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Vedlegg: Forslag til trafikksíkkerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016

Saksopplysninger:

Plan- og utvikli11gsutvalget 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 prosjektlan hvor organisering av arbeidet ble fastlagt med plan for
fremdrift av arbeidet.

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

Det forslag som nå foreligger er utarbeidet aven administrativ
administratìv prosjektgrppe, nedsatt aV plan- og utvikli11gsutvalget med tverrfaglige
representanter fra ulike områder i kommunen. Arbeidsgruppen har bestått av barnas
talsperson, folkehelserådgiver, representanter for skolene, båtehagene, rådet for
funksjonshemmede, faglig trafikkforu og enhet planutvikling.

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

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

Riidnanea~mI~efe.ler~tfor~liggenae fQl'le.gtll rulleritig a.V koIll!nineQlanens sa.1pfuiisi.el
legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av
trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn.
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PLUT -076/12 VEDT AK- 22.05.2012

Rådmannen kom med følgende endring i innstilingen til kap. 8.1 pkt. 2:
((Arbeide fot)) endres til ((Utredm).

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

Rådmannens endring innstilng ble enstemmig vedtatt.
FRP's forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilingen med endringer ble enstemmig vedtatt.

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

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

. Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

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

Forslaget har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 29. mai til L O. juli 2012.

Det er kommet iOn 14 høringsuttalelser/merknader til planforslaget.

Saksbehandlers vurdering

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

Uttalelse fra Statens vegvesen

((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
dllerede nil,. -gjoftselv om iVerKselretsen er!fem rtid))

Vurdering/anbefaling: Den nye skolestruktuen i Fauske skal utredes gjennom eget prosjekt.
Endring av trafikale forhold i forbindelse med ny skolestrutu 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 folkehelse loven 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 ogforskrifer har vifølgende merknad:
-2.4.3. Lov om helsetjeneste i kommunen er opphevet (samtidig somfolkehelseloven trådte i
kraft 1.1.2012).

-2.4.9. Forskrif om milørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. har bestemmelse i § 14

(sikkerhet og helsemessig beredskap) som kan nevnes særskilt i tillegg til § 4.))

Vurdering/anbefaling: Opphevet lov fjernes fra oversikten.

Uttalelse fra Ttygg Trafikk og Nordland (vikes trafikksikkerhetsuwalg

((Trygg Trafikk viser til telefonsamtale med plansjef Gudrun Hagalinsdottir vedrørende
forlenget frist for høringssvar fra Trygg Ttafikk. Etter avtale med Nordlandfylkes
trafikksikkerhetsutvalg.(NFTU) har vi valgt å levere enfelles høringsuttalelse.

Kommunen har etter vår mening iforslag 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 / verktøy for trafikksikkerhetsarbeidet in:nenfor
kommunens egne ansvarsområder. Det er viktig at planen som skal vedtris av kommunestyre
inneholder tiltak som kommunen selv har mulighet ti å gjennomføre innenfor egen
virksomhet. Det er i en 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 mâlsetting
.1. L Nasj!Jnale mglfg~fJlan12eriodelL _

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



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

2.3.1. Overordnede kommunale mål
Ingen tileggskommentar

2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsetting
Dette kapittelet fremstâr som en blanding av titak og målsettinger og bør
strammes inn og samles i noen fâ 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 Akuelle lover og forskrifter
Vi foreslår 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 kJøper av
transporttjenester har kommunen et ansvar for åforebygge 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 TrafikkJglig fOrum 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 atdenneQ)'erskrijeaendreJ Qg ~ll.§s.am~ri lMdpllnkt 5
ogfår navnet ((Trafikkulykker; omfang og kostnader))

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



6 Årsaken til ulykkene
Foreslår at tabellen kuttes og teksten endres til:
Statens vegvesens ulykkesanalysegrupp'e har gjennom granskning av de alvorligste

ulykker (2005 - 2008) konkludert med at i de aller fleste alvorlige ulykker er
trafikantenes egnefeilhandlinger 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
trafikksikkerhetsarbeidet. 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 slås sammen og kalles titaksdel. Tiltaksdelen deles for eks inn i fysiske og
ikke-fsiske tiltak. Tiltakene bør være mest mulig konkret, hvem har ansvar, når skal
tiltaket 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 få pla1?i krssing av E6. Det er
viktig i planen å presisere at dette er ti/tak 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 fremstiles

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

trafikkopplæring og utarbeide retningslinjer i samsv,ar medfylkeskommunens
kriterier/sjekklister for ((trafikksikker skoleìì

Prist: Innen desember 2013

Ansvar: Enhetsleder oppvekst

Kostnad: Tidsressurs

Frivillige lag og foreninger
Tiltak: Kommunen skal påvirke til at alle lagfrivilige lag ogforeninger

Utarbeide egne retningslinjer for transport innenfor egen virksomhet.
Det øremerkes årlig kulturstøttemidler til dette formålet.

Frist: Årlig

4fl~ytll: . Enhetsleder kulJyr
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 til hjelp å bruke vedlagte kriterieliste for å
kvalietssikre at relevante tiltak innlemmes i planen

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

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

Riillering / evaluering
Alle tiltak i planen innarbeides i sjekklisterfor de respektive etatsleder som
rapporterer disse tilbake til râdmannen ved utgangeh av hvert år. Rådmannen legger
ârlig fram en rapport for kommunestyret.

