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FORORD
Formålet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å koordinere og øke
kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, og på den måten bidra til å
redusere antall skadde og drepte i trafikken.
Planen er også en forutsetning for å søke om fylkeskommunal støtte til
trafikksikkerhetstiltak.
Den forrige trafikksikkerhetsplanen for Gjerdrum kommune dekket perioden
2004-2010.
Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av
Bjarte Hunnestad, senioringeniør Kommunalteknikk
Anne Reidun Kjærstad
Amund Oserud Bentzen
Kai Øverland, virksomhetsleder Plan- oppmåling og byggesak.
I tillegg har Anders Cedell, virksomhetsleder Kommunalteknikk, bidratt i
arbeidet med planen.
Bjarte Hunnestad har vært prosjektleder. Rambøll har vært rådgiver og Ivar
Faksdal og Tor Lunde har skrevet rapporten.
Høringsutgaven legges ut på kommunens nettsider:
www.gjerdrum.kommune.no

Gjerdrum kommune, 15. desember 2012

Bjarte Hunnestad
Senioringeniør
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SAMMENDRAG
Gjerdrum kommune utarbeidet i 2004 en kommunedelplan for trafikksikkerhet
for perioden 2004-2010. Denne planen er nå ajourført og legges frem som ny
kommunedelplan.
Det er utarbeidet nasjonale og regionale mål for trafikksikkerhet.
Gjerdrum kommune har utarbeidet kommunale visjoner og mål.
Det er mange aktører i trafikksikkerhetsarbeidet: Statens vegvesen, Politiet,
Sosial- og helsedirektoratet, Trygg Trafikk, Fylkeskommunen, Kommunen og
andre.
I perioden fra 2000 til 2009 (10 år) er det registrert 63 politirapporterte
personskadeulykker i Gjerdrum kommune med totalt 89 personer skadd eller
drept. 2 ble drept, ingen meget alvorlig skadd, 6 alvorlig skadd og 81 lettere
skadd.
Personskadeulykkene i Gjerdrum kommune i perioden 2000-2009 representerer
en årlig samfunnsmessig kostnad på ca. 154 mill. kroner, det vil si en
gjennomsnittlig kostnad på ca. 15 mill. kroner per år.
Tiltakene er inndelt i adferdsrettede tiltak, strakstiltak og investeringstiltak på
henholdsvis kommunal veg, privat veg og på fylkesveg.
Den samlede kostnad på de tiltak som er foreslått prioritert og
kostnadsberegnet i planen er:






Rambøll

Adferd, opplæring, kontroll og
Strakstiltak på privat og kommunal veg:
Investeringstiltak på privat og kommunal veg:
Strakstiltak på fylkesveg:
Investeringstiltak på fylkesveg:

55 000
275 000
850 000
255 000
52 mill.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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Gjerdrum kommune har en trafikksikkerhetsplan for 2004-2010. Denne planen er nå revidert og
legges frem som kommunedelplan for 2013-2019.
Hensikten med en slik plan er å samordne og prioritere innsatsen for tiltak som kan gi best mulig
resultat for trafikksikkerheten totalt i kommunen. Selv om kommunen kun har budsjettansvar og
besluttende myndighet for tiltak på kommunal veg, har kommunen også et ansvar for å
samordne alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Kommunen må derfor spille en aktiv rolle med
å fremme forslag om tiltak, og å påvirke de prioriteringer som gjøres på fylkesvegene.
Kommunens ansvar for trafikksikkerhet er i stor grad knyttet til utforming av et trygt lokalmiljø,
til beskyttelse for myke trafikanter, fotgjengere og syklister, slik at befolkningen kan bevege seg
trygt i sine nabolag. I tillegg til kommunens rolle som vegholder, er trafikksikkerhet knyttet til
ansvaret som skole- og barnehageeier, transportør, kjøper av transporttjenester, ansvar for
helsetjenester og som arbeidsgiver.
Trafikksikkerhetsplanen vil i den sammenheng være det dokumentet som skal synliggjøre
kommunens ansvar og satsing på trafikksikkerhetsområdet, koordinere arbeidet internt og gi
grunnlag for å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen gir også grunnlag for å
søke om fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak.

