalinger følges under kap 2.1, 2.4 og 6.

Det kan ikke gjøres vesentlige endringer i planens målsetting og tiltaksdel uten at den må på
nyt ut på høring. Det anbefales at tiltaksdelen, kap 8 og 9 består uendret, og følges opp med



et handlingsprogram med beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad.
Handlingsprogramet rulleres årlig.

Uttalelse fra Kaja Stang Opsahl - prosjektleder ((Åktiv og trafikkikker skolevei.))

((/nnspill ti/forslag til trafikksikkerhetsplanfor Fauske kommune 2012-2016.

Trygg Trafikk har et pågående samarbeidsprosjekt med Fauske kommune: ((Aktiv og
trafkksikker skolevei)) hvor et hovedmål er å øke andelen barn og unge som bruker aktiv
transport til skolen - der det er mulig. Som prosjektleder har jeg følgende innspil til
planforslaget.

Aktiv transport.
Planen mangler en klar målsetning om å øke andelen som bruker aktiv transport i Fauske
kommune.

Det er mange foraeler ved atjlere går og sykler til skole ogjobb, til butikk og ulike
fritidsaktiviteter. Presset på rushtrafikken dempes, likeså behovet for parkeringsplasser. Dette
er særlig viktig i områdene rundt skolene hvor trafikkbelastningen er stor rundt
skolestart/slutt. Det vil i tilegg redusere de lokale utslippene av klimagasser og kan bety en
betydelig helsegevinst for mange. Dette ligger implisitt i planforslaget, blant annet under
2.3.2, men bør komme tydeligere fram.

Som beskrevet i høringsforslaget er fysiske titak nødvendigfor å bedre og trygge forholdene
for myke trafikanter.
For å få jlere til å bruke aktiv transport i det daglige, må man parallelt med satsingen på
fysisk tilrettelegging, jobbe med holdningsskapende tiltak også på dette området. Dette er et
moment som med fordel kan innlemmes trafikksikkerhetsplanen.

For øvrige kommentarer vises det ti høringsuttalelsen fra Trygg Trafikk v/ distriktsleder.))

Vurdering/anbefaliiig: Det etterlyses klarere målsetting oin å øke andelen som bruer aktiv
transport til skolen.

Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden som ((trafikksikker
kommune))

Koinunen har inngått sanarbeidsavta1e med Statens vegvesen om tilrettelegging for
samenhengende sykkelveinett i Fauske.

I forbindelse med utredning av ny skolestrur bør akiv og trafikksikker skolevei vaere et
tema.

Uttalelse fra Folkehelserådgiver Jakob Djupvik
Trafikksikkerhetsplanfor Fauske kommune 2012 - 2016 er fra etfolkehelse-perspektiv en
svært viktig plan.



På et generelt grunnlag kunne planen hatt et mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i seg. Med
det mener jeg at oppvekstenhetene i større grad må legge opp til at barn og unge aktivt
((øver)) på å bli gode trafikkutøver/trafikanter, for eksempel legge til rette for å øve på å bli
god i bruk av sykkel, lage gode og utfordrende sykkelløyper i skolens nærområde. Det må
også ((øves)) på god trafikkatferd, for eksempel ((øve)) på å gå/sykle til skolen, ((øve)) på å
passere ulike trafikale knutepunkter. Målet kan være slik det kom til uttrykk i
((Aktivskoleveikampanjem) høsten 2011, (( Våkn opp - gå til skolem).

Innspil/kommentarer:
I planen henvises/refereres det til Forskrif for miljørettet helsevern. Jeg tror at det også
bør være en tydeligere henvisning til Folkehelseloven en det som står i kap. 2.4.4 i
forslaget. I tilegg til at Folkehelseloven bør være med på et generelt grunnlag § 1
Formål. Folkehelseloven sier også noe om Miljørettet helsevern kapittel 3.

Fauske kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk et prosjekt om Aktiv og sikker
skolevei. Avtalen går ut 01.09.12. Dette arbeidet krever oppfølging og må komme til
utrkk i planen. I avtalen forplikter Fauske kommune seg på følgende områder:
~ Fauske kommune går inn medpersonellressurser iprosjektperioden
~ Fauske kommune videreformidler informasjon til skolerIforesatte og er behjelpelig

med å gi Trygg Trafikk innpass i aktuelle fora (lærermøter, FAU mfl.)
~ Fauske kommune forplikter seg til å påse at arbeidet med en aktiv og trafikksikker

skolevei er nedfelt i skolenes og kommunens planverk
~ Fauske kommune deltar i resultatmålinger mot slutten av prosjektperioden

Skole og barnehage er en av de viktigste arenaene også når det gjelder trafikk og
trafikksikkerhetfordi barn og unge nås i en viktigfase av livet. I denne livsperioden har
familen, nærmiljøet og skolen viktige oppgaver med å legge grunnlaget for de primære
oppdragelses- og danningsprosesser. Generelt handler det om en skole for kunnskap,
mangfold og likeverd, dette innebærer gode lærings-/opplæringstiltak som bl.a. fremmer god
læring i et trafkksikkert perspektiv.

((Se skoleveien som en mulighet)) ligger som vedlegg og er ment å være en inspirasjon til et
noe mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i planen.

Vurdering/anbefaling: Det vises til vudering/anbefåling under uttålelse fra prosjektleder
((Aktiv og trafikksikker skoleveÌ)).

Uttalelse fra Valnesfjord nærmiløutvalg

Utkastet til trafikksikkerhetsplan for de neste fire år gir etter Valnesjjord nærmiljøutvalgs
oppfatning et godt grunnlagfor systematisk arbeidfor å nærme seg (mullvisjonem)
i nasjonal transportplan 2010.2019. Kommunen knytter målsettingenefor perioden

fram til 
2016 opp mot kommuneplanens samfunnsdel og legger forbindelser mellom

trafikksikkerhetsarbeidet og kommunal innsats for utvikling, trivsel og folkehelse. Det syns
vi er positivt.
Målsettingene om å legge til rette for aktiv og trygg transport til ogfra skoler,
idrettsanlegg, turstier, etc er veldig bra. - Likeledes målsettingen om å trafikksikre områdene
rundt Valnesjjord, Sulitjelma og Erikstad oppvekstsenter.