Vurdering/anbefaling: Trygg Trafikk og NFTU uttaler at planen med fordel kune vært
stramet opp for å få den mest mulig kortfattet, 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 gjerne skulle ha hatt tidligere i prosessen med utarbeiding av
planen og før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Mindre endringer og kutt i planens

_ beskrivende _del vil kUnne gjøres utenjlt det vil Jøre_ tit så\Tel'~lltlige endJ'g~LLpJan~n a.tcieii
må legge ut på nyt til offentlig høring.

Det tilrås at Trygg Trafikk og NFTU sine anbefalinger følges under kap 2.1, 2A og 6.

Det kan ikke gjøres vesentlige endringer i pla11ens 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 ((Áktiv og trafikkikker skolevei.))

(dnnspill tilforslag til trafikksikkerhetsplanfor Fauske kommune 2012-2016.

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

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

Det er mange fordeler ved at flere går og sykler til skole og jobb, til butikk og ulike
frîtidsaktiviteter. Presset på rushtrcikken 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 klîmagasser og kan bety en
betydelig helsegevinst for mange. Dette lîgger implisitt i planforslaget, blant annet under
2.3.2, men bør komme tydeligere fram.

Som beskrevet i hørîngsforslaget er fysiske tiltak nødvendig for å bedre og trygge forholdene
for myke trafikanter.
For åfåflere til å bruke aktiv transport i det daglige, må man parallelt med satsingen på
fysisk tirettelegging, jobbe med holdningsskapende titak også på dette området. Dette er et
moment som medfordel kan innlemmes trcikksikkerhetsplanen.

For øvrige kommentarer vises det ti høringsuttalelsen 
fra Trygg Trafikk 

v/ distriktsleder.))

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

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

Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Statens vegvesen om tilrettelegging for
samenhengende sykkelveinett i Fauske.

I forbindelse med utredning av ny skolestruktur bør aktiv og trafikksikker skolevei være et
tema.

Uttalelse fra Folkehelserådgiver Jakob Djupvik
Trajìkksikkerhetsplanfor Fauske kommune 2012 - 2016 er fra etfolkehelse-perspektiv en
svært vîktig 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 ti 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 trafkale knutepunkter. Målet kan være slik det kom til uttrykk i
((Aktivskoleveikampanjem) høsten 2011, (( Våkn opp - gå til skolem)~ .

Innspill/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 iforslaget. 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 i prosjektperioden
)- Fauske kommune videreformidler iriormasjon til skolerIforesatte og er behjelpelig med å gi

Trygg Trafikk innpass i aktuelle fora (lærermøter, FA U m.j.)
)- FaUske kommune forplikter seg til å pile 4t arbeidet med en aktiv og trafikksikker skolevei

er nedfelt i skolenes og kommunens planve.rk
)- 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
læririg i et trafikksikkert perspektiv.

((Se skoleVeien Som en mulighet)) ligger som vedlegg og er ment å være en inspirasjon ti et

noe mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i planen.

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

Uttalelse fra Valnesfjord nærniiløutvalg

Utkastet til trafikksikkerhetsplan for de neste fire år gir etter Valnesjjord nærmiljøutvalgs
oppfatning et godt grunnlagfor systematisk arbeidfor å nærme seg ((nullvisjonem)
i nasjonal transportplan 2010-2019. Kommunen knytter målsettingene for perioden

fram til 2016 opp mot kommuneplanens samfunnsdel 
og legger forbindelser mellom

trafikksikkerhetsarbeidet og kommunal innsats for utvikling, trivselogfolkehelse. Det syns
__ vi er po~Jti~~_ ___ ______ _____ ____________

Målsettingene om å legge til rette for aktiv og trygg transport til ogfra skoler,
idrettsanlegg, turstier, etc er veldig bra. - Likeledes mãlsettingen om å trafikksikre områdene
rundt Valnesjjord, Sulitjelma og Erikstad oppvekstsenter.

· Under avsnitt 3.5 (Helse og velferd) 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. Viforeslår 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 tiltak 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. -
Detfremmer også fysisk aktivitetl

· 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 i utgangspuntet vurdering/anbefaling under uttlelse fra
prosjektleder ((Aktiv og trafikksikker skoleveÌ)).

Utbygging av gang- 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 viKistian 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 tallene fra SSB). .
For å utnytte det næringspotensiale Fauske har som by sentralt i Nordland, må vi ha en

fremtidsrettet infastruktur. Her kan vi sammen med Statens 
vegvesen legge til rette for at de

ulike aktørene kan ha ei forutsigbar tilrettelegging. 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_l'il del llære s_entraLLaUnftastrukturener_påplass, slik atøkLjßrdsølfrabQnmråden~ inn
til ny skole skjer på en trafikksikker og god måte.

Fauske har og skal være en foregangskommune for 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
. E6 og RV 80 ut av Fauske sentrum utredes snarest og dialog/fremdriftsplan opprettes

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

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

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

Uttalelse fra SU ved Valnesfjord barnehage

Til planens pkt 7.2: Utearealet ved skoler og barnehager:
Det er viktig når det gjøres endringer for å sikre trafikkforholdene for ei gruppe, at
endringene ikke medfører økt trafikkfare for ei anna gruppe.
Som eksempel, så vil vedtaket om å stenge skolebakken i Valnesfjordføre 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 påforeldremøter 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.

