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1.  INNLEDNING  
 

1.1  BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET 
Det er alltid den mykeste trafikanten som bør ivaretas best. Det er viktig å få på plass gode 

trafikksikkerhetsplaner som ivaretar de mykeste trafikantene. Dette er spesielt viktig i 

områder med skoler, barnehager, fritidstilbud og store arbeidsplasser.  

 

Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i 

trafikksikkerhetsarbeidet. Planen skal være det overordnede styringsverktøyet for 

trafikksikkerhetstiltak, og sikrer dermed at kommunen kan jobbe langsiktig og enhetlig med 

trafikksikringstiltak og innarbeide finansierting av tiltakene i budsjetter og økonomiplaner.  

 

Siden 2001 har det vært en forutsetning at det foreligger en kommunal trafikksikkerhetsplan 

for å kunne få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for å sikre barns 

skoleveg.  

 

Kommunens forrige trafikksikkerhetsplan er fra 2000, og det ble påbegynt revisjon av denne i 

2006 som aldri ble sluttført. Vestre Toten kommune har fått utbetalt tilskudd til 

trafikksikkerhetstiltak for 2013 fra Oppland Trafikksikkerhetsutvalg (FTU), på grunnlag av at 

det foreløpige planarbeidet som ble presentert for FTU 15.11.13. Det er av avgjørende 

betydning at trafikksikkerhetsplanen er ferdig politisk behandlet og vedtatt før søknadsfristen 

15. januar for trafikksikkerhetsmidler for 2014. 

 

 

1.2  ADMINISTRATIV OG POLITISK FORANKRING 

Trafikksikkerhetsplanen er i planperioden 2013-2017 en temaplan, med en enkel planprosess.  

 

For å sikre god forankring politisk og administrativt skal planen i neste planperiode eller ved 

revisjon gjøres om til en kommunedelplan.  

 

 

1.3  HVA SKAL EN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN INNEHOLDE? 

Trafikksikkerhetsplanen skal favne tiltak på kommunale veger, arealplanlegging/lokalisering, 

trafikkopplæring i barnehage og grunnskole, trafikantinformasjon og andre tiltak som 

tradisjonelt har ligget utenfor trafikksikkerhetsarbeidet som for eksempel tiltak mot rusmidler 

og kriminalitet 
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1.4 TRAFIKKSIKKERHETSARBEID NASJONALT, REGIONALT – 

GJELDENDE FØRINGER 

Samferdselsdepartementet styrer det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet gjennom Nasjonal 

transportplan (NTP). NTP presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk og er en 

strategiplan for utvikling av den samlede statlige infrastrukturen. 

  

Oppfølgingen av trafikksikkerhetsarbeidet og samarbeidet på nasjonalt nivå ivaretas av 

Kontaktutvalget for trafikksikkerhet (KTS), som er et samarbeidsorgan oppnevnt og styrt av 

Samferdselsdepartementet, med deltakelse fra Justisdepartementet, Vegdirektoratet, 

Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk. Det utarbeides 

periodevise tiltaksplaner for trafikksikkerhet som viser utfordringene i 

trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og hvilke tiltak som skal gjennomføres i planperioden. 

Ambisjoner og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens 

handlingsprogram, Strategiplan for politiets trafikktjeneste, Trygg Trafikks strategiplan og 

fylkeskommunenes handlingsprogram for fylkesvegnettet.  

 

På regionalt nivå gir Vegtrafikklovens § 40 a fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og 

samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. I Oppland ivaretas ansvaret av et 

eget utvalg – Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) – bestående av fem oppnevnte 

politiske medlemmer og konsultative medlemmer fra fylkesmannen, fylkeskommunen, 

Kommunesektorens organisasjon KS, politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Utvalget 

tilrår og samordner innsatsen gjennom sine samarbeidspartnere i samarbeidsprosjekter og gir 

økonomisk støtte til tiltak. Forebyggende og holdningsskapende arbeid skal ha høy prioritet. 

Adferdsrettede tiltak og initiering av trafikksikkerhetsarbeid i kommunene og blant fylkets 

innbyggere skal vektlegges, og utvalget er en viktig aktør i samfunnsdebatten i Oppland. 

 

Sentrale dokumenter med føringer for trafikksikkerhetsarbeidet: 

 Stortingsmelding 26, Nasjonal transportplan 2014-2023 

 Mulighetenes Oppland, Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU), Handlingsplan for 

trafikksikkerhet 2014-2017. 

 Mulighetenes Oppland, Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017. 

 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013, Vegdirektoratet, 

Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Trygg trafikk. 

 Kriterier for trafikksikker kommune, Trygg trafikk 

 

 

1.5 ORGANISERING AV PLANARBEIDET 
 

1.5.1  Prosjektledelse 

Rådmannens ledergruppe vedtok i møte 11.04.2013 følgende ledelse av prosjektet: 

Prosjekteier:  Kommunestyret 

Prosjektansvarlig: Rådmannen 

Styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe 

Prosjektleder:   Driftssjef teknisk driftsavdeling 
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Prosjektgruppe:  Teknisk drift – driftsenhetsleder veg/park/renovasjon Per Morten Stenberg 

   Skole – konsulent Mona Strande 

   Arealplanlegger – Anne Merethe Andresen 

   Kultur – Driftsenhetsleder idrett og fritid Geir Sollie 

   Politisk representant – Hege Eriksen (Ap) 

Politiet – Robert Bjørklund 

 

Prosjektgruppa er tverrfaglig og favner bredt innenfor det området en trafikksikkerhetsplan 

skal dekke. Ivar Ringen i Trygg Trafikk er en ressursperson i Trygg Trafikk og dro i gang 

planarbeidet med et inspirasjonsmøte. Prosjektgruppa utarbeidet et planprogram som er fulgt i 

planprosessen. Politiet, ved Robert Bjørklund, har bare hatt anledning til å stille på ett av 

møtene, men har gitt konstruktive tilbakemeldinger underveis via mail. 

 

1.5.2 Planarbeidet og medvirkning 

Da trafikksikkerhetsplanen er en temaplan, har planprosessen en enklere planprosess enn en 

kommunedelplan som skal følge plan og bygningsloven.  

 

Det ble meldt oppstart med planprogram i utvalg for teknisk drift og plansaker 26. august.  

 

Planoppstart ble kunngjort i Oppland arbeiderblad, på hjemmesiden og det ble sendt ut brev til 

alle skoler og barnehager i kommunen med ønske om innspill til planen.  