· Under avsnitt 3.5 (Helse og velfrd) vil vi påpeke at navnet Fylkeslegen som embete



ikke lenger eksisterer. Det heter nå Fylkesmannen i Nordland Helseavdelingen.

· Under avsnitt 7.2 (Utearealer ved skoler og barnehager) nevnes at kampanjen ((Aktiv
skolevei)) ble gjennomført ved en skole i 2011. Vi foreslår at dette blir videreført som

et fast innslag, hvert år, i alle skolene og att dett tas inn som tiltak i kapittel 8.

· Under avsnitt 8.2 (Kampanjer og holdningsarbeid) foreslår vi at kommunen setter inn
som titak årlig gjennomføring av kampanje for å fremme sykle eller gå til jobben.
Aktiv.transport bidrar til å redusere unødig bilbruk på avstander under tre kilometer. -
Det fremmer også fysisk aktivitet!

· Under avsnitt 8.3.1 (Prioriterte tiltak) nevnes planlegging av gang og sykkelvei
mellom Rv 80 og Valnesfjord skole. Nærmiljøutvalget mener dette bør planlegges for
Helskog, Hagenes og Nes også. Dette blir viktig i arbeidet med sentrumsutvikling på
Strømsnes etter omleggingen av riksveien.

Vurdering/anbefaling: Det vises í utgangspunket vudering/anbefaling under uttalelse fra
prosjektleder ((Aktiv og trafikksikker skoleveÌ)).

Utbyggíng av gålg- og sykkelveier langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal oppgave
og kan ikke løses innen kommunens budsjett.

Feil navn under avsnitt 3.5 rettes opp.

Uttalelse fra Fauna KF v/Kristian Amundsen

Planen har mange gode og gjennomtenkte punkter, men den virker etter vårt syn lite konkret,
med tanke på det stadig voksende trafikkbildet i Fauske.

Det er vanskelig å se, i utkastet til ny plan, at det er tatt høyde for, og gjort tiltakfor den
betydelige økning av tungtrafikken som kommer til å øke i og rundt Fauske sentrum (25%
økning innen 2020 sier tallenefra SSB).

For å utnytte det nærings potensiale Fauske har som by sentralt i Nordland, må vi ha en
fremtidsrettet infrastruktur. Her kan vi sammen med Statens vegvesen legge til rette for at de
ulike aktørene kan ha ei forutsigbar tirettelegging. Dette kan bidra til at vi er et attraktivt
knutepunkt i Norge, der muligheter for vekst og økt sysselsetting innen transportsektoren er
stor.

Det er heller ikke lagt vesentlig vekt på de utfordringene vi får når ny skolestruktur
innføres i 2017. (kommunestyret har vedtatt at det innen 2017 skal bygges ei ny storskole på
Vestmyra).
Dette er vedtak som medfører at en også må tilrettelegge for aktiv og trafikksikker skolevei.
Her vil det være sentralt at infrastrukturen er på plass, slik at øktferdselfra boområdene inn
til ny skole siger på en trafikksikker og god måte.

Fauske har og skal være enforegangskommunefor godfolkehelse. Da vil tiltakfor de myke
trafikanter være særdeles viktige i en trafikksikkerhetsplan. Her synes vi de fysiske tiltakene i



forslaget til ny trafikksikkerhetsplan er for defensive. Vi skulle ønsket en enda tydeligere
strategi for gang sykkelveier, i og rundt Fauske sentrum. Dette vile etter vårt syn medføre en

. bedre helhetstenking på hvordan en tilfedsstilende tilretteleggingen kunne gjennomføres.

På bakgrunn av dette har vi følgende forslag til tilføyelse på utkast til Plan:

. Planfrie kryss E6 og RV 80 blir satt opp som prioriterte tiltak og det inngås dialog

med Statens Vegvesen høsten 2012
. £6 og RV 80 ut av Fauske sentrum utredes snarest og dialog/fremdrifsplan

opprettes sammen med Statens vegvesen
. Helhetlig plan for gang og sykkelsti i Fauske bør utredes i løpet av 2013.

Vurdering/anbefaling: Det vises i utgangspunktet til vudering/anbefaling under uttalelse fra
prosjektleder ((Aktiv og trafikksikker skoleveÌ)).

Planie kryss E6 og RV 80 er ikke en kommunal oppgave og kan ikke løses inne kommunens
budsjett. Det er innledet dialog med Statens vegvesen om kryssing av E6 og RV 80 i Fauske
sentru.

Uttalelse fra SU ved Valnesfjord barnehage

Til planènspkt 7.2: Utearealet ved skoler og barnehager:
Det er viktig når det gjøres endringer for å sikre trafikliorholdene for ei gruppe, at
endringene ikke medfører økt trafikliare for ei anna gruppe.
Som eksempel, så vil vedtaket om å stenge skolebakken rValnesfjordføre til

økt trafikkbelastning for barnehagen.

Til planens handlingsdel, pkt 9.3

Pkt 9.3.1:
Vi ønsker nærmere presisering av tidsfrist, f eks januar. Arlig blir for upresist.

Pkt 9.3.3:
Innføre hjelmpåbud for syklende til barnehagen.
Vi kan oppfordre til hjelmbruk på foreldremøter og andre arenaer der vi møter

foreldrene. Vi kan jobbe forebyggende med ungene, både ang. hjelm og bruk av
refleks. Personalet kan være gode forbilder.
Men vi kan ikke innføre noe påbud.