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.
H-uem-definel'er-hllGsom-eret awik? H-uordanskaLetawik_håndteres, og hllem
skal avviket meldes til ?
Trafkkbildet ved barnehagen inneholder mange farlige elementer, bla. skolebuss og
foreldre som kjører til ogfra, og skolebarn somferdesw tilfots.
Når da kommunen f eks vedtar stenging av skoleveien og skaper økt trafikkfare hos
oss, hvem melder vi avvik ti da ?
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Pkt 9.3.5:
Drøfte trafikksikkerhet m. m med foreldrene årlig. Vi ønsker dette tidfestet til

foreldsremøtene på høsten hvert år, og at referat fra dette møtet deles ut til alle
foreldrene.

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

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget (SUl 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 pâpekt i Trafikksikkerhetsplanens mâlsettinger, (2.3.2 side 9)
for å tilrettelegge bedre for fysisk aktivitet for 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.
Vi ønsker â motta diSse sâ fort som mulig.

Vurdering/anbefaling: Gang~ og sykkelvei langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal
oppgave og kan ikke fi11ansieres over kommunens budsjett.

Uttalelse fra SU Vestmyrabarnehage

((Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg (SU) har i møte 14.06.2012 hatt oppe
høringsforslaget til ((Trafikksikkerhetsplan for 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 komrnentarertil planen:
Trafikksikkerhet 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 trafikksikre 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 kapittßI 8.J Fysiske tiltakønskesggtelys tvesLfestmJlJ; barl'ehqgej!1riÆom g Jilta1S,31(l_
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 kriteriene for
trafikksikker barnehage.))
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Vurdering/anbefaling: Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden
som ((trafikksikker 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 høringsuttalelsen fra 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/anbrfaling: Det vises til vurdering/anbefaling under uttalelse fra SU Vestmyra
barnehage.

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 kommunale råd for likestiUing av funksjonshemmede

Planen ble enstemmig tatt til etterretning med følgende merknad:
Planen må innholde tiltak i forhold til fotgjengerovergang E6 til Vestmyra.

Vurdering/anbefaling: Fotgjengerovergang E6 til Vestmyra er statens ansvar og kan ikke
løses inne kommunens 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.- -- - -- --_.. --- ___o _._ - ___ ___ - ..___

Planen er god og gjennomarbeidet. Noe oppstraming og konketisering kan med fordel
gìøres 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 kunne utløse krav om ny høring. Rådmanen vil derfor tirå at planen vedtas med
de endringer som er foreslått i innstillngen. Ved rullering av handlingsprogramet i 2013
kan det tas hensyn til flere av de innspil Som er kommet inn i høri11gsrunden.

NY INNSTILLING:

l. 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 Trafkk 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 tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan
og årsbudsjett.

PLUT-I08/12 VEDTAK- 20.11.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
l. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag dl traflkksíkkerhetsplan for Fauske

kommune 2012 - 2016 med følgende endrí11ger:
a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes ínn som anbefalt av

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

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

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retni11gsgivende
for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

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

Even Ediassen
Rådman



Forslag til:



.KQMMlJNEOELPLAN. .

Trafikksìkkerhetsplanen2012 -2016er en rullering avden gjeldende handlingsplan
som gikk uti 2010, men ble prolongert til 2011. Denne nye planen bygger mer på de
prinsipper mansersarnfunnetlegger opptil gjennomtenkningen i Nasjonal frans-

portplan, Nasjonal Trafikksikkerlíetsplan 201 o.. ~013, fylkétsmålsettiríger og innspil
fra Trygg trafikk, som også harVeerten viktigbidragE)yterunderveis i.konsti't¡ksjonen
avqermeplán.. .
Me~s den gamle planenfornoldtsegi hôv~dsaktH fysisketiltaksomskullegjennom~

. 

føres i korrmunen, har den nye planen merfoki,s påsystemtenkningi trafikksikker-
hetsarbeid. ¡heie kornÍTUl1ensorf¡ál1isasjOn,ogdårfQrogså konstruertsomen kol1-
muriedelplanfortrafikksik/(éthet. .. ,

FOROR.D

r

F=au$ké kommune har i samarbèiqnied TrYgg Trafikk vært med i et trafikksikkerhets-
proSJekfsammen med 5 andre kornrrf'unerilandet, som et ledd ¡Trygg Trafikks mål
omå . redusere antallskaddeogdJePte,dette ved at .kommunene. skal se trafikksik-

.ker'l1etsarbeidel j et bredere pers~ektiv, ved åintegrere trafikksikkerhetsarbeidet i
andrekornrnunedelpianer. ... .. . ..... . ... ......... ... . ....... .... ...... . .... ...
Fauskekomrn4nes oppgavevaråse på trafikksikkerhet i forhold til reisepoliey i lag
o.gfgrel1ingeF;;9Qmottok ford~tte~rb~id,eten ..Plris. ¡20 11.
KvinesÔaJ kçmimune var en av to komrnuner som skulle sepåkomrnunensansvars-
ornråderøghvordantrafíkk$ikkerh~t kan .ivaretas i syste rne ne og hvilke rutiner. og
kql'trôUtHtak som Skal til føratàrbeiçJetskal sikres i den daglige virksomheten. .
Vitakkerâel'T1n'edclette for deres Qodearbeidmed dette,. ogharbentet n'l~einspira-sjè)n ogideër derfra.' .