 

Det kom inn mange gode innspill, og prosjektgruppa har vurdert alle innspillene i 

planprosessen og vært på befaring på tettstedene i kommunen. I forbindelse med revisjon av 

kommuneplanen kom det en rekke forslag til trafikksikringstiltak på bygdemøter, disse er 

også vurdert i planprosessen. 

 

1.5.3 Avgrensning 

Trafikksikkerhetsarbeid favner bredt, og prosjektgruppa har derfor valgt å prioritere tiltak for 

å trygge skolevegene i kommunen. Mål og visjon for planen gjenspeiler denne prioriteringen.  
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2.  VISJON OG MÅLSETNING 
 

2.1 OM VISJON OG MÅLSETTING  

En visjon er et ønsket fremtidsbilde som det er enighet om, og som man skal strekke seg etter. 

Et hovedmål er et langsiktig mål som skal bringe oss nærmere visjonen. Det utarbeides 

målbare delmål som brukes til å identifisere om hovedmålene allerede er oppnådd, eller vil bli 

oppnådd i løpet av planperioden. 

 

2.2  FØRINGER OG FORANKRING FOR FASTSETTELSE AV 

VISJON OG MÅLSETTING 
 

Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på visjonen om at det 

ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.  

 

Stortingsmelding 26, Nasjonal transportplan 2014-2023 har også flere mål knyttet til 

befolkningens helse og trivsel:  

 Regjeringen ønsker at flere skal gå mer, og det skal være attraktivt å gå for alle. Når flere 

korte turer utføres til fots vil dette bidra positivt til den enkeltes helse, livskvalitet, til mer 

aktivitet i lokalmiljøet, mer miljøvennlig transport og til å gjøre byer og tettsteder mer 

attraktive og tilgjengelige. 

 Regjeringen har som mål å øke sykkelandelen fra 4 % til 8 % innen utgangen av 

planperioden, for å oppnå dette må antall sykkelturer må dobles. Staten vil legge stor vekt 

på at kommuner og fylkeskommuner forplikter seg til å etablere sammenhengende gang 

og sykkelvegnett i byområdene.  

 Økt sykling vil gi bedre miljø og samfunnsgevinster, særlig i form av bedre helse. I 

samarbeid mellom staten, fylkeskommunen, kommunene, skolene, næringslivet, reiselivet, 

frivillige organisasjoner og andre må det etableres en kultur der sykling blir et naturlig 

transportvalg for flere enn i dag.  

 Satsing på trygge skoleveger videreføres. Det bør legges særlig vekt på å utvikle trygge, 

sikre og attraktive skoleveger i 2 km radius rundt skoler. Tilrettelegging for bedre 

utforming av fysisk infrastruktur og mest mulig sikker framkommelighet. Viktige 

prioriteringer er: utbedring av kryss, sikring av kryssningspunkter i tillegg til 

sykkelveginspeksjoner med påfølgende tiltak. 

 Delmål; 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen.  

 Ved inngangen av planperioden skal det for de fleste byer og tettsteder være en plan for 

sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk utarbeidet mellom stat/fylke/kommune.  
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Forankring i forhold til målsetninger i kommuneplanen: 

Trafikksikkerhetsarbeidet forankres i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, overordnede 

målsetning i kap;  

 2.3.8 b) ”Vestre Toten kommune har møtt klimautfordringene og kan vise til en aktiv 

satsing på å tilrettelegge for at kommunes innbyggere kan gå, sykle eller ta bussen til og 

fra skole, jobb, service- og kulturtilbud”.  

 3.2.2.d) ”Vestre Toten kommune skal videreutvikle gode grender og tettsteder ved å 

etablere en sammenhengende gang- og sykkelsti gjennom kommunen. Der det er mulig 

skal denne legges langs vassdrag”. 

 3.2.3.a) ” Vestre Toten kommune skal fremme helsevennlig, miljøvennlig og 

kostnadseffektiv utbygging ved å utnytte utbyggings- og driftskostnader godt. Følgende 

forhold skal derfor vurderes: veg, vann, avløp. Skolekapasitet, utrykninger, 

trafikksikkerhet, kollektivtransport, transportbehov, adkomst, tilgjengelighet, 

forurensningsfare og hjemmebasert omsorg”. 

 

2.3 VESTRE TOTEN KOMMUNES VISJON FOR 

TRAFIKKSIKKERHET 

 

Å bygge en kultur der det er attraktivt og naturlig å gå og sykle i kommunen. 

 

Den nasjonale nullvisjonen om null drepte og null hardt skadde ligger i bunn for alt 

trafikksikkerhetsarbeidet. Vestre toten kommune har valgt å ha en visjon med 

folkehelseperspektiv, da dette henger godt sammen med det overordnede målsettingene i 

kommuneplanen. 

 

 

2.4 VESTRE TOTEN KOMMUNES HOVEDMÅL FOR 

TRAFIKKSIKKERHET 

 

Trygge, sikre og attraktive skoleveger i 2 km radius rundt skoler. 

 

Hovedmålet i planperioden vil bringe kommunen nærmere visjonen. Ved å sikre trygg 

skoleveg, øker kommunen trafikksikkerheten for mange andre grupper i samfunnet samtidig. 

Årsaken er at skoler er meget sentrale arenaer for andre sosiale aktiviteter i alle tettsteder i 

kommunen.  

 

2.5 VESTRE TOTEN KOMMUNES DELMÅL 

 Kartlegge bevegelsesmønster til skoleelevene ved barnetråkkregistreringer eller lignende 

spørreundersøkelser på skolene for å kartlegge opplevelse av utrygghet på skoleveg. 

 Skolevegen oppleves tryggere ved utgangen av planperioden enn ved inngangen av 

planperioden. 
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 Å øke andel gående eller syklende/sparkende elever til skolen.   

 Sluttføre arbeidet med en sykkelplan for Raufoss 

 Økt kunnskap og fokus på trafikksikkerhet i alle trafikantgrupper (holdningsskapende 

arbeid).  

 Stimulere til økt bruk av sykkelhjelm 

 Stimulere til økt bruk av refleks og lys i mørket 

 Tilby trafikk som valgfag på ungdomstrinnet 

 Styrke driftsbudsjettet til kommunale veger, miljø og trafikksikkerhetstiltak slik at 

nødvendig vedlikehold av skoleveger blir gjennomført regelmessig. 

 

2.6 VIRKEMIDLER 

I planperioden vil fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid være hovedvirkemidlene for å 

komme nærmere visjonen. 
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3. DAGENS ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETS- 

ARBEIDET I KOMMUNEN 
Kommunen har flere roller og oppgaver som innebærer at den direkte eller indirekte har 

mulighet til å påvirke trafikksikkerheten for sine innbyggere. Det er kommunestyret som har 

det øverste ansvaret for innbyggernes helse, miljø og sikkerhet i kommunen, og 

trafikksikkerhet er en del av dette ansvaret.  