It

Pkt 9.3.4:
Hvem er overordnet myndighet?
Overvåke er et sterkt ord. Kan barnehageansatte ((pålegges)) å være trafikkpoliti?
Vi savner en Plan b under dette punktet.
Hvem definerer hva som er et avvik? Hvordan skal et avvik håndteres, og hvem
skal avviket meldes til ?
Trafikkbildet ved barnehagen inneholder mange farlige elementer, bla. skolebuss og
foreldre som kjører til og fra, og skolebarn som ferdesw til fots.
Nar da kommunenfeks vedtar stenging av skoleveien og skaper økt trafikliare hos
oss, hvem melder vi avvik til da ?



Pkt 9.3.5:
Drøfte trafkksikkerhet m.m medforeldrene årlig. Vi ønsker dette tidfestet til
foreldsremøtenepå høsten hvert år, og at referatfra dette møtet deles ut til alle
foreldrene.

Vurdering/anbefaling: Det etterlyses presiserìnger av tidsfrister og ordbru i planen. Det vil
være rom for tilpasninger innenfor den enkelte virksomhet så lenge det ikke går utover
intensjonen med planen.

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget (SU) ved Kosmo Oppvekstsenter

I tråd med nullvisjonen i Nasjonal Transportplan 2010-2019 (null drepte og null hardt skadde
i trafikken), ønsker vi at en plan for gang- og sykkelveg mellom Straumsnes og Valnesfjord
Helsesportssenter (Fylkesvei 530 i Nordland) taes med.

Det bor mange barnehagebarn og skoleelever langs veien.
Veien er smal (uten midtlinje), ofte uoversiktlig, og har få veilys.
Dette er viktigfor å bedre sikkerheten. og skape muligheter for aktiv skoleveifor flere,
og også, som påpekt i Trafikksikkerhetsplanens målsettinger, (2.3.2 side 9)
for å tîlrettelegge bedre for fysisk aktivitetfor barn og voksne,

I del. 9. Handlingsdel, 9.3 Barnehager og 9.4 Skolene, punkt 1. står det:
Følge opp kommunens styringssystem og sjekkliste~kontroller.
Vì ønsker å motta disse så fort som mulig.

Vurdering/anbefaling: Gang- og sykkelvei langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal
oppgave og kål ikke finansieres over kommunens budsjett.

Uttalelse fra SU Vestmyra barnehage

((Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg (SU) har i møte 14.06.2012 hatt oppe
høringsforslaget til ((Trafikksikkerhetsplanfor Fauske kommune 2012 - 2016.))
I behandlingen av planen konsentrerte utvalget seg i hovedsak om de punkter som omhandler
barnehage, da dette er mest relevant.

Vestmyra barnehages SU har følgende kommentarer til planen:
Trafkksikkerhet er nært knyttet tilfolkehelse, og det er derfor naturligfor
folkehelsekommunen Fauske å ha enforpliktende trafikksikkerhetsplan.
Under kapittel 2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsettinger savnes målsetting om at Fauske
kommune i planperioden skal oppfylle kriteriene for hhv trafikksikker kommune, trafikksikre
skoler og trafkksikre barnehager. Dersom de ulike kommunale ledd oppfyller de krav og

forventninger som skisseres i planen mener SU at man lant på vei oppfyller de nevnte
kriterier, og det vil derfor være naturlig å sette seg klare mål om å bli trafikksikker kommune,
skole og barnehage.
Under kapittel 8.3 Fysiske tiltak ønskes gatelys i ved Vestmyra barnehage inn som et tiltak, da
dette er lovet satt opp i løpet av vår/sommer 2012.11.07 I handlingsdelens punkt 9.3, er
barnehagens oppgaver listet opp. SU mener at alle disse punktene er lett gjennomførbare
innenfor de rammer kommunens barnehager har. Ved å gjennomføre disse oppgavene, i
tilegg til punktene i kapittel 8.2 vil Fauskes kommunale barnehager oppfylle kriterienefor
trafikksikker barnehage.))



Vurdering/anbefaling: Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden
som ((Írafikksikker kommune)), i det ligger at kommunen skal sikre at kriteriene for trafikksikre
barnehager og skoler blir implementert og fulgt opp.

Uttalelse fra Barn- og unges representant i plansaker. Sissel Alver

(( og med at jeg har deltatt i arbeidsgruppa føler jeg at mine synspunkter er ivaretatt.

Jeg viser imidlertid til høringsuttalelsenfra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg, hvor det
påpekes at planen burde hatt større fokus på ((Trafikksikre skolen) og ((Trafikksikre
barnehager)). Dette er punkter som arbeidsgruppa hadde stortfokus på, men ikke er
tilstrekkelig påpekt i planforslaget !))

Vurdering/anbefaling: Det vises til vudering/anbefaling under uttalelse fra SU Vestmyra
barehage.

Uttalelse fra SU Erikstad barnehage

((SU har gått gjennom høringsforslaget, og har konsentrert seg om det som gjelder
barnehagene. SU mener at det som står om barnehagene er bra og gjennomførbart. SU har
ingen videre synspunkter. SU tar høringsforslaget til orientering.))

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Eldrerådet

((Eldrerådet er positiv til utbygging av gang- og sykkelveier og til åfå belyst veier utenfor
sentrum.))

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Fauske konimunale råd for likestiling av funks jonshenimede

Planen ble enstemmig tatt til etterretning medfølgende merknad:
Planen må innholde tiltak i forhold tilfotgjengerovergang E6 til Vestmyra.

Vurdering/anbefaling: Fotgjengerovergang E6 til Vestmyra er statens ansvar og kan ikke
løses inne koinunens budsjett. Det er innledet dialog med Statens vegvesen om kryssing av

E6 til Vestmyra.

Oppsummering

Det er svært positivt at det vises stor interesse for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Det
er kommet inn mange gode innspil til trafikksikkerhetsplanen.

Planen er god og gjennomarbeidet. Noe oppstramming og konketisering kan med fordel
gjøres for å gjøre den mer presis og lesbar, det vises i den samenheng særlig til
kommentarene fra Trygg Trafikk og NFTU.