Gjennom .prosjéktetkornKvinésdal kornrrunetilføigendesamrnêhfåtte~de. øJ,'pfat-~~: . .. .. .... . ... .
. 

((Skälmanir1nenför komrnWìéneid"theleialtfåtilettiedre trflfikksikkèrhetsarbeìd,
mer enn at detienpJanståratdèt(~.ôøn)gjennornføresralle~nheter, må det legges
opp rutiner, kontroller og Japporteringpå konkretetiltakhsjekkJjsten). ---~~.._~-. .

. .vil1ari:(iJaø.e...Jiruktøer:es~kQ..kJusjons~3pf'insi¡¡perc;- ~.~ ~--. - . - .
l. Sjekklisler:Planenlegger opptil å utarbeide og etablere sjekkHsterfor tra'"

fikksikkérhetsarbeidet, ogJevnlígegjennomganger av dlssé spesielt i innle-
dentteperiode, tir systemet får sattseg innenfor alle enheter i kommunen.
Og lutineneorn registrering og ra ppo ite ri ng fungerer tilfredsstilende.

,



. . . .
HMSarbéidet: Rapporteringen av utført sJekkHsterskaletterhvert fOfS(l-
keså itnplernenteres i Kommunens HMS.. system og eventLlelle avvik føl,:, .

ses opp hvert år. . .. . . .
Aosvars.. og oppgavefordeling: Planen haren gjennonigående an-
sVars-og oppgavefordeling.
Og det ligger et kiart overordnet ansvar på rådmannen. med hensyntH
gjennomføring og oppfølging av Planensintensjoflog arbeidsfordeling om
trafîkksi.kkerhetsårbeidet. 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.



Trafikksikkerhetsarbeidet i NorgeerihovedtrekkC)r~~lIisert på tre nivàer: na-
sjon;:lt nivà, regionalt nivà (fylkeskommunene ogstatligere(Jioner) ogkomml.-
nalt nivà. 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 màlrettet arbeid av 
alle

aktører som pàvirker sikkerheten i vegsystemet.

2.1 NASJO~ALe MAI. FOR PIFUOOeN(NASJONAL TILTAKSPI.AN):

Stortinget vedtoK i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999..2000)
Nasjonal transportplan (NTP) 4002-2011 "en visJon om et transportsystem som ikke
fører til tap av liv eUer varigskade". NuUvisjonener yterligere vektlagt både i NTP
2006..20150i;i NTP 2010-20t~. Nullvisjonen eren visjon, ikke etmål.- og skal
være noe å strekke seg etter. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 (2008..
2(09) NTP 201 0"'2019 ble det beslyttet 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. Enclringen har sammenheng medatj'~arigskadd" ikke er et begrep i
ulykkesregisteret, mens "hardt skadd" eren samlebetegnelse for skadegradene "me-
get alvorligskad'd" og "ellvorlig skadd". Statens vegvesens STRAKS-ulykkes register
vil dermed ,være et sentralt verktøy for å følge opp om utviklingen går i riktig retning -
mot en situasjon uten drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

Og i Nasjonal tran$portplan(NTPl20tO~2019 (St.meld. Nr.tG), vedtatt 11.6.2009,
er følgende hovedmàlsettinger gitt:

1.0verordl1etmàl: ((Tilby et effektivt, tilgJengelig,sikkert og miljøvennlig transport-
system som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling)).

Og 4 Hovedmål:
1. /Bedre frtimkommelighet og redusertetivstandskostna-

der for å styrke konkurransekraften í n~ringslívet og
for å bíefra tU åopprettholde hovedtrekkene í boset..
tíngsmønsterøt

2. Transpørtpolítkken skal bygge på eh vísjon om at det

íkke sktil forekomme ulykker med drepte eller hardt
.skaØG1eJtrtil1sportsektorèn-

3. Transportpo/íikken skal bídra tH à begrense klím8ut-

slípp, redUsere rníljøskadelíge vírknínger av transport,
samt bídra tíl å oppfYlle nasjonale mål og Norges ínter..
nasjonale forplíkte/ser på miljøomrâdøt.

4. Transportsystemet skal være universelt utformet



2.2 R~GIQNAL.i; MALFORPl;F\I()QlNFQR NÇ)ROI.AN.~FYLKl!(NFTlJ):

Utd rctg fraN FTlJ sin tiltaksplan fOT perioden 2010 ":2013:

(fl tråd mednu/lvisjonener hov(idmåJøt for trafikksikkerhetsarbeidet i Nordland at taJ-

let på drepteoglÎv$varigskat;de skalteetuseres ute~ hensyntilvèkstetl itra-
fik.ken.Samtidig skal vifortsette . arbeidet meâå r~dusereanta" trafikkulykker gene,.
reIt. I tiIøgg tHdette gønøra1Jè hovedmåløtør detønskøJigà haetheJt konkrøt m/;lta/l
for handlingsplanen, . . . ..