 

Selv om en trafikkulykke ikke nødvendigvis skjer på det kommunale vegnettet, rammer 

ulykkene kommunens innbyggere. Kommunens innbyggere tar også med seg risikoen for 

ulykker når de reiser ut av egen kommune. Tiltak mot de største problemene på 

trafikksikkerhetsområdet må derfor også prioriteres i kommunene på samme måte som på 

nasjonalt og fylkeskommunalt nivå.  

 

Kommunenes ansvar for trafikksikkerhet er først og fremst knyttet til ansvaret som vegeier.  

Dessverre har kommunens økonomiske situasjon gjort at driftsbudsjettene for kommunale 

veger, miljø og trafikksikkerhetstiltak har vært små over mange år. KOSTRA-statistikk for 

veg viser at innsatsen kommunen har hatt har vært liten sammenlignet med både Oppland og 

landet for øvrig. Dette har resultert i vedlikeholdsetterslep på kommunale veger, inkludert 

gang- og sykkelveger/fortau.  

 

Prosjektgruppa peker på at det er nødvendig med styrking av driftsbudsjett for kommunale 

veger, miljø og trafikksikkerhetstiltak for å ivareta infrastrukturen på en bedre måte.  

 

 
Diagrammene viser KOSTRA-tall for driftsutgiftene for kommunale veger sammenlignet med 

gjennomsnittstall for Oppland og Landet 

 

Kommunen har også en rolle som eier og ansvarlig for drift av grunnskoler og kommunale 

barnehager som har stor betydning i det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet. Dette 

ansvaret er nedfelt i opplæringsloven, læreplaner for grunnskolen og rammeplanen for 

barnehagene, og omfatter både sikkerhet i skoletransport og barnas sikkerhet i skole- og 
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barnehagetiden. Videre har skolen et ansvar for trafikkopplæringen i henhold til 

kompetansemålene i Kunnskapsløftet. 

 

Kommunens rolle i arbeidet med opplæring og informasjon til kommunens innbyggere er av stor 

betydning i trafikksikkerhetsarbeidet. De ulike tjenesteområdene gjør i dag mye bra på dette feltet. Vi 

mangler imidlertid helthetlig plantenking på området som blant annet gjør at skolene jobber mer 

enhetlig på området. 

 

I Vestre Toten kommune er ikke trafikksikkerhetsarbeidet samordnet, og prosjektgruppa for 

trafikksikkerhetsplanen ser her et stort potensiale i å ha en enhetlig plan som gir enhetlig 

tenking og bedre samarbeid  på tvers av tjenesteområdene.  

 

Gjennom prosjektgruppas arbeid har vi kommet over mange godkjente reguleringsplaner som 

innbefatter trafikksikkerhetstiltak, som ikke er fulgt opp med fysiske tiltak. Årsaken til dette 

er flere. Teknisk drift har hatt stor gjennomtrekk i ledelsen over mange år.  I perioden har 

planavdelingen gjort noen tiltak for trafikksikkerheten. Det er behov for en ansvarsavklaring, 

og fordeling av arbeidsoppgaver, retningslinjer mellom planavdelingen og teknisk drift for å 

ivareta planlagte fysiske tiltak på en god måte.
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4.  REGISTRERINGER OG PROBLEMANALYSE  

For å oppnå en målrettet innsats i trafikksikkerhetsarbeidet er det nødvendig med en god 

oversikt over trafikksituasjonen i kommunen. Ulykkesstatistikk, andel skysselever ved 

skolene, innspill til trafikksikkerhetsplanen fra skoler, barnehager, foreninger og innbyggere 

er benyttet for å skaffe oversikt over hvordan trafikksituasjonen er og hvordan den oppleves.  

 

4.1  ULYKKESSTATISTIKK  

Statistikk fra Statens Vegvesen i perioden fra 2008 til 2012 viser at tallet på ulykker i 

perioden har holdt seg nokså stabilt. Det er registrert 19 ulykker i 2008, via en liten økning til 

noenogtjue til kun 15 i 2012.  Antallet drepte/ skadde for samme periode viser en mer markant 

nedgang. Nesten en halvering fra 37 til 19. Kommunen har i perioden en positiv utvikling i 

forhold til ulykkesstatistikk. 

  

Når vi ser på uhellskategori og skadegrad er det bil og bilrelaterte hendelser som dominerer. 

Utforkjøringer, kryssulykker og møteulykker har høyest frekvens. Stort sett samme tendens 

for antall drepte/skadde med tillegg av at påkjørsel bakfra har høye tall i denne kategorien. 

Årstidsmessig er det de kaldeste månedene (desember og januar), og våren (mai og juni) som 

har høyest ulykkestall. Helgedagene fra fredag til søndag har en noe dårligere statistikk enn 

ukedagene.  

 

Bilførere og passasjerer er de som har størst risiko. Dette er helt i særklasse med 79 bilførere 

og 54 passasjerer på toppen sammenlignet med personer med moped, sykkel og forgjengere 

som har tall helt nede på 4 til 5.  

 

Aldersmessig er det uten tvil mest risikofylt å være middelaldrende og samtidig fører av bil. 

Tryggest er det å være ung eller eldre og ta seg fram til fots eller sykle. 

 

Vegene der det er mest hendelser og dermed mest risikofylt og ferdes er Fylkesvegene 110 og 

246.  

 

De øvrige Fylkesveger og kommunale veger har ingen spesielle som skiller seg ut i verken 

positiv eller negativ retning. 

 

 

4.2 ANDEL SKYSSELEVER VED SKOLENE 

I henhold til gjeldende regelverk har alle elver i 2.-10. trinn som bor mer enn fire kilometer 

fra skolen rett til gratis skoleskyss. For 1. trinn er skyssgrensa to kilometer. I tillegg har elever 

som har særlig eller vanskelig skoleveg rett til fri skyss uavhengig av lengde.  

 

Tabellen under viser andelen av elever som har skoleskyss skoleåret 2013/14.  
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ELEVER MED SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2013/14

Skole Elevtall Skysselever %

Bøverbru 120 25 20,83             

Ihle 33 20 60,61             

Korta 369 14 3,79               

Raufoss 222 15 6,76               

Reinsvoll 159 53 33,33             

Thune 126 69 54,76             

Raufoss ungdomsskole 250 15 6,00               

Reinsvoll ungdomsskole 230 178 77,39             

Sum 1509 389 25,78              
 

Av tallene ovenfor framgår at ca 1120 elever i utgangspunktet skal gå eller sykle til og fra 

skolen hver dag. I tillegg benyttes skolene også til fritidsaktiviteter etter skoletid.  