Det er viktig å få planen vedtatt i inneværende år Store endringer i planens mål strutur og

tiltaksdel vil kune utløse krav om ny høring. Rådmanen vil derfor tilrå at planen vedtas med
de endrnger som er foreslått i innstilingen. Ved rullering av handlingsprogramet i 2013
kan det tas hensyn til flere av de innspil som er kommet inn i høringsruden.

NY INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske
kommune 2012 - 2016 med følgende endringer:

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av

Trygg Trafikk og NFTU
b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet
rulleres årlig.

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende
for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

3. Mål og titak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan
og årsbudsjett.

Even Ediassen
Rådman

:



Forslag til:



'FORORD

KOMMUNEDELPLAN.

Trafikksikkerhetsplanen-2012 -2016 er enrulléririg avden gjeldende handlingsplan
sorn'gikkuti 2010, men ble prQlongert til 20t1. Denne nye planen bygger mer ¡jå de
prinsipper man ser sarnfunnetiegger opp til, gjen norntenkn in!; en i Nasjonal lrans-
portpian, Nasjonál Trafikksikkerhetsplan 2010- 2013, fylkets målsettinger og innspHI

fra Trygg trafikk, som også har værtenviktigbidragsytetunderveis i konstrtiksjonenavdenneplan. ' '
Mens den garn le planenf()rMoldtsegiho~edsaktil fysiske tiltak som skulle9jennom.
'førésikommunen, har dem I1Yeplanen merfokLis påsystemtenkningi trafikksikker-
hetsarbeidi hele komrrLJl1ensorgár1isasjon,ogGlèrfor også konstruert gorn en korn.,
munedelplan for trafikksikkerhet ' ' .

!
"

Fauske kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk vært med i eHrafikksikkerhets-
prosJektsamnien medSandre, kommuner i landet, som etleddiTrygg Trafikks mål
omåredusere antall skadde og dJèpte, dette ved at kommunene skal se trafikksik-

, ker/îetsarbeideI i et bredere pers~ektiv, ved á integrere trafikksikkerhetsarbeidet iancJrékomrnùnedélplarier; ,
Fauske komml,nesOppgavevará se påtrafikksikkerheti forhold til reisepoUcy ilag
o.gfqrel1inQer,Q9 rnottok fordette~rp:~id,et en ID rIs i2011.
Kvinesdal kpmmUl1e varen av to KOrrtrlUnersom skulle sepåkòmmunensansvars-
områder.og hvorgantrafikk$ikkerhatkan ivaretas i systemene Qg ,hVilke rutiiierog

kpl'trólltfltak som skáltil for atárbèic;etskal sikrès i den daglige virksomheten.
, , Vitakkerdemrredcl!3tte for dereSgQdearbeid med dette, ogharherltetrnYe,inspira-
sJon ogtdeerderfra.' . " .

Gjennom ,prosjéktefkoiitKvinésdar kommune til følgende 
sárnmenfåtteåde" oppfat-

ning:"

((Skal.rnaMinhènfor.kOmrtUnel1ei" dethelelättfåtîl.et,bedre trafikksikkerhetsarbeid,

merenn at det ienplan står at dat((bøj")gjennomføresi alleenheter,mådetlegges
opp rutiner,kontroller og rap pörteri ng ,på konkretetiltakl~jekkli$ter)i.

Vi,harJpJatienJiritktderes:kook!usjons 3 prinsipper:

l.$jekklister: Planerilegger opptil å utarbeide og etablere sjekklister for tra'-
fikksikkerhetsarbeidët; og Jévnlige gjennomganger av disse spesielt i inn le-
denc:eperiode, tir systemetfår satt se!; innenfor alle enheter i kom m un em .

Og tutinene,oni registrering og rapportering fungerer tilfredsstilende.
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HMS arlJéidet:Raipporteringeh~v LltfØrt $JekkHst~rskalettèrhvertforsø~ .
kesa implenienterés i Kommunens HMS"systernog eventuelle avvikføl~

ges' õpphvert ar. . .' .. .
Ansvars- ogoppgavefordèling: Planen haren gjennomgående an-
svars. og oppgavefordeling. .
Og det Iisger et klart ovetordnetansvår på rådmannen med hehsyn1H

gjennomførihg og oppfølging av planens intensjon og çirbeidsfordelingom .
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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



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.



Trafikk$ikkerhetsarbeidet i Norge er i hovedtrekk organisert på tre nivåer: na-
sjonalt nivå, regiQi)altnivå (fyikeskommunene og statlige J'e$Jioner)ogkommu-
nalt nivå. i tilegg utfører interesseorganisasjoner en betydelig innsats.

Organiseringens 3 Nivåer:
1. Nasjonalt nivå

2. Regionalt nivå

3. Kommunalt nivå

Nullvisjonen forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av aUe
aktører som påvirker sikkerheten i vegsY$temet.

2.1 NASJONALE MAL FOR PERIOPIEN(NASJONAL TILTAKSPLAN):

StOr1inget vedtok J forbindelse med' behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999-2QOO)
Nasjonaltransportplan (NIP) 2002~2011 "en visjon 0rnét transportsystem som ikke
førertHtap av liv ellervarigskade". Nullvisjonen er yteulimerevektlagt både i .NIP

2006-2015 og i NIP 2010__2019.. Nullvisjonen er.envisjøn, ikke et mål- og skal
være noe å strekke seg etter. Ved Stortingets behandling avSt.meld. nr. 16 (2008-
2009) NIP 2010-2019 ble det besluttet at nullvisjonens ørdlyd skulle endres: fra en
Visjon om ingen drepte og ingen Varig Skadde, til en visjon om ingen drepte og ingen
hardtskadde. End'ringen hars?lmmenheng med at"v?lrigskadd" lkkeeret begrep i
ulYkkesregisteret, mens "hardt skadd" er en samlebetegnelse for skadegradene "me-
get alvorlig.skad'd" og. "alvorlig skadd". Statens vegvesens SIRAKS"'ulykkes register
vil dermed ,være et sentra.lt verktøy før å følge opp om utviklingen går i riktig retning ~
mot en situasjon uten drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

Og i Na$jonal transportplan(NTP) 2010.2019 (St.meld. Nr.t6), vecitatt 11.6.2009,
er følgende hovedmålsettinger gitt:

1.0ver~rdl1et mål: ((Tilby.et effektivt, tìgjengelig,. sikkert og miljøvennlig transport..
system som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling)).