Hensiktøt1.erå haøn referansø. og .rølatetø. utvik,Jingentil. Døttetallef skal.vætøet
minirnumavhva vi ønskørå oPPnåiplanperioçlen. 1deeltsøtt burdedennøkonkrete
må/søttingen kunne knyttes opp. som øtdølmåtetst(ig på vegen,. i retning av den
ovørordnede visjonen. for planøn-. nullvisjonen. Vi vetat i størrø/søsordøn12-20 per-
sonørblir drøpthvertår i trafikken iNordland, og anslagsvisblirminst et (ilsvarende
antall livsvarig skadd; imå/sammenhengblirdette 1ikøve/for små talltilat det er hen-
sikt-smøssit¡ àknitte konktøta tallfestingøromu/ykk((sreduksjon til.cJem, særlig sett i
st1rnmenh(iogmeddetvi vefom u/ykkønes tilfêJdù¡¡e Variasjon.. . . s
Deler derfor valgtåbrUkeøtkonkretmål r tilknytning til tecll.kSjonavtotalf antall
drepteog skadde i fylket.Vihar bruktsomutgangspunktgjønnomsnittligCJ/taJ/ drepte
og skaddø pråri siste fireårsperiode (2005-2008),somert523 personer. DøUe repre-
sentetteen reduksjoni forho/dti denforegående fireårsperiodenl2001'-2QQ4)på vel
10 %. Måletaratderme uJykkesrecJl.ksjonen ITlinstskalvidereføres,og delte gir et
konkre(måltall på maksi;nt1lt 470drøptøeller skadçle som et gjennomsnit forperio-
døn201 Q-2Q13. ... .

HøJse-,miljø- og sikkerhøtsarbeidetet også, løkencie grad, en innfaJlspørttilå arpei-~~. . . .. ..
trafikksikkerhetbå.deinnenskolel,bârnéhagør oguJikkommunaltjenesteyfing. .

Kommunalt trafikksikkerhets;¡rbeid .erpá dØtfl1èbêlkgrutlripektut som hoved...
satsingsområde forNafetland fylkésititraflkksikkerhétsplan fôr périøden 2010-2013".. .

.KOMMUNA~.-t.lL~'OR~"I"leli.'N: ..

2.3.1 . Ova_ORONIT KÔMMtJNIl\1, i kOMMUNI'LAN(SAMfUNNSDIl.i
08.ø9..iø11:

Frarnmot 2025 skal vi sammen videreutvikleFawske, VâlneSfjotd ögsuJitjølma til
samfunn. der det er. .



God folkehølse
Vekst i næringsliv
Vekst i folketall
Gode tjenester

Det er også et overordnet målå ta del i fylkets ambisjoner i forhold til reduk-
sjon i ulykkestaiiene.

2.3.2 TRAIKKIKKRHETS PLAENSMÂLSR'rINGER:

. Kommunen skal i planperioden gjennomfØre .de nødvendige trafikkslkkerhets-
tiltak som er knytet til ansvaret som eier det kOmmilnale vegnettet, men be-
grenset av økonomiske n:immer godkjent av kommunestyret.

. Påvirke Fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger, for å bidra til å redu-
sere ulykkestallene raskere innenfor kommunen, i samsvar med målene i
NTP. Da spesielt rettet mot utbygging av strekningen StrømsneS - Løding,
krysnin9spunkter i forhold til skoleveg, rundkjøring og gangfelt ved ES og ter-
minalvegen(Handelsparkeli) .

. Utbygge og sammenknyte gang.. sykkeivegnettet, sikre 
skoleveger og ferdse-

len til og fras.entrurn, id'rettsarnlegg, svømrnehall, turstiel70g 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 trafikksikkel7hetskulttren irmenfor kommunen, slík at trafikksikkerhet
innlemmes ¡kommunens tenkning rundt HMS arbeid, slik at ansatte og inn..

byggerne føler en tryggere hverdag både i Jobb .ogfritid.

. Kartiegge problemstilinger og. gjennomfØre tiltak for å forbedre trafikksikkerhe-
ten ogfremkorimeligheten ti funksjonsl'emmedeinnenfor konimunen.

. Kartlegge behovet for, pii¡nleggeoggj~nnomføre kampanjer som rettes mot

trafikantenes holdningér i forhold til adferd i.lokaltrafikken. Slike kampanJer kan
også være å påvirke politiet til og gjennomføre kontroller iforhold 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 L kunnskapsløftet m.m.

. Kommunen skal i løpet av høsten 2013 overta ansvaret for Trafikkfaglíg Fo-
rum, Fauske. Som per dags dato er administrert av statens vegvesen,
Fauske.
.Detskalvidere.legges-planer.for hvilkeJunk:sjoOeid~nne1veJrfagUgegrlJPQen

skal ha innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

. Områdene rundt skoler og barnehager må sikres i Vainesfjord, Sulitjelma og
ved Erikstad oppvekst$enter 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 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 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 erfaringer 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.



Vec:åtHeQneseg en niykerekjørestHreduserer bilføreren faten forulykket, minsker.
drivstofforbruket og bidrar til miljøgevinst. .