Det må derfor være en prioritert oppgave å sikre vegene rundt skolene slik at de oppleves som 

trygge. Antall elever innenfor skyssgrensene ved den enkelte skole har vært styrende for vår 

prioritering av tiltak. 

Av totalt 389 skysselever har 27 skyss på grunn av særlig farlig skoleveg. (6 er innvilget skyss 

ut 4. trinn, mens 21 er innvilget ut 7. trinn.) Alle tilhører barneskolene utenfor Raufoss krets. 

Vedtak om skyss på grunn av særlig trafikkfarlig veg fattes av kommunen på bakgrunn av 

skjønn. Kommunen har politiske vedtak som sier at elever som bor langs RV4 og FV 246 skal 

innvilges skyss uavhengig av veglengde. Grunnskoletjenesten har et ønske om at et fremtidig 

trafikksikkerhetsforum kan se på alle aktuelle vegstrekninger rundt grendeskolene som 

grunnlag for ny politisk behandling.  

 

4.3 INNSPILL OG VURDERINGER 
Planoppstart ble kunngjort i Oppland arbeiderblad, på hjemmesiden og det ble sendt ut brev til 

alle skoler og barnehager i kommunen med ønske om innspill til planen.  

 

Det kom inn mange gode innspill, og prosjektgruppa har vurdert alle innspillene i 

planprosessen og vært på befaring på tettstedene i kommunen. I forbindelse med revisjon av 

kommuneplanen er det kommet inn en rekke forslag til trafikksikringstiltak på bygdemøter, 

disse er også vurdert i planprosessen.  

 

Innspill og vurderinger fra befaringer er oppsummert generelt for kommunen og for hvert 

tettsted i vedlegg 1. 
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5. TILTAK 

 

5.1 ORGANISATORISKE TILTAK 

 

5.1.1 Overordnet ansvar 

Tiltak: 

 Ansvaret for kommunens samlede trafikksikkerhetsarbeid skal ligge politisk hos Utvalg 

for teknisk drift og plansaker og administrativt hos rådmannen.  

 Rådmannen gir delansvar for trafikksikkerhetsarbeidet innenfor hvert tjenesteområde til 

tjenesteområdeleder.  

 

5.1.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet 

Dagens organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Vestre Toten kommune er ikke samordnet, 

og prosjektgruppa ser her et stort potensiale i et bedre samarbeid på tvers av tjenesteområdene 

og andre relevante instanser for å sikre et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for trafikksikker kommune, trafikksikker skole og 

trafikksikker barnehage som er verktøy for å sikre et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid, 

vedlegg 2. Et av kriteriene er at kommunen har et eget utvalg med ansvar for 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Prosjektgruppa anbefaler at dagens organisering med to utvalg opprettholdes og at det 

helhetlige trafikksikkerhetsarbeidet best ivaretas ved at Utvalg for teknisk drift og plansaker 

og Utvalg for velferd og opplæring forestår den politiske saksbehandlingen. Kommunen har 

dermed 2 utvalg som har ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Tiltak: 

 For å sikre et godt og helhetlig arbeid skal rådmannen oppnevne et 

Trafikksikkerhetsforum for planperioden.  

 Trafikksikkerhetsforumet skal minst bestå av representanter for teknisk drift, 

planavdelingen, skole, barnehage, kultur (idrett og fritid), barnas talsperson, folkehelse, 

politi og politikere fra begge utvalg.  

 Det velges en leder for forumet som har det overordnede ansvaret for å ivareta forumets 

oppgaver, og forberede saker til politisk behandling  

 Mandatet til Trafikksikkerhetsforumet skal være å: 

 Følge opp trafikksikkerhetsplanen, og etterspørre resultater fra tjenesteområdene. 

 Videreutvikle, revidere planen, og lage handlingsplan for hvert år 

 Iverksette aksjoner i samarbeid med naturlige samarbeidspartnere. 

 Skrive årsrapport for kommunens samlede innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. 

 Sette seg inn i Trygg Trafikks kriterier for trafikksikker kommune og legge kriteriene 

til grunn for videre trafikksikkerhetsarbeid. 
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5.1.3 Trafikksikkerhetsplanen; form, rullerings- og rapporteringsrutiner 

Tiltak: 

 Trafikksikkerhetsplanen skal i neste planperiode utarbeides som en kommunedelplan. 

 Planperioden er 4 år 

 Planen rulleres samtidig som Oppland Fylkes Trafikksikkerhetsplan 

 Trafikksikkerforumet skriver årsrapport for det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i 

kommunen. 

 

5.1.4 Ansvarsavklaring – arbeidsrutiner 

Tiltak: 

 Avklaring av ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver mellom planavdelingen og teknisk 

drift er nødvendig for å sikre gjennomføringsgraden av fysiske trafikksikkerhetstiltak i 

godkjente reguleringsplaner.  

 Det skal utarbeides arbeidsrutiner for saksgang som sikrer oppfølging og 

gjennomføringsgrad. 

 

5.1.5 Innarbeide trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet 

Tiltak: 

 Vestre Toten kommune skal i løpet av planperioden innarbeide trafikksikkerhet i 

HMS/internkontrollsystemet. 

 Det skal utarbeides regler for tjenestereiser som forplikter de ansatte i forhold til 

trafikksikkerhet når de er fører av kjøretøy. Momenter kan være; mobilbruk, overholdelse 

av fartsgrenser, beltebruk osv. 

 Det skal utarbeides regler for transport i kommunens regi ved kjøp av transporttjenester. 

Momenter kan for eksempel være; det bestilles alltid buss/taxi med bilbelter, busskultur 

osv. 

 

5.1.6  Særlig farlig/vanskelig skoleveg – rett til skoleskyss 

I henhold til Opplæringsloven § 7-1 har elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg 

rett til gratis skyss uavhengig av veglengden. Tilstanden på skolevegen, klima, 

trafikkforholdene på vegen og forhold knyttet til den enkelte elev er viktig når kommunen 

skal vurdere om vegen er særlig farlig eller vanskelig. Loven krever at eleven utsettes for en 

fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleelever til vanlig utsettes for når de ferdes i 

trafikken er ikke tilstrekkelig.  

 

Vestre Toten kommune har politiske vedtak som sier at elever som bor langs RV4 og FV 246 

skal innvilges skyss uavhengig av veglengde.  