1.2

Prosess
Oppstart for arbeidet med kommunedelplan for trafikksikkerhet var våren 2010. Det ble sendt
brev til alle velforeninger, skoler, foreldrearbeidsutvalg (FAU), politi og busselskap med invitasjon
til å komme med innspill til tiltak som kan bedre trafikksikkerheten og legge bedre til rette for
kollektivtrafikk. Velforeninger og FAU ved skolene er de som best føler hvor ”skoen trykker” i
kommunen og ble derfor vurdert til å kunne gi konstruktive bidrag.
11. mai 2010 ble det invitert til folkemøte i kommunehuset i Gjerdrum. Her møtte 15 personer.
De innkomne forslag fra høringsrunden og fra folkemøtet er lagt inn på kart og i en tiltaksliste, og
gjennomgått og vurdert av kommunens administrasjon.

1.3

Oppbygging planen
Planen er delt i to, en strategidel og en tiltaksdel. De to delene foreligger i to separate
dokumenter.
Strategidelen gjelder for perioden 2013-2019 og inneholder en analyse av dagens situasjon,
visjon, mål og prioriterte områder for trafikksikkerhetsarbeidet i Gjerdrum.
Tiltaksdelen er en detaljert plan som skal revideres årlig i takt med kommunens økonomiplan og
budsjettarbeid. Et egnet forum ajourfører tiltaksplanen og forestår prioritering av tiltak for hvert
år i planperioden.
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Oppfølging og evaluering
Gjerdrum kommune har ansvar for:
- at tiltaksdelen rulleres hvert år, og at det på bakgrunn av dette utarbeides forslag til oppdatert
tiltaksdel som forelegges politisk ledelse for behandling.
- at den kommunale trafikksikkerhetsplanen evalueres ved planperiodens slutt, og at det
utarbeides en ny plan med virkning fra 2020.

1.5

Forankring i nasjonale planer
Stortinget tok i 1996 initiativet til at flere kommuner skulle utarbeide egne
trafikksikkerhetsplaner. Vegdirektoratet og Trygg Trafikk utarbeidet i 1998 veiledere for arbeidet
med kommunale trafikksikkerhetsplaner. En ordning med statlig tilskudd til
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger og kommunale veger har eksistert siden 1980
("Aksjon skoleveg"), men i 2001 ble tilskuddsmidlene tatt inn i rammetilskuddene til
fylkeskommunene. Dette medførte et krav om at det måtte legges til grunn en politisk vedtatt
trafikksikkerhetsplan ved søknad om midler til tiltak. Forutsetningen for å få tilskudd er at
statsbidraget ikke utgjør mer enn 60% av kostnadene og at tiltaket gjør skolevegene eller
barns nærmiljø sikrere.
Regjeringen la frem Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 i februar 2012. En egen
strategiplan, Trafikksikkerhet på veg 2002-2011, ble lagt frem med utgangspunkt i forrige NTP.
Med basis i de to ovennevnte planene ble det utarbeidet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet
på veg 2010-2013.
Det store antallet drepte og skadde i trafikken utgjør et alvorlig samfunnsproblem. Gjennom det
langsiktige trafikksikkerhetsarbeidet er det derfor lagt til grunn en visjon om null drepte og null
varig skadde – nullvisjonen.
Hovedmålet med ovennevnte planer er at de skal brukes som verktøy for, og mål knyttet til
visjonen om null drepte og null varig skadde i trafikken. Kommunale trafikksikkerhetsplaner er et
ledd i arbeidet for å nå denne visjonen på nasjonalt plan. En trafikksikkerhetsplan skal være
vedtatt på lik linje med en kommunedelplan, og den skal være økonomisk forankret i
kommunens økonomiplan. Planen skal inneholde konkrete tiltak som er godt beskrevet for
gjennomføring og tiltakene skal i tillegg være kostnadsberegnet. De kommunale
trafikksikkerhetsplanene anses å være et viktig grunnlagsmateriale på trafikksikkerhetsområdet i
forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan.
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Gjerdrum ligger sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen grenser til
Nannestad i nord, Ullensaker og Sørum i øst, Skedsmo i sør og Nittedal i vest. Det er gode
kommunikasjoner langs fv 120 mot sør til nedre Romerike og Oslo, mot nord til Gardermoen og
øvre Romerike og langs fv 428 mot øst til Kløfta, E6 og rv 2. Det er ikke offentlig veg mot vest
mot nabokommunen Nittedal.
Gjerdrum er en liten jord- og skogbrukskommune på ca. 83 kvadratkilometer med
kommunesenteret i Ask. De største boligområdene ligger i Ask sentrum og nordvest for sentrum
langs fv 427. Ellers er det spredt bebyggelse langs et omfattende fylkesvegnett. Befolkningstallet
er på 6126 innbyggere (SSB 1.10.2011).