I. .
I

3.ØRQANI$.RINQØQAN.VAIlS"QR~lLING

KOMMUNIlSTVltITOGU1VAL($l!NIl.

lallekomniuner .et.dêtdetPOlitSkê systemet. i..kommunen..som..uien...hver tìdhardet..
overordnede ansvaret ¡kommunen og det administrativesystemet haransvar for å
følge opp, planlegge og rapportere oppover til sine Qverordnede.
Kommimestyret behandler planer av overordnet art gjennom kommuneplan,kommu~
nedelplaner og reguleringsplaner.. .

Komtnunestyretetjtmeggbevilgende myndighetogsittetdermeq med ansvar for
prioriteringertil trafikksIkkerhetstiitak s.om skal. gjøres i planperioden i kommunen.

DriftSutvalget har ansvar for kornmunensdrift ògVêdlikêhold ,skoletransport og. gjén~
nornføringHorMold til trafikksikkerhetstiltak som er innenfor budsjettrammene. . .

. - .. .. . - . -
Rådmannen hardet.overordnedeadtninistratîve ansvaret.i.Fauskekornmune..Og...har

. medcJetansvar for at systerntenkningenpresentertJd.enneplanflJngerer¡ogsårned
. tanke påsjekklistekontroll, rapportering og at dette følges opp innenfor alle enheter ikommunen-. . .. . . .
RapportE¡Mrigen opp tilqetpolitiske nivå børintégtetesgjennorr HMS- systemet ogiårsrapporten. . . . .

.3.2 FtADMANNINSANSVAR

3.aINHIT PLANIUTVIKL.INQ()G ,¡NHIf VVA

TrafikkSikkerhelsarbeidi .sammenhengrnedfysisk .pl~inleggihg.gjøresavenhet
Planlutviklin~ ,fra korn lT U neplan ,gjennom områdeplaiier. o.g detaljregùleringsplaner

og oppføiging .avfysisketitakfor trafikksikkerhet. .. .

Ensaksbehandléter oppnevnlsornenhelens .representantfortrafikksikkerhetsarbei-
detikonimun.en. Vedkomrnendeharansvarfor ákoordinereog videreformidle hen..
vendelsértil sine overordnedeornfysisktrafikksikkerhetsarbèidikornrnunen. Deier ...
også valgt en person for å iVareta barn og ~ungesinteresser i planleggingen; .

Enhet WA har ahsvat for drift og vedlikehold avdetkornniunale vegnettet. Enheten
haroQsåansv8fforgjennomføringav utbedringer som blir vedtatt av politiskeorga..
ner. Fra 201 Oharfylkeskornrnunenovertattansvaretfor ansvaret for fylkesveg 

nettet

(som nåbe$târ avdetgamlefylkesvegnettetog riksvegenefra.1.jan.2010)jsarnt.
gàngog sýkkelstier iangsdétte vegnettet i FauskekQmmune. .



3.4 OPPveKsT. SKÖLE. IARN I!HAG l! QG FORIll)RI

Hélsestasjonenog. skolehelsetjenesten tar.opp temaettrafikksikkerhetmed..barnog
foreldre ved helseundersøkelser. Fylkeslegen har retningslinjermnt bilkjøring og
bnik av legemidler somkanpåvirkekjøreevnen. De allmennpraktiserende legene har
meldeplikt til fylkeslegen om pasienter som. bruker legemidler i doser som ikke aksep-
teresvedbilkJøting, og meldeplikt om pasienter som ikke fyller helsekravene til 

fører-kort. . . .
LINSMANNSi!TA1I!N

Fauske kOmmune har inngått ensamarbeidsavtalenien FaUskelensmarmskont9r,. 99 .
sarnarbeidetforpliktelser på flere nivåer og omfatter politisk nivå,kommunaltlederni- .
vå,bamehager,skoler, kultur, sosiallNAV, flyktningkontoretlvoksenpedagogisksen.,
ter, barne.. ógfamilieenheten, frivillighetssentralen,eldrerådet ögFauskeVideregå-
ende Skoie.

F'auskekømmunesittermed endel erfäririgetterå hava3itendelav trygg Tnafíkks
prosjekt,niedåinnføre rutinerinnenfor reisepolicyhos lag og foreninger.
Det vil væreetnaturlig måJäförsøke å formidle denne tenkningehogrutiner til alle.
kommuhenslagogforeningeri iøpet av Plánperiqdea¡ 

ög søke tilbakemeldinger fra
disse for å sikre atintensjoneneblirfulgtoppog ansvartattavde ulike aktørene.

HMS.. .a.nsvarlige innenforkommunen sitter på Kunnskap ogerfaring.....isliktsystemati:.
sertarpeid sQm trafikksikkerhetsplananleggeropptil,og vil være en tessurslsUkt
arbeide innenfor hveravdelingikornmunene. Qg rnåderfQr gis mul ighetìi i å komme
med innspil i prosessen mèdiâ utarbeide Qo€le rutinerforkQntroller, registrering og.rappörterihg m.m~ ..

3.9 AN"".

Publikorn,nærmilJøuWålg,foreldre og naboer er også opptatt av trafikksikkerhet Og
disse gruppene sitter Ofte.rnederrføltutrygghetsorn kanskje ikkekömmet til syne i

den ulykkesstatistikken som orukesi denne planen, Det ansEJS'l::el1orSom vikttgat
denne ressursgruppen vet hvor de skal henvende seg med. sine forslag, og atdisse
henvendelsene havnerpâ riktig plassslikâtdìsseblirbesvartog 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
--=-''"~''T~:¡l'f.,ll

4. REGISTRERINGER OG PROBLEMANALYSE
';:t,i¡"

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

Fi ur 1.