 

Tiltak: 

 Trafikksikkerhetsforumet kartlegger sammen med administrasjonen i grunnskolen i løpet 

av 2014 alle aktuelle vegstrekninger rundt grendeskolene som grunnlag for ny politisk 

behandling 



Temaplan trafikksikkerhet 2014-2017  

 

___________________________________________________________________________

Vestre Toten kommune  Side 16 av 27 

 

 

5.2 KARTLEGGING 

Et av delmålene i planen er å kartlegge bevegelsesmønster til skoleelevene i kommunen ved 

barnetråkkregistreringer eller lignende spørreundersøkelser på skolene for å kartlegge 

opplevelse av utrygghet på skoleveg. 

 

Gjennom spørreundersøkelser/skoleundersøkelser/barnetråkkregistreringer hvor skoleelevene 

ut fra egen vurdering angir trafikkfarlige steder, får man greie på hvor trafikantene føler seg 

utrygge. Ut fra opplysninger om steder med stor følt utrygghet kombinert med faglig 

vurdering (befaring) vil man kunne få avdekket steder med reell høy ulykkesrisiko, men hvor 

det enda ikke har blitt registrert ulykker. Som en del av undersøkelsene bør egenrapportering 

av ulykker også tas med. Rapporteringsgrad for eneulykker på sykkel (velt og lignende) og 

fallulykker med gående, er erfaringsmessig svært lav.  

 

En viktig bieffekt av slike undersøkelser, er at både barn og foreldre blir bevisstgjort i forhold 

til trafikksikkerhetsspørsmål. Det er viktig å dra inn samarbeidspartnere i oppfølgingen av 

undersøkelsene som f.eks elevråd, FAU, ungdomsråd, lærere osv. 

 

Tiltak: 

 Trafikksikkerhetsforum skal iverksette spørreundersøkelser/ skoleundersøkelser/ 

barnetråkkregistreringer i 2014 ved alle skolene i kommunen, med unntak av Reinsvoll 

ungdomsskole og Raufoss skole som legges ned i planperioden. 

 Resultatet av kartlegging skal brukes til å prioritere mellom fysiske tiltak i denne 

planperioden, og gi føringer for tiltak i neste planperiode. 

 Egenrapportering av ulykker, fall og sykkelvelt skal være en del av undersøkelsen. 

 Bruk av sykkelhjelm, refleks og lys på sykkel i mørket skal være en del av undersøkelsen 

 Minst en av skolene skal gjennomføre kartlegging 2 ganger i planperioden. Kartlegging 

skal foretas før og etter iverksetting av fysiske tiltak. Resultatet av kartleggingen legges til 

grunn for måloppnåelse i planperioden. 

 

 

5.3 AKSJONER 

Før skolestart høst: 

 Gjennomføre ”Klipp hekken”- aksjon før skolestart på høsten.  

 Tenkes gjennomført med informasjon med oppfordring på hjemmesiden og annonse i 

avisen.  

 Direkte kontakt med huseier om nødvendig. 

 

Aksjoner på skolene i samarbeid med FAU og elevråd 

 Hjelm er fett uansett! Aksjon i samarbeid med FAU. Er du på hjul, enten det er sykkel, 

rullebrett, rulleskøyter/ski, bruk hjelm. 

 Aksjon refleks og bruk av lys på høsten. Det tenkes å involvere elevråd i å finne «kule» 

refleks/lysalternativer for de forskjellige aldersgruppene.  
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 Kartlegge refleksbruk, lysbruk, sykkelhjelmbruk og gå/sykkelvaner samtidig. Motivere 

ved å dele ut premie til den klassen som utmerker seg som best 

 Gjøre noen ”events” uten forvarsel på skolene som gjør at det blir lettere å huske 

refleksen/hjelmen, enkel premiering.  

 Noen av kulepunktene kan kanskje bakes inn i trafikkuka i samarbeid med skolene. 

 

 

5.4 VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE GANG- OG 

SYKKELVEGNETT/ FORTAU 

Vedlikehold av kommunens gang/sykkelveger, fortau, skiltpark, siktrydding osv er viktige 

virkemidler i forhold til trafikksikkerhet.  

 

Det er i 2013 startet opp innsamling av grunnlagsdata for å kartlegge investeringsbehov og 

vedlikeholdsbehov i eksisterende vegnett. Alle veger i kommunen er fotografert. De skal i 

løpet av 2014 klassifiseres i tilstandstyper som sier noe om investeringsbehovet for å ta igjen 

vedlikeholdsetterslep. I tillegg skal det beregnes driftskostnader som er nødvendig for å 

vedlikeholde eksisterende vegnett. Disse dataene skal brukes til å lage en kommunedelplan 

for kommunale veger.  

 

Tiltak: 

 Arbeid med kommunedelplan for veg skal ha høy prioritet i 2014. 

 Årlige inspeksjoner av gang og sykkelveg/fortau bør være en del av planen. 

 Vedlikeholdsplaner for både sommer og vinter bør utarbeides.  

 

 

5.5 TILTAK PÅ VEGNETTET 

 

5.5.1 Fysiske tiltak/virkemidler i prioritert rekkefølge 

Universell utforming skal ivaretas. 

 Kjente risikopunkter utbedres.  

 Tiltak som fysisk tilrettelegger for bilfrie skolegårder. 

 Bedring av stoppsikt, reduksjon av sikthindre (i tråd med vegnormalens krav, håndbok 17) 

 Fjerne gamle løsninger som skaper forvirring i trafikkbildet 

 Vedlikehold/rehabilitering/gjenoppbygging av eksisterende gang og sykkelstier 

 Etablering av gang og sykkelsti evt fortau 

 Fysisk fartsdemping 

 Særskilte fartsgrenser 

 Vegbelysning 

 Variable fartsgrenser 
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5.5.2 Trafikksikrende tiltak på strekninger/punkter som berører riksveg, fylkesveg og 

jernbane 

Det har kommet innspill på strekninger og punkter i kommunens trafikkbilde som ikke kan 

løses av kommunen alene, men der kommunen må være aktiv pådriver for å finne løsninger i 

samarbeid med andre aktører. Det er satt opp en liste over punkter/strekninger kommunen bør 

jobbe videre med å finne gode trafikksikre løsninger på. Utfyllende vurderinger vedrørende 

punkter/strekninger finnes i vedlegg 1.  

 

Handlingsplan for fylkesveger 2014-2017 er vedtatt. Det er satt av fylkeskommunal pott for 

mindre tiltak der noen av midlene er fordelt, mens andre blir fordelt etter innspill. Større tiltak 

må kommunen jobbe videre for å få med i neste planperiode. 