Figur 1 Gjerdrum kommune
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Vegnett

Figur 2 Vegnett med fylkesveger, kommunale veger og private veger (2012)

Vegnettet i Gjerdrum består av 28 km kommunal veg og 24 km fylkesveg i tillegg til private
veger.
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Skoler og barnehager
Gjerdrum har to barneskoler, Gjerdrum barneskole i Ask sentrum og Veståsen skole ved fv 427
Fjellvegen. Det er nybygd Gjerdrum ungdomsskole vest for Ask sentrum langs fv 427
Brådalsgutua. I arbeidet med plansmie Gjerdrum er det foreslått å flytte Gjerdrum barneskole til
området ved den nye ungdomsskolen vest for Ask sentrum.
Figuren viser plassering av barnehager og skoler.

Figur 3 Barnehager og skoler

Det er en overordnet kommunal trafikksikkerhetsoppgave å skape trygghet i nærmiljø langs veg
til skoler og barnehager.
Det er to kommunale barnehager i kommunen, Gjerdrum og Grønlund barnehager. Det er sju
private barnehager, Bekkeberget, Ekornstua (utenfor kartet), Espira Brådalsfjellet, Harastua,
Hoelstoppen, Menighetens barnehage og Troillongan Idrettsbarnehage (utenfor kartet).
Det foreligger nasjonale tall på at inntil 50% av 6-åringene kjøres til skole. For eldre elever er
tallene lavere. I trafikksikkerhetsarbeidet er det en avveining mellom å lage trygge skoleveger
hvor barna kan gå og sykle og å lage gode parkeringsløsninger ved skolene hvor det er trygt å
levere og hente barn med bil. Lokalt ved skolene er det i hovedsak foreldrenes kjøring som
skaper utryggheten for de barna som går og sykler til og fra skolen. Det er et mål å redusere
andelen av barn som kjøres for å bedre helsen, skape gode trafikantvaner og redusere
biltrafikken i nærheten av skolene. Et viktig virkemiddel er da å bygge fortau og gang- og
sykkelveger til de barna som ikke omfattes av fylkeskommunale ordninger for skoleskyss.
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Figur 4 Tilbud gående og syklende

Akershus fylke gir fri skoleskyss til første trinn (6-åringer) som bor mer enn 2 km fra skolen og til
elever i 2.-10. trinn som bor mer enn 4 km fra skolen. Det er viktig å sikre skolevegen innenfor
4 km fra skolen og det er viktigst å lage trygge skoleveger for de nærmeste 2 km fra skolen.
I tillegg til lokale trafikksikkerhetsmål knyttet til skoleveger, er det et overordnet mål å etablere
et sammenhengende sykkelvegnett mellom tettstedene i fylket. Dette gjør f. eks at når man
tenker tilbud langs fv 120 Bråtesletta – Ask er det viktig å ha med Skedsmo grense – Bråtesletta

Rambøll
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i tillegg og tilrettelegge planer for det. Det samme gjelder fv 428 hvor det er etablert tilbud fra
Ask til Askenga hvor det er behov fram til Solheimsvingen og hvor det er naturlig å binde
sammen et tilbud fram til Kløfta. Avstandene mellom Ask og Skedsmokorset og Ask og Kløfta er
hhv 8 og 6 km.
For å oppnå et sammenhengende tilbud til gående og syklende inntil 2 km fra skole må følgende
strekninger sikres med gang- og sykkelveg:
- fv 120 Bråtesletta – Ask
- fv 120 Seljeveien – Hellen bru
- fv 427 Almvegen – Orvegen
- fv 427 Spenningsmåsan – Eikerberg
- fv 428 Askenga – Solheimsvingen
For å oppnå et sammenhengende tilbud innenfor 4 km fra skole må i tillegg følgende strekninger
sikres:
- fv 120 Skedsmo gr – Bråtesletta
- fv 120 Hellen bru - fv 427 Vestbyvegen – Nannestad grense
- fv 428 Solheimsvingen – Ullensaker grense (- fv 455 kryss med Gamlevegen (Kløfta))
Det er i tillegg noen kommunale veger som inngår i viktige gangårer til/fra skole. Det bør
gjennomføres barnetråkkregistreringer og biltrafikktellinger for å kartlegge hvilke kommunale
veger og hvilke snarvegen som benyttes som skoleveg, og hvilke som har så mye biltrafikk at de
ikke fungerer godt med samtrafikk uten tilrettelagt tilbud for gående og syklende.
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Busstilbud