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

Øvige Fv Ukjent
10/0 50/0

Rv 80
280/0

Fv 530
60/0

Fv 830
9%



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

8

~ø
'?~

q;~'. ~
-+"

fSø

C:~~

ø\;.~
ØV

~$~

rbi'
~~

e¡v

(;~~

rb

~-'.V~~d

.t;C).~\~~~(J
'5



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:

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)

7. KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID

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

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.orhold 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 vii dessuten være grunnleggende for ansvarsfordelingen og
rapportering til sentrale myndigheter i kommunen.

Rutiner og sjekklister vii 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 veg pakke 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. Iløpet av planperioden oppnå sertifisering som en (drafikksikker kommune)),
og dermed få tigang ti NFTU'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. 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) Utarbeide sJekklister for trafikksikkerhetsarbeid i alle en-
heter

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

e) Trafikksikkerhetsarbeid inngår som en del av den årlìge

vernerunden i HMS systemet, med nødvendige sjekk-
punkt.

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

a) Rådmannen får ansvar for å oppsummere dette i rappor-
teringen til det politiske nivå.

f) AvVik må lukkes snarest mulìg og tilbakerneides.

g) Større avvik SOm krever økonomisk bevilgning, rapporte-
res opp til det politiske nivå fOr vurdering og behandling.

h) Fysiske tiltak må behandleS en gang årlig på bakgrunn av
ikke gjennomførte tiltak, samt nye innkornne tiltak, og må
legges fram for polìtisk nivå for vurdering og prioritering.



8.3 FYSISKE TILTAK

8.3.1 PRIORITERTE TILTAK:

Oppgave 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-
Rv8G og Valnesfjord skole veg

-

- Etablering av forbindelsesveg mellom
Øverveien og Rv83G i Sulitjelma

-

- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad barne-
haae og skole

Gatelys på nedre Leivset Skoleveg

8.3.2 EKSTRAORDINÆRE TILTAK:

Det kan i perioden dukke opp behov for nye tilak 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

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 Rv8G
og Kirkeveien

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

Planlegging av gang- sykkelvei fra Strømsnes sen-
trum til Haaeneshaugen
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. .
9.HANOLINGSDEL

1, Tiltaksfordelíng og gjennoniføringsfríster .

2. Ansvars og QPpgiavèfordeHngpå l.líkenivået

.9.1 POLITISK NIVA.

. -
DetpoHtiske nivå har overordnet niyndighet og. Arlìg

ansvar fOfprioriteringer og bevilgninger til trafikk-
sikkerhetScirbeid og tiltak. 

.' Det politiske rlivåhar også ansviar forattrafikk-' Kontinuerlig
sikkerhetstiltakerirmarbeidet i alla planer som
godKjennes.

Som overordnet myndighet og vegeier har det
pOlitiskeniva ansvar for å prioritere.oggjennoni.,
føre tråfikksiKkerhetstHti;Jt på eget vegnett.



6. Det påhviler også rådmannen et overordnet Kontinuerlig
ansVClr for at trafikksikkerhets- arbeidnied 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

Oppgaver Tid/frister
1 Følge opp kommunens styringssystem og Årlig

sjekkliste-kontroller.

2. Gjennomføre barnehagens opplæringsplan i Kontinuerlig
trafikksikkerhet Tarkus i barnehagene tbarnas
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 ogå gå, reise med buss, bruk
refleks, trafikk om vinteren, vinter på lekeplas-
sen.

3. I'nnføre "hjeimpåbud" for sykiende til barneha- 2012
gen.

4. Overråke 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 opp kommunens styringssystem og Årlig
sj~kklJste~kontfQ_ller. "_~__ '. ...u_ __._ _

2. Gjennomføre skolens opplæringsplan i trafikk- Årlig
sikkerliet:

. Kunnskapsløftets målsetting i skolene

. Egen opplæringsplan for hvert trinn

~
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3. Innføre "hjelm påbud" for syklende ti skolen 2012

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

,

5. Drøfte "trafikkbildet" rundt skolen og trafikksik- Årlig
kerhetgenerelt med foreldrene (FAU).

9.5 HELSE OG OMSORG

Oppgavene Tid/frist

1 Følge opp kommunens styringssystem og Årlig
siekkliste~kontroller .

2. Gjennomføre kontinuerlige kontroller av enhe~ Kontinuerlig
tel1s offentlige kjøretøyer.

3. Ta initiativ til "kjørekurs - trafikksikkerhetskurs" Annethvert år
annethvert

o
ar.

4. Lage retningslinjer for bruk og kjøring med of- 201 2
fentlige kjøretøyer.

5. Overvåke trafikkbildet ved kommunens institu- Kontinuerlig
sjoner og melde avvik til overordnet myndighet.

9.6 PLAN/UTVIKLING

Oppgaven.e Tid/frÎster
1 Enhet Plan/utvikling har ansvar for saksbe~ Kontinuerlig

handling av planarbeid og tiltak innen kommu-
nens trafikksikkerhetsarbeid

2 Enheten skal ha gjennomført en søknads runde Årlig innen 1 juni
på TS-.iltak i kommunen.

3 Enheten har et planleggingsansvar der trafikk~ Kontinuetlig
$ikkerhetstìltak blir vektlagt i alle planer som
legi:es fram.