 

Nr Strekning/ punkt 

Prioritert med ønske om å fjerne punkter forbundet med høy risiko for ulykker 

1 Kryssing av FV110 (Storgata) og jernbane ved REMA 1000 Raufoss 

2 Kryssing av FV 246 (Røstøenvegen) ved tråkket sti nord i Jernbanevegen 

Punkter/strekninger som er med i handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 

  Rundkjøring Raufoss sentrum (Planlagt i 2015) 

  Gang og sykkelveg langs FV111 Bøverbru sentrum-Nærsten (Planlagt i 2016) 

  FV 115 Reinsvoll miljøgate – står under mindre tiltak for miljø og service i 

planperioden, avhengig av annen finansiering. 

Andre punkter/strekninger det bør jobbes videre med i planperioden 

1 Sørlig avkjøring fra RV4 til FV 115 (Storgata) gjennom jernbaneundergangen på 

Reinsvoll 

2 Fjernet gangfelt over FV 246 ved Bøverbru Kiosk oppleves som utrygt for fotgjengere 

3 Forlengelse av gang og sykkelveg langs FV 111 fra avkjøring til Holetjernet til 

Bøverbrukrysset, ca 460 meter 

4 Gang og sykkelsti langs FV 246 mellom Bøverbru og Reinsvoll 

5 Morterudvegen – trafikksikrende tiltak. 

 

 

5.5.3 Prioriterte tiltak i planperioden som medfører investeringsbehov 

Nr Problem Tiltak 

1 Uoversiktlig trafikkavvikling 

ved Bøverbru skole. 

 Utført strakstiltak: det er satt opp bom som fysisk 

hindrer gjennomkjøring på gang og sykkelsti forbi 

barnehagen  

 Strakstiltak: Sette ned hindre (naturstein) i 

skolegården på innsiden av fortauet, for å avgrense 

innkjøring i skolegården i brøytesesongen 

 Lage en god plan for å sørge for bilfri skolegård, 

gode parkeringsmuligheter for skole og barnehage, 

trygg adkomst til og fra skole til fots/med sykkel. 
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 Vurdere å evt iverksette kjøremønster i forhold til 

foreslått tiltak om enveiskjøring og evt innskrenke 

kjørebane. 

 Fastsette gjennomføring så raskt det lar seg 

gjennomføre. 

2 Uoversiktlig trafikkavvikling 

ved parkeringsplassen på 

Korta skole 

 Fortau på søndre del av P-arealet for gående og 

syklende. 

 En kjøreretning gjennom P-arealet fra vest mot øst 

 Fortau mot elva for ”Kiss-and-ride”-funksjon 

 Fortau bort til Skogheimvegen med 

fotgjengerovergang over Korta skoleveg 

 Planene er klare og kan iverksettes i 2014 

3 Respekt for forbud mot 

kjøring i skolegården – 

Korta skole 

 Utvidelse av fortausareal over brua og frem til 

friarealet på andre siden av Korta. Dette gir 

innsnevring av kjørebane til 3,5 meter – som vil 

føre til større respekt for skilting. 

 Planene er klare og kan iverksettes i 2014 

3 For få parkeringsplasser ved 

Korta skole gjør at 

skolegården benyttes som 

parkeringsplass. 

 Sikres tilleggsareal til skolen som kan benyttes til 

parkering for ansatte (ca 50 stk)  

 Utarbeide reguleringsplan 

 Fastsette gjennomføring i denne eller neste 

planperiode 

4 Gang og sykkelsti fra 

Reinsvoll skole til 

S.E.Strandlies veg i dårlig 

forfatning 

 Bør reetableres, breddes ut for å sikre god brøyting 

og tilgjengelighet vinterstid, røret ved bekken må 

dimensjoneres opp. 

 Kan gjennomføres i 2014 

5 Kryss med 5 armer i 

S.E.Standlies veg – 

uoversiktlig trafikkbilde 

 Krysset bør utbedres – en plan må på plass 

 Fastsette gjennomføring i denne eller neste 

planperiode 

6 Det mangler 120 meter 

fortau i S.E Strandlies veg 

mot gammel barneskole, 

elevene har gym her 

 Etablere fortau 

7 Det mangler fortau i Eina 

sentrum 

 Det foreligger en skisse, men reguleringsplan må på 

plass så raskt som mulig 

 Iverksette tiltak så raskt det lar seg gjennomføre 

8 Trafikksikring i forbindelse 

med ny barneskole Raufoss 

(2016). 

 Det må avklares hvilke tiltak som skal tas med i 

skoleprosjektet og hvilke tiltak det evt skal søkes 

tilskudd for 

 Hva med Badelandvegen – er den med eller utenfor 

prosjektet? 
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9 Trafikksikring i forbindelse 

med utvidelse av Raufoss 

ungdomsskole 

 Det må avklares hvilke tiltak som skal tas med i 

skoleprosjektet og hvilke tiltak det evt skal søkes 

tilskudd for 

10 Lite lys  Sterkere lys eller flere lyspunkter 

 

5.5.4 Driftstiltak i prioritert rekkefølge 

Nr Problem Tiltak 

1 Dårlig sikt  Rydde sikt i forbindelse med kryss: 

 Reinsvoll; Krysset Frøsakervegen/S.E-

strandliesveg/Storgata – siktrydding mellom 

kjøreveg og gang/sykkelveg fra Kretafeltet. 

 Nedre del av Niels juelsgate; Markvegen, 

Grevlingvegen, grusveg ovenfor Grevlingvegen og 

veg mot sykehuset. 

2 Uryddig skilting i 

S.E.Strandlies veg 

 Rydde opp i skiltpark. 

3 Det er uklart om 

Frøsakervegen går helt opp 

til barneskolen, eller om 

dette er å oppfatte som 

parkeringsplass – vikeplikt 

må avklares. 

 Gjøre avklaring og sette opp skilter 

4 Usikkert rekkverk på 

gang/sykkelveg mellom 

Håkonshall og 

Gråstensbakken over Bøvra 

 Sikres 

For øvrig er det vanlige driftsoppgaver som skal ivaretas på best mulig måte innenfor de 

budsjettrammene som er tildelt.  

 

5.6 LOKALISERING OG AREALBRUK 

Trafikksikkerhetsarbeidet er som nevnt i trafikksikkerhetsplanens punkt 2.2, forankret i 

overordnede målsetninger i kommuneplanens arealdel. Planavdelingen har innarbeidet dette i 

sine planer. 

Tiltak: 

 Alle planer som blir lagt frem for politikere skal ha vurdert hensynet til trafikksikkerhet 

 Kommunens areal- og reguleringsplaner skal legges fram for barnas talsperson. 