Og 4 Hovedmål:
1. Bedre frarnkornmelíghef og reduserte avstandskostna-

der for å styrke kønkurtansekraffen i næringslivet og
for å bidra tiåoppreftholde hovedtrekkene i boset-
tingsmønsteret

2. Transportpolitikken ska/bygge på en visjon om at det

ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt
skadde i tral1sponsektorèn

3. Transportpolitikken ska/ bidra ti à begrense klimaut-
slipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport,
samt bidra til å oppfyiie nasjonale mål og Norges inter-
nasjonale forpliktelser på miljøomràdet.

4. Transpørtsystemet skal være universelt utformet
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. UtdragfraNFTUsintiltaksplanför perioden 2010..2013: .

(fl tråd med nul/vìsjonener hovedmålø( for trafìkksikkørhetsarbeìdeti Nordland at tal-
letpà drepteotJli\lsvarig.sk~dde skalieç/(1$eres titen hensynti1vekste(l itra-
fikken. ..Samtidìg .skal viforlsettearbeìdet med à reduSere antall trafHrkl1lykker gene'"
reIt. I Ul/egg tì/dettegenerelle hovedmålet er det ønskeJìg å haetheltkonkret måltall
for handlìngsplanel1; . . . . . .

. . . Hensìktelierahaen løfetanse. og relatere utvikJ;ngentH. Dette tallet ska/være. et
..mlnìmumavhva vi ønsketå.oppnåIplanPerìOden.ic/eeltsett burdedel1nekonkrete

målsettìngen kunne knyttes opp som. et delmål, et stegpå vegen, . i retning av elen
overordnede vìsjonen for planen~nullvìsj(jnen. Vì vetatl størtelsesorden12.20per-

soner blìr drepthvert år) trafìkken ì Nordland; og ànslagsvìsblìr mìnstet tìsvarende
antalllivsvarigskadcl; 1.tnålsamrn~mhengblir dette.lìkevelfotsmâtallUi at.det .erhen-
siktsmessìgå knytte konkrete taiifestìngerO/T wlykkesreduksjon tH dern særlig sett ì

$ømmenheng meddet vì vet om ulykkenes tHfeldìge varìasjon.. s . .
Deterderfot. valgt å bruke efkOhkrøtmâl r tìknytningtiredl.ksjonavtotalt antall
drepteog skadde i fylket. . Vlh;;r bruktsomutganr¡SPIiJkt gjennornsnlttligantalldrepte
ogskaddeprårisiste fìreårsperÎode(2005.2008),som er523 personer. Dette repre.
senterte en .reduksjon. ¡ forhold til den foregående fìreårsperìoåen(2001.;2Q04).på vel

rO %.Måleter at denne l.lykkesreduksjonen mìnstskal videreføres, og dette tJìret
konkret måltall på ma.ksìrn/!lt 470drepteelJet skaddesomet gjennomsnìt fotperiO-den2010-2013. . .. .
Kotnmunenes ansvar for ttafikkslkkerhetgårhövecJs;akelig yia:

Helse..,rtiljø. og sìkkèrhetsarbeìdêtet også, i Økenge grad, en innfallspørltiå arbeì-defnêâ. . .
trafikksikkerhet båâe..innen.skolør, barnehf)ger ogulìkkorrmLlnaJljene.steytìng~

. KommunalttrafikksikkerhØtsêlrbelderpà dennebakgrunnpektutsom hoved.. .
satsingsområde for Nordland fylke sin .trafikksikkerhetsplan for perioden 2010"2013~. .

2l3 KONMUNALIMAL'ORPlfllC)DlN:.

OVlJlQRfJNlt KoMMUNSMAt, i KOMMUNIPLAN(SAM'UNNSDIL)
0'.09.2011:. . .

. Fram mot 2025 skal vì sammen vìdereutvikleFauske, vainesfjord ötJSuHtjeima tìsamfunn der det er. .



God folkehelse
Vek$t inæringsliv

Vekst i folketall
Gode tjenester

Det er også et overordnet mål å ta del i fylkets ~mbisjonel' iforhold til reduk-
sjon i ulykkestallene.

2.3.2 TRAIJ(IKKlUETS Pi.ENS MÂLSE'iNGEIl:

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

. Påvirke Fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger, for å biåra til å redu-

sere ulYkkestallene raskere innenfor kommunen, i samSvar med målene i
NTP. Da spesielt rettetmot utbygging av strekningen Strømsnes - Løding,
krysningspunkter i forhold til skoleveg, rundkjøring og gangfelt ved E6 og ter-
minalvegen(Handelsparken).

. uti;yg.g: og sammenknyte gang. sykkelvegnettet, sikre skoleveger og ferdse-
len ti og fra. sentrum, idrettsanle'gg, svømmehall, turstierog lignende for gå.
ende- og syklende, for å bedre sikkerheten men også tilrettelegge bedre for
fysisk aktivitet for barn og voksne på fortau og gang. sykkelveger.

. Revidere og oppdatere gJeldene trafikksikkerhetsplaner jevnlig og 
minst en

gang per år.

. Fremme trafikksikkerhetskulturen innenfor kommunen, slik at trafikksikkerhet
innlérrmes i kommunens tenkning. rundt HMS arbeid, slik at 

ansatte og inn-
byggerne føler en tryggere hverdag både i jobb og fritid.

. Kartlegge problemstillnger og gjennomføre tiltak for å forbedre trafikksikkerhe-
ten og fremkommeligheten til funkSjonshemmede innenfor kommunen.