4 Enheten har også et ansvar for å påpeke "kri~ Kontinuerlig
tiske" tilfeller innen trafikksikkerhetsarbeidet.

5 Følge opp kommunens styringssystem og Årlig
SJekkliste-kontroller.



9.6.i.ENHETENšåJENNOMGAENDET1LTAKSt.STEFORSAMOltNINGS. OG'PLA-
. . LSGGINGSTILTAJ(.

. . .
Spredtboligbyggihg må Ikke skjepàbekostnihg
av kravtHsikreskoleve .. er. .

Fartsgrehséhpáfylkesvegnettetbør følge
VAV'sl"ørmef'. . . .
Detieg.ges til rette føraiiekeplãsser kahoppar-
beidessamtidi.. medn. eboll. . områder.
Universell tiigJengelighet.

Oppgave

1 Ehhet for WA har det kornniUhåleáhsvarfår til..
smo vedlikehold ..åkol''iunerlsVe.nett.

ZEh hetehhårr sømöppgave àgjenl10rnføre ved 
Ii-

keholds-. Qgutbedringstiltak sornblirvedtaltpå
.. ô.litIsk nivå, .

E)etpåhvH~r ågsáenhétenâ fremrneforslagog
bevUgninger på nødvendige TS..t¡ Ita k til politisk~A . ..niva.

4 FØ.lgeopp kommunens styringssysteh10g sjekk- .
li$tekÇ)htroller. .

5 Opprettholde siktlinjer (snømåking/hekk m,m.J.



.9.7.1... ..l'NRErENS .GJ~NNQMGAENDJtTIL'lt\l\LiSTEPA.KOMMlJNALTVEGNETT. .

1 Brøyting ogstrøingavveger.

. .2VårryddingIfjeming av sand og grus ì sentrum.

:3 Vårryddingl fjerningavsänd oggrusiiitkantene,

9.8 SAMARBEIDSAVTALE MiiiOM liNIMANN$IiTATIN QGKOfv-
MUNEN

Tidffri~ter

FINANSIlIRING, OPP,øLGINGOGRAPPORTE.
RING

I .

Detbliriden MUge økonomiplanen. viktig og prioritere mÎdlertíl trafikkSikkerhetstiltak
som komrnunenøhsk.ér gJenhomførlinnenforplärtperiOden,og kanskJespesielt de
første årene, til rutinerte for et godt trafikksikkerhetsarbeid er vel etablert.



Kommunen må også fortsette sine gode rutiner j forhold til søknadomfylkeskommu-
nale TS-midler til utbedring eller sikringàvkommunaleveger €lUer områder, med prio-'
ritetrundtbarn og skole. Og prøve å påvirke påveg der fylket 

gjennom Statens Veg~
vesen .hardetfinansielle.ansvaret.
For å fåigangsattutbygging finansiert avfylket, kan detvære nødvendig atkommu-
nef) selv tar de innlederidekostnadenetil planlegging og prosjektering av de områder
hvor utbedringene ønskes gjennomført,foråoppnåhøyereprioritetavfylket. Dette

på grunn avfylkeskommunens rutiner L forholdtiLtildeling av slike midler;. .

Nestekorsveg for tildeling av midler som faller utenfor TS-midJene blir gjort aV fylkes-

kòmmuneni2015, og detkanvære viktig at kommunen legger planer og strategier
for åpåvirke prioriteringer som skal gjøres da.. . . . .
i alle tilaksOm ønskes gjennomført kan det bli sattkravtiLeri kommunal egenandeL.

.lO~2 . OPPFIJLQING QGP\APPO"TIAINQ.... .
Handlingsplanen legger opp til at trafikksikkerhetsarbeidet i løpet av perioden blir en
del avkomr'unens daglige rutiner, .og detansvåretmå bæres av alle de ulikeaktøre-
ne og lederne innenfor sitt område, slik at titak blir iverksatt for å fåetablert rapporte-
ringsrutiner som er integrert i kommunens styringssY$temer og HMS-rutiner.
Kommunens ansatte bør gå foran som gode ekseniplersomaktørerilokaltrafikken,
slikatarbeidetJdet åbli ansett som en ((TrafikksikkerKommune)), merkes av kom-.

munens befólkning og ikke bareJremstårsomtommeord. . .
Innbyggernes opplevelse av utrygghet i forhold til lokaltrafikken Varierer gjennom livet
fra det å være barn tilungdomog voksen og det å måtte sende sine egne barn ut i et
stadig voksende trafikkmiljø. De .eldre og de funksjonshemmedes daglige vansker
ved ferdsel ¡lokaltrafikken må heller ikke glemmes av, men at vi i fe Iles kap jobber for

énkomrnune det virkelig føles trygt og bo i uansetthvorvì befinner oss i livet.
Trafikksikkerhetsplanenerment sorn .et fundament för en slik trygg utvikling av tra-
fikkmiljøetj Fauske kommune ¡tiden fremover. . .