 Nødvendige planverk som trengs for å gjennomføre tiltakene i pkt 5.5 skal prioriteres i 

planperioden 
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5.7 SKAPE GODE HOLDNINGER  

Grunnskoletjenesten har de siste årene sett en holdningsendring blant innbyggerne. Flere 

ønsker skoleskyss på grunn av at skolevegen oppleves som farlig eller for lang. Mange av de 

vel 1100 elevene som i utgangspunktet skulle ha gått til skolen, blir kjørt. Dette øker 

trafikktettheten rundt skolene og skaper mange farlige situasjoner. Det er behov for en 

holdningsendring blant barn og voksne. Kommunens rolle i arbeidet med opplæring og 

informasjon til kommunens innbyggere er av stor betydning i trafikksikkerhetsarbeidet.  

5.7.1 Opplæring i barnehagen 

Barnehagetjenestens ansvar for trafikkopplæring er nedfelt i rammeplanen.  

Tiltak: 

 Trafikkopplæringen integreres i barnehagenes årsplan 

 Trene på å gå ute i trafikken, bla kryssing av vei. Naturlig tema på alle turer. 

 Snakke om refleksbruk 

 Arbeide spesielt med trafikkopplæring med de eldste barna (6 åringene), blant annet 

benyttes materiell fra Trygg Trafikk.  

 

 

5.7.2 Opplæring i skolen 

Kompetansemål 

Kunnskapsløftet for grunnskolen har følgende kompetansemål om trafikk i fagene 

kroppsøving og naturfag: 

 Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving etter 4. 

trinn) 

 Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving 

etter 7. trinn) 

 Elevene skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker 

skader ved uhell og ulykker (naturfag etter 10. trinn) 

 

Generelle tiltak for alle skolene:  

 Utarbeide plan for den enkelte skole som ivaretar elevenes sikkerhet til og fra skolen, 

enten de går sykler eller blir kjørt. 

 Oppnevne en trafikkansvarlig kontaktperson ved hver skole 

 Benytte veileder utarbeidet av Trygg Trafikk og Utdanningsdirektoratet for å styrke 

trafikkopplæringen i grunnskolen.  
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Tiltak 1.-4. trinn: 

 Årlig trafikksikkerhetsuke med ekstra fokus på temaet tilpasset elevens alder (både teori 

og praksis) 

 Gå-trening i nærmiljøet der elevene blir kjent med skolevegen 

 Utdeling av refleksvest til elever på 1. trinn 

 Praktisk sykkelprøve (4. trinn) 

 

Tiltak 5.-7. trinn: 

 Årlig trafikksikkerhetsuke med ekstra fokus på temaet tilpasset elevens alder (både teori 

og praksis) 

 Følge opp arbeidet med sykkelprøven fra 4. trinn 

 Utdeling av refleks til elever på 5. trinn 

 

Tiltak ungdomstrinnet: 

 Utdeling av refleks til elever på 8. trinn 

 Besøk på Trafikksenteret på Hunderfossen for 10. trinn (Regi Trygg Trafikk) 

 Tilbud om trafikk som valgfag i løpet av planperioden 

 

Tiltak voksenopplæringen: 

 Utdeling av refleks 

 Elever som har behov, får hjelp på skolevegen ved oppstart av et nytt skoleår. 

 Kontinuerlig samarbeid med foresatte/verger 

 Informasjon til foresatte med minoritetsspråklige barn i grunnskolen – samarbeid med 

skolene 

 

5.7.3. Foreldresamarbeid 

Foresatte må ta sin del av ansvaret for at barn og unge lærer om trafikksikkerhet, og være 

gode forbilder. De må også se viktigheten av at barna går eller sykler til og fra skolen. Dette 

er viktig også i et helseperspektiv. 

Tiltak: 

 Fokus på foreldremøter i barnehagen og på skolen både høst og vår hvert 

barnehage/skoleår. Skolen har ansvar på høsten og FAU på våren. 

Stikkord for innhold:  

o Veiledning og hjelp til å bli trygg på skolevegen 

o Kjørekultur i hente/bringe situasjonen som for eksempel rygging og bruk av 

lys. 

o Sikring i bil/selebruk uavhengig av lengden på kjøreturen 
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o Buss kultur 

o Refleks/sykkelhjelm/lys 

o Respekt for bilfrie soner rundt skoler 

 

Barnehager og skoler med minoritetsspråklige barn/elever samarbeider med 

Voksenopplæringen for å kunne informere ekstra til de foresatte som har behov for det.  

 

5.7.4 Ungdomshuset, lag og foreninger 

Tjenesteområde kultur tilrettelegger tjenester for lag og foreninger og drifter egne tjenester 

særlig rettet mot barn og ungdom. Ungdomshuset med tjenestene ungdomsklubb, 

ungdomskontakt og ungdom i arbeid vil være en sentral arena for å drive konkrete tiltak og 

holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid, gjerne i samarbeid med Trygg trafikk. 

Kommunens ungdomsråd bør også involveres i dette arbeidet. 

 

Tiltak: 

 I planperioden skal tjenesteområdet kultur arrangere minst en temakveld i året med 

fokus på trafikksikkerhet. 

 

Tjenesteområde kultur fordeler store beløp i tilskudd til lag og foreninger.  

 I planperioden skal tjenesteområdet kultur lage vilkår for tildeling av tilskudd bundet opp 

mot trafikksikkerhet. Vilkårene skal inneholde krav til at lag og foreninger skal ha regler 

for trafikksikkerhet i sin virksomhet. Vilkårene bør også inkludere momenter fra 

rusmiddelpolitisk handlingsplan. 

o Eksempler på regler kan være: 

 Når laget skal på reise, skal det velges kjøretøy med belte. 

 Bruk av sykkelhjelm og refleks. 

 Spesifikt eksempel;  

 Vestre toten kommune har mange aktive rulleskiløpere; 

trenere/ledere oppfordres til å velge tid og sted for sin aktivitet slik 

at det unngås mest mulig blandet trafikk.  

 De yngste utøverne anbefales ikke å gå på veg med blandet trafikk. 

 Rulleskigang i blandet trafikk skal foregå med bilens kjøreretning. 

 Det skal benyttes hjelm og refleksvest. 

 

 

5.8     TRAFIKANTINFORMASJON  

 

5.8.1 Helsestasjon  

Helsestasjonen tar opp trafikksikkerhet i flere av konsultasjonene.  

 

Tiltak: 

- Utdeling av brosjyrer fra Trygg Trafikk og Norsk veimuseum 

- Ekstra fokus på sikring av barn i bil.  