. Kartleg~ebehovetfor,pianlegge oggjennornførekampanjersom rettes mot

trafikantenes holdningeriførhold til adferd ilokaltrafikken. SlikekampanJerkan
også være å. påvirke politiet til og gJennomføre kontrolleri. forhold 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 trafikksikkerhetsarbeid som er hjemlet i kunnskåpslØftet m.m.

. Kommunen skal i løpet av høsten 2013 overta ansvaret for Trafikkfaglig Fo-
rum, Fauske. Som per dags dato er administrert av 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 som et ledd i tiltaket ((Trafikksikker Skole)).



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



(Opplæringsloven) :
§ 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 vii
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 natunag" ligger aktiviteter, bakgrunnsstoff og
linker til alle disse målene.



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.
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KQMMlJNISTVflITOGUrVAL,GINI

I aUe kommuner erdetdet pollti~;kesystemet i Kommunen somtìlen hver tid har det .
overordnede ansvaretikörnmunen og detadminlstratives¥stemet har ansVar for å
følge opp, planlegge og rapportere oppovertH sine overordnede. . . ..
Kommunestyret behandlerplanerav overordnet art gjennòmkommunepian, konirriu-
nedelplaner og reguleringsplaner. . .

Komrnunestyreterl tiHeggbevilgende myndighetogsifterdermed med ansvarfor
prioriteringer til trafikksikkerhetstiltak som skalgjøres i planperioden i kommunen.

3. .O"ClANI'lRINCI"(lANSVAR,S P()Fttl I LIN G

.. . . .
..Plan.,og.utvikllngsut"aigetbehandiersaketsom. angårfysiSkutforrring , utvalget be..

handler områdepraner 99 detalj reguleringsplaner. ...
Driftsutvalget har ansvar for kommunens. drift øgvedlikeliold,sköletransport og gjen,.
nornføring iforlioldtittrafikksikkerhétstiltaksomerinnenfor budsjettrammene: .

RADMANNINSAN$VAR

. Rådmannen hardetoverordnedeadministrativè ansvar~ti Fauske komrnune.Qghar
. rned.detansvar for atsystemtenkning.en presentert jdenneplanfun~érer¡også med

tanke påsjekklistekontroll,rapporteringog at dette følges opp ÎnnemforalleenheterikommUnen. . . . . . . .
RapPorterihgén opp til det politiske nivå børinlégreresgjennom HM$-systemetogiårsraPporten. . .

.., ." '.' .'. '. . _" 0_, " _' _ _ _ _ ,_ '. _ _ _ ~ '_ ..:" _ _ -. - _ .' - - -' _-~- _ '_ - : _ -~, ',' - _:-. ..', - - . -_--~: _ - _ - ,:.: -.'- :", - .:.,": ,-....,. .',. -'. " - ,'-:~ "-", ..--' -,'

Trafikksikkerhetsarbeidi .s~mrtenhen9 med fysisk 
planiegging .9JøresaVenhet

Plan/utviklin$;,frakornlruneplan ,gjennom områdeplaner .og detaljregoleringsplanar
og oppfølging .avfysiske tiltak for trafikksikkerhet.

Ensaksbeh.andlerêr oppnevntsomenhelensrepresentantfor trafikksikkernetsarbéi-
det i kommunen. Vedkommende har ansvarfor åkoördinereög videreformidle hen.
vendeiser til sine overordnedeomfysisktrafikksikkerhetsarbéidikommunen. Det er
også: valgtenpersönforå ivaretabamogungesinteresseri planleggingen.

Enhet WA har ansvar fQrdrlft ogvedlikehold av det kommunale vegnettet-Enheten
harogså ansvarforgJennomføringav utbedringers.om blir vedtatt av poJitiskeorga-
nar. Fra 201 OharfylkeSkommunenQvertattansvaretfc)f ansvaret forfylkesvegnèttet
(sornnåbestår aVdetgamlefylkésvegnettetog riksvegenefra1.jån.2010)¡sàrnt.
gang og sykkelstier langs dettevegiietteti Fauske kommune.
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'OPPVIKS"f..SKOI.I!..SARN!HAGI;QG FOtlEILORE.. .
Enhetsleder\1e for skoler og barnehager har anSVar for åfølgeolDpkornmunens tra~
fikksikkerhetsplan blantsine målgrupper; I skØlerog barnehager har rektorer og be..
styrere det overordnede ansvar for opplegg Og tiltak ved egen virksomhet.
Oster normalt virksolihetensledelsêsom trekker inn og holder koritaktmed samar-
beidendeledd soni: Trygg Trafikk, Politiet, Trafikkskoler,kursarrangører ol. .

Helsestasjonenog skolehelseijenesten tar opp temaet trafikksikkerhetniedbarnog

foreldre vedhelseUnclersøkelser. Fylkeslegen har retningslinjerniht. bilkjØring og .

bruK f1V legemidler som kanpåvirkekJøreevnen. De allmennpraktiserende legene har
meldeplikt til fylkeslegen ompasienter som brukerlègemidleri doser som ikke aksep-
tere-sved bilkjøring, og meldeplikt om pasienter som ikke fyller helsekravenetilfører~kort.' - - --------

.3.6 LI5NlMANNSiitA1!N

Fauske kornmuneharinngåttensaniarbeidsaVlalemen F auskelehsniannskontor, og. .
samarbeidet forpliktelserpåflére nivåer og omfatter pblitisknivå,kbmmunaltledèrni..

. vå,barnehager,skoler,kultur, sosial/NAV, flyktnírigkontoretlvoksenpedagogisk sen..
ter, barne- og faii iUeenheten , frivillghetssentralen, eldrerådet og FauskeVideregå-
ende skole. ' . . . .

LAG öQFORENING15R

Fauske kommune sittermeø en delerfaringetterâhaV~Ften del av Trygg Trafikks
prosjekt lTedáinnførerutinerinnenfór reisepolicy hos Ia¡Q og förening.er..' . . .'