2.4.1 Stamruter

Figur 5 Busstilbud

Nr
331+332

Rute
Maura – Ask – Oslo/ Eltonåsen – Ask – Oslo

336
846

Maura – Ask – Oslo
Ask – Kløfta

10
2

847
848

Nittenberg – Ask
Nannestad – Ask – Lillestrøm

11
24

3431

Skolerute Nittenberg – Ask - Nittenberg

Tabell 1 Bussfrekvens, antall avganger pr dag pr rute
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Det er mest aktuelt å prioritere høy standard på holdeplasser og gangsystem til/fra holdeplasser
langs fv 120 og langs fv 427 hvor stamrutetilbudet er. Her er befolkningsgrunnlaget størst,
rutetilbudet best og potensialet for å overføre reiser fra bil til buss størst.
Langs det øvrige vegnettet vil ikke økt standard på holdeplasser føre til økt kollektivbruk grunnet
lite bosetting og for lite rutetilbud. Det er et stort antall holdeplasser med lav standard langs
vegnett hvor det bare går skoleruter. Det er ønskelig å opprettholde minimumstilbud langs
skoleruter med holdeplasser med skilt og punktbelysning.

Figur 6 Plassering av skoler og tilbud til gående og syklende med bussholdeplasser
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Figuren viser at det er etablert bussholdeplasser langs stamrutene fv 120 og fv 427. I tillegg er
det etablert et stort antall holdeplasser langs veger som bare betjenes av skoleruter.
Målsettingen for tiltak langs disse rutene er:
- høykvalitets holdeplasser med trygg adkomst mellom boligområder og holdeplass og universell
utforming langs stamrutetraséene
- minimumstilbud som inkluderer holdeplass-skilt, lomme og punktbelysning for holdeplassene
som bare betjenes av skolerute

2.5

Nye utbyggingsområder
Nye utbyggingsområder kan gi behov for investeringer i trygg skoleveg, trafikksikker tilknytning
til kollektivnett mv. Det er i kommuneplanen for 2012-2024 planlagt strategisk boligprogram som
omfatter boligutbygging i følgende felt:
Område
B1 Brådalsfjellet

Ca antall boliger
2012-2016
117

Ca antall boliger totalt
117 – ferdig 2016

B11a Bekkeberget
Bekkeberget (2,5 mål)

40
4

40 – ferdig 2013
4 – 2012

Husersvingen
Nedre del B10 Ask sentrum/Bo klokt

12
74

12 – 2013
74 – 2014

B13 kommunal eiendom
Kjøpmannsstredet

30
80

60 – 2017
80 – 2015

Kommunale eiendommer i sentrum
B10 Ask vestre

90
0

250 – 2020
220 – 2024

Maxbo
Belstadsvingen

54
0

54 – 2015
30 – 2022

0
0

70 – 2024
14 - 2024

Rønnegrinda
Kulsrudgutua

Alle feltene er enten sentrumsnære eller i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse.
B1 Brådalsfjellet synes å kunne betjenes av eksisterende infrastruktur til/fra skole og barnehage
langs fv 427, men vil etterspørre en snarveg langs ny tverrforbindelse til Ask sentrum.
B11a Bekkeberget betjenes av eksisterende tilbud gjennom nærliggende boligfelt og tilbud langs
fv 427.
Bekkeberget (2,5 mål) ligger på motsatt side av tilbudet til gående og syklende langs fv 427 og
vil kunne kreve etablering av et sikret kryssingssted og tilknytning til bussholdeplass på østsida
av fv 427.
B6 Husersvingen betjenes av eksisterende tilbud langs fv 428.
Nedre del av B10 i Ask sentrum (Bo Klokt) ligger sentrumsnært langs eksisterende gang- og
sykkeltilbud.
B13 kommunal eiendom, Kjøpmannsstredet og Maxbotomta ligger sentrumsnært og ivaretas av
gang- og sykkelvegnett og etablerte kryssinger langs fv 120.