- Veiledning av foresatte i forhold til folkehelse og hva som er naturlige når det gjelder å gå 

til/fra skolen og andre tilbud som barna deltar på. 
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5.8.2 Hjemmeside 

Aktiv bruk av hjemmesiden i planperioden i forhold til fokus på trafikksikkerhet. 

 

 

5.9 KONTROLL OG OVERVÅKING 

Kontroll og overvåking er virkemidler som kommunen ikke rår over. Kommunen satser derfor 

på holdningsskapende og fysiske tiltak som forebyggende virkemiddel.  

 

 

5.10   TILTAK UTENFOR DET TRADISJONELLE 

TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 

Trafikk er en integrert del av vårt sosiale liv på godt og vondt. Misbruk av rusmidler får ofte 

konsekvenser både i arbeidslivet, familielivet og i trafikken. Bilen er ofte brukt i forbindelse 

med kriminelle handlinger, og da gjerne på en slik måte at det medfører stor risiko for både 

lovbryter og omgivelsene. Det er derfor viktig at Vestre Toten kommune generelt støtter opp 

om forebyggende arbeid innenfor rus og kriminalitet.  

 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Vestre Toten Kommune ble vedtatt av 

kommunestyret 24. mai 2012. Hovedmålet i planen Vestre Toten kommune tilslutter seg 

regjeringens mål om å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for 

enkeltpersoner og for (lokal)samfunnet.  
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6. SAMMENHENG TIL ANDRE PLANER 

 
 Trafikksikkerhetsplanen er forankeret i Kommuneplanen. 

 Handlingsplan for folkehelsearbeidet for 2013. Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan for å 

forebygge trafikkskader er ett av tiltakene. 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015, vedtatt i kommunestyret 

20.02.2013. Planen inneholder strategier som er vurdert tatt inn i trafikksikkerhetsplanen.  

o Vedlikehold av eksisterende gang og sykkelvegnett (tatt med i planen) 

o Lavterskeltilbud som turløyper (er utenfor hovedmål og avgrensning i denne 

planperioden) 

o Raufoss Langrenn har meldt inn behov for å bygge en asfaltert rulleskiløype i 

Raufoss skogen med tanke på trafikksikkert for spesielt unge utøvere. (Dette 

tiltaket blir ikke prioritert i denne planperioden, men bør tas med videre i 

trafikksikkerhetsarbeidet) 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Vestre Toten Kommune, vedtatt av 

kommunestyret 24. mai 2012. 

 Kompetanseløftet i skolen  

 Plan under utarbeidelse; Plan for hovednett sykkel Raufoss (i samarbeid med Statens 

Vegvesen) 

 Planarbeid som det er startet innsamling avgrunnlagsdata for, men som det ikke er varslet 

oppstart for; Kommunedelplan for veg. 
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7. ADMINISTRATIVE OG BUDSJETTMESSIGE  

KONSEKVENSER 

 

7.1      ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

 Overordnet ansvar og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet blir forankret ved politisk 

vedtak av trafikksikkerhetsplanen. 

 Det er avgjørende for det videre trafikksikkerhetsarbeidet at rådmannen raskt oppnevner et 

trafikksikkerhetsforum. 

 Det er nødvendig at trafikksikkerhetsforumet starter opp sitt arbeid raskt i 2014, og lager 

handlingsplaner for å gjennomføre tiltakene i planen. 

 Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak hos Oppland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg 

for 2014 utføres av driftsjef teknisk drift i tråd med tiltakene i planen. 

 Det må legges til rette for at trafikksikkerhetsforumet kan ivareta sine nye oppgaver på en 

god måte. 

 

7.2      BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER 

Oppland fylkeskommune bevilger årlige tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak, og det 

forventes at ordningen videreføres med tilskudd på  2013-nivå. ( I 2013 var det 4.000.000,- til 

fordeling i til 20 kommuner) Tilskuddene fordeles etter søknad fra kommunene, og vedtas av 

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Midlene skal benyttes til å sikre trafikkmiljø 

eller atferd der hvor barn/skoleelever ferdes med tiltak som kan knyttes til kommunale og 

fylkeskommunale veger. Det kan søkes midler til planlegging og gjennomføring av 

holdningsskapende tiltak så vel som fysiske tiltak.  

 

Kommunene bes spesielt om å vurdere tiltak som stimulerer til redusert trafikk i skoleområder 

og tilrettelegging for økt trafikkopplæring av barn og unge. Det er flere kriterier som må være 

oppfylt for å kunne søke tilskudd, men nytt for 2014 er at trafikkopplæring i barnehage/skole 

og aktiv deltagelse i trafikksikkerhetsarbeidet fra folkehelsekoordinator/helsesøster eller 

tilsvarende funksjon er satt som et kriterium for tildeling. Det er videre krav om kommunal 

egenandel på 50 %.  

 

 For å kunne gjennomføre planen er det nødvendig at det årlig avsettes en investeringspost 

for tiltakene som er beskrevet.  

 Gjennomføringsgraden av tiltak avhenger av at kommunen får tilskudd fra FTU 

 Det er absolutt nødvendig at tjenesteområder med driftsoppgaver får tildelt 

budsjettrammer i planperioden som står i forhold til tjenestene som skal ytes. 
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7.2.1 Tiltak i 2014 

I Rådmannens budsjettforslag er investeringsposten trafikksikkerhetstiltak kommunal andel 

satt til 600.000,-. Budsjettet er ikke politisk godkjent før planen er vedtatt. 

 

Fysiske tiltak må ha godkjent reguleringsplan der dette er relevant, og nødvendige 

grunnerverv skal være avklart. Kriteriene for tildeling gjør at det må prioriteres å gjøre fysiske 

tiltak der reguleringsplaner og grunnerverv er på plass i 2014. 

 

Tiltak Kommunal andel Kommunen søker  

tilskudd fra FTU 

Tiltak ved Korta skole på/ved 

eksisterende parkeringsplass 

190.000,- 190.000,- 

Utdanne 2 lærere for valgfag i 

trafikk på ungdomstrinnet 

Vikarutgifter/ reise og 

opphold:  

44.000,- 

Kursavgift: 

 

20.000,- 

Reetablering av gang og sykkelsti 

fra Reinsvoll skole til S.E 

Strandlies veg 

330.000,- 330.000,- 

Mindre tiltak: 

 Fysiske hinder som avgrenser 

innkjøring i skolegården 

Bøverbru 

 Sterkere belysning på 

kryssningspunkt 

 Opplæringsmateriell  

 Reflekser 

 Enkel premiering ved aksjoner 

36.000,-  

 