Detvil være et naturlig màlåforsøke åJormidledenne tenkningenogruttner til alle
kommunehslaQogforeningeriløpetav planperioderi¡ogsøketibakemeldingerfra
disse for å sikre at intensjoheneblirfulgt opp og ansvar tatt av de ulike aktørene.

HMS-ànsvarHge innel1førkommunensitterpâ kunnskap og erfaring i slikt systematj....
. sertarbeid somtrafikksikkerhetsplanenleggeropp til, og vU vaereen ressurs i slikt
arbeide innenfor hver avdeling ikommunerie.OgmåderforgismulighettHå komme
med innspill i' prosessen mèdiå utarbeide gode rutiner forkontroHer, registrering og
.rapportering m~m.

Publikum,nærmiIJøutvalg, fóreldre ognaböererogså opptatt av trafikksikkerhet. Og
dissegruppenesitteroftemederiføltutrygghet somkariskJe ikke kommer til syne i
den ulykkesstatistikken som brukesidenneplcinen, Det anses-eteTforsöni vikttgat
denne ressursgruppen vet hvor de skal henvende. seg med sine forslag; og atdisse
henvendelsene havrietpå riktig plass slik atdisseblir besvarIog tatt hensyn tUi

3.9 ANDRE



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
'.~'1

Ulykkesstatistikken har i Fauske kommune i likhet med landèt 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

Fi ur 1.

Skadde/drepte fordelt på vegnettet i Fauske kommune 2002-
2011

øvrige Fv Ukjent
10/0 5%

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 gjennomsnitt2002-2011
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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:

70 259 000 11 70 259 000 I
..........__.--"_........-.-. _._.._---~._..... -._--~.,-_.__. . -.__..__.

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 til dødsulykkene
i perioden 2005-2008 (Kilde: Statens vegvesen)

7. KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID

Kommunen har satt seg som mål å bli godkjent som en ((Trafikksikkerhetskommune)), 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 iforhold 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 skoleveb) 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. Utrede 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 KAMPANJER OG HOLDNINGSARBEID

1. I løpet av planperioden oppnå sertifisering som en (drafikksikker kommune)),
og dermed få tilgang ti NFTU's sikkerhetsrnidler for ytterligere sikkerhetstiltak
innen kommunen.

2. Iløpet 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. I løpet av perioden skal det innføres 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 reisepolicy.

4. Innføre systemtenkning i kommunens planverk rundt trafikksikkerhet med føl-
gende underpunkter:

a) Utarl\eide sjekklister for trafikksikkerhetsarbeid i alle en-

heter

b) Enhetene/avdelingene har selv ansvar for å utarbeide eg-
ne sjekklister og rutiner for sitt område og arbeid.

e) Trafikksikkerhetsarbeid inngår som en del av den årlige

verneruhden i HMS systemet, med nø.dvehdige sJekk-
punkt.

d) Enhetene må årlig rapportere om trafikksikkerhetsarbeid i
kommunehs styringssystem, og følge dette oppi årsrap-
porteringen.

e) Rådmanhen får ansvar for å oppsurnmeredette i rappor-
teringen til det politiskehivå.

f) Avvik rnå lukkes snare.st mulig og tilbakemeldes.

g) Større avvik som krever økonomisk bevilgning, rapporte-
res opp til det politiske nivå for vurderihg og behandling.

h) Fysiske tiltak må behandles en gang årlig på bakgrunn av
ikke gjen nornfø rte tiltak, samt nye innkomne titak, og må
legges fram for politisk nivå for vurdering og prioritering.



8.3 FYSISKE TILTAK

8.3.1 PRIORITERTE TILTAK:

Oppaave Merknad
Fortau Grønnåsveien (Hauanbrua - kryss grønn- Stor og økende trafikk av
åsveien) gående, syklende og kjø-

rende trafikanter
Trafikksikker skole: Alle delprosjektene skal

- Planlegging av gang og sykkelvei mellom legge til rette for skole-
Rv80 og Valnesfjord skole veg

-

- Etablering av forbindelsesveg mellom
0verveien og Rv830 i Sulitjelma

-

- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad barne-
hage og skole

Gatelys på nedre Leivset Skoleveg

8.3.2 EKSTRAORDINÆRE TILTAK:

Det kan i perioden dukke opp behov for nye tiltak som har behov for hoved-
prioritering, og vil legges frem som en forberedt sak for behandling på politisk
nivå og straks innlemmes i denne plan for perioden.

I Oppgave I Merknad

_.._______..._____~______.__._._H.____._____._...__H.__"___'_'__M_'__"'___"__~_'__"___~'___________'____"M'_
8.3.3 UPRIORITERTE TILTAK

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

Oppgave Merknad
Planlegging av forlengelse av gang- sykkelvei

langs Erikstadveien (fra Helskarveien til Bade-
strandveien)

Planlegging av fortau langs Nyveien mellom Rv80
og Kirkeveien

Planlegging av gang- sykkelvei fra Fauske Lysverk
til samlevei på Hjemås

Planlegging av gang- sykkelvei fra Strømsnes sen-
trum til Haqeneshauqen

ç



9. .MANDLJNQSI)I!L

riltaksfordelÎng og gjennomføringsfrister

2~ Ansvars ogoppgavèfórdelingpå ulikehivåer

9.1 POLITISKNivA



6. Det påhviler også radl'~nnen et overordnet Kontinuerlig
ansvar for at trafikksikkerhets.. arbeidrned Jev-

meJlomrom settes o

"agendaen" i kommu-ne pa
nens lederforum.

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

9.3 BARNEHAGER

Opp,gaver Tid/frister
1 Følge opp kommunens styringssystem og Årlig

sJekkliste.kontroller.

2. Gjennomføre barneHagens opplaerh'lQsplan i Kontinuerlig

trafikksikkerhet Tarkusi barnehagene (barnas
trafikkvenn). Tarkus består av 12 temaer; 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
hjelm, å vente og å gå, reise med buss, bruk
refleks, trafikk om vinteren, vinter ¡¡å lekeplas-
sen.

3. I'nnføre "hjelmpåbud" for syklende til barneha'- 2012
gen.

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

5. Drøfte "trafikkbildet" og trafikksikkerhet med Årlig
foreldrene.

.

9.4 SKOLENE

Oppgavene Tid/frist,

1 Følge o ¡¡ p 
kommunens styringssystem og Årlig

sJekkliste'-kontroller.
2. Gjennomføre skolens oppiaeringsplan i trafikk- Årlig

sikkerhet:
. Kunnskapsløftets målsetting i skolene
. Egen oppiaeringsplan for !wert trinn



3. Innføre "hjelmpåbud" for syklende ti skolen 2012

4. Overvåke trafikkbildet ved skolen og melde av- Kontinuerlíg
vik til overordnet myndighet.

,

5. Drøfte "trafikkbildet" rundt skolen og trafikksik- Arlíg

kerhetgenerelt .med foreldrene (FAU).

9.5 HELSE OG OMSORG

Oppgavene Tid/frist

1 Følge opp kommunens styringssystem og Arlíg

siekklíste~kontroller.
2. Gjennomføre kontinuerlige kontroller av enhe- Kontinuerlig

tens offentlíge kjøretøver. .

3. Ta initiativ til "kjørekurs trafikksikkerhetskwrs" Annethvert .- ar
annethvert år.

4. Lage retningslinjer for tm.ik og kjøring med of- 2012
fe ntlíge kjøretøyer.

5. QveNåke trafikkbildet ved kommunens institu- Kontinuerlig
sjoner og melde avvik ti overordnet myndighet.

9.6 PLANlUTVIKLING

Oppgavene Tid/frister
-

1 Enhet Plan/utvikling har ansvar for saksbe. Kontinuerlig
handlíng ¡av planarbeid og tiltak innen kOmmu-
nens trafikksikkerhetsarbeid.

2 Enhèten skal ha gjennomført en søknads runde Arlig innen 1 juni
oå TS.titak i kommunen.

3 Enheten har et planleggingsansvar der trafikk- Kontinuerlig
sikkerhetstiltak blír vektlagt i alle planer som
legaes fram.

4 Enheten har også et ansvar for å påpeke "kri- Kontinuerlíg

tiske" tilfeller innen trafikksikkerhetsarbeidet.

5 Følge opp kommunens styringssystem og Arlig
sjekkliste.kontroller.



9.6.1 ENHETENS GlÈNNÓMÒAENDH T1LTAKSLiSTEF()RSAMORJNINGS" OGPLAN~ .
LEGGINGStILTAK.

Hvert 4, àrl1016

Spredtboligbygging maikke skjepá bekostning
av kravtilsikreskoleveer. .
F"årtsgrEinsen påfylkesvegnéttétbør følge
VAV's normer. ..
Døtlegges til rette forallekeplasser kan oppar-
beidess$mtidi medn eboliol1tåder.
Universell tilgjengelighet. .

2012
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1 Brøyting ógstrøingav veger.

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM l,&NSMANNSITATIN OG KOlv-
MUNEN

Oppgave

FINANSIERING, OPP,øLOINGOGRAPPORTI..
RING

FINANSIERING

Det blir i den årlige Økonorniplanenviktig og prioritere rnidlertil trafikksikkerhetstiltak
som kommunen ønsker gjennomført innenforplãnperioden,og kanskje spesielt de
første årene, til rutinenle for et godttrafikksikkerhetsärbèid er vel etablert.



I--~~-~-----------~~------_._._-~._~----

Kommunen må også fortsette sine gode rutiner i forhold til søknadomfylkeskommu-
nale TS-midler ti utbedring eller sikring av kommunale veger eUerornråder,med prio-'
ritet rundt barn og skole. Og prøve å påvirke påveg der fylket gjennom Statens Veg.
vésenhardetfinansieUeansvaret.
Forå få igangsatt utbygging finansiert avfylket, kandetvære nødvendig atkommu-
nen selv tar de innledende kostnadene til planlegging og prosjektering av de områder
hvor utbedringene ønskesgjennoniført, foråoppnåhøyereprioritét av fylket. Dette
pågrunri avfylkeskomniUnens rutiner i forhold ti tideling av slike midler. . .

Nestekorsveg for tildeling av midlersoni faller utenfor TS-midlene blir gjort a" fylkes-

kommunen i 2015, og det kan være viktig at kommunen legger planer og strategier
for åpåvirke prioriteringer somskalgjøres da. . . . . ..
I alle tiltaksom ønskes gjennomført kan det bli sattkravtileri kommunal egenandeL.

10.2 . OPPFøLGING OGAAfDPOflTllAING

Handlingsplanen legger opp ti.1 at trafikksikkerhetsarbeidet i løpetav perioden bliren
delavkollrTunens daglige rutiner, .og det ansvaret må bæresavalledeulikeaktøre-
ne og lederne innenfor sitt område, slik at tiltâk blir iverksatt for å få etablert rapporte-
ringsrutiner som er integrert i kommunens styringssystemer og HMS..rutiner.
Kommunens ansatte bør gå foran som godeekseniplersomaktører i lokaltrafikken,
slik atarbeidetidet åbli ansett som en ((Trafikksikker Kommune)), merkes av kom-
munens befolkning og ikke bareJremstårsomtommeord.
Innbyggernes opplevelse av utrygghet í forhold til lokaltrafikken Varierer gjennom livet
fra det åvære barn til ungdom og voksen og detå niåttesende sine egne barn ut i et .
stadig VOkSél1detrafikkmiljø. De eldre og de funksjonshérnmédesdaglige vansker
ved ferdsel ¡lOkaltrafikken må heller ikke glemmes av, men at vi i felleskap jobber for
en kommune detvirkeligføles trygt og bo iuansetthvorvibefinneross ¡livet.
Trafikksikkerhetsplanenerment som et fundament for en slik trygg utvikling av tra~
fikkmiljøet i Fauske kommune i tiden fremover. .
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