Rambøll
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Fartsgrenser

Figur 7 Fartsgrenser på fylkesveger og kommunale veger 2012

Figuren viser gjeldene fartsgrenser på hele vegnettet i Gjerdrum. Konsentrerte boligområder er
konsekvent regulert med 30 km/t. Fartsnivå på vegene i boligområdene er i varierende grad
sikret med bruk av fartshumper.
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Flere av de humpene som er etablert er ved reasfaltering jevnet ut slik at de har mistet mye av
sin fartsreduserende effekt. Eksempel på dette er Skogvegen.

Figur 8 Humper som mister sin opprinnelige form og effekt etter reasfaltering

Fylkesveger ved skoler har 40 km/t med humper. Fv 120 gjennom Ask sentrum som er et av de
første miljøgateprosjektene i landet fikk i 2012 40 km/t uten humper eller opphøyde gangfelt.
Sørumsvegen fikk også 40 km/t i 2012. Det lavtrafikkerte fylkesvegnettet har 60 eller 80 km/t.
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Tilbud til gående og syklende i Ask sentrum

Figur 9 Skoler og gang- og sykkelveger i Ask sentrum
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Trafikksituasjonen
Trafikksituasjonen i kommunen preges av fv 120 som går gjennom hele kommunen på langs og
gjennom kommunesenteret Ask. Trafikkmengdene varierer fra ÅDT 7100 ved Skedsmo grense
via 6500 i Ask sentrum til 3400 ved Nannestad grense.
Fv 428 mellom Ask og Kløfta er viktig forbindelse til E6 og rv 2 og har ÅDT 2000. Fv 427 og 429
er viktige for intern trafikk i kommunen. Fv 427 Brådalsgutua har ÅDT 4200 som er på nivå med
fv 120 nord for Ask sentrum.
Det foreligger i liten grad trafikktellinger for det kommunale vegnettet.
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Figur 10 Trafikkmengder på hovedvegnettet ÅDT 2011
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Ulykkessituasjonen
Analysen er basert på politirapporterte personskadeulykker (PPU) i perioden 2000-2009, hentet
fra Statens vegvesens STRAKS-register.

Figur 11 Politirapporterte personskadeulykker 2000-2009

En gjennomgang av personskadeulykker for 2010 og 2011 viser en ulykke med alvorlig
personskade i tillegg til materialet fra 2000-2009. Denne ulykken var på fv 120 i krysset med
Rognvegen.
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2.9.1 Ulykker fordelt på årstall og vegtype 2000-2009

I perioden fra 2000 til 2009 (10 år) er det registrert 63 politirapporterte personskadeulykker i
Gjerdrum kommune. Det totale ulykkesantallet (PPU) har variert fra 3 til 10 pr år. I snitt ble det
registrert 6,3 PPU årlig i perioden. Tabellen under viser hvordan ulykkene fordeler seg på år og
vegkategori.
Veg / År

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sum

FV

4

6

3

3

8

6

6

7

10

2

55

KV

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

PV

0

0

0

0

0

1

1

0

0

3

5

Sum

5

8

3

3

8

7

7

7

10

5

63

Selv om det totalt sett har vært ganske jevnt antall PPU i disse årene, har det vært store
variasjoner innen de ulike vegkategoriene. Spesielt på fylkesveg er det registrert store
variasjoner i perioden.
De fleste ulykkene skjedde på det fylkeskommunale vegnettet (55), hvorav 34 på fv 120
Nannestadvegen, 10 på fv 427 Fjellvegen/Vestbyvegen og 11 på fv 428 Gjerivegen. Kun 3 av
ulykkene fant sted på det kommunale vegnettet, mens 5 av ulykkene var på det private
vegnettet.
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2.10 Ulykker fordelt på alvorlighetsgrad og vegtype 2000-2009
I perioden ble det registrert 63 ulykker med totalt 89 skadde eller drepte. 2 ble drept, ingen
meget alvorlig skadd, 6 alvorlig skadd og 81 lettere skadd. I tabellen og figuren under vises
alvorlighetsgraden fordelt på vegkategori i perioden.
Veg / Alv.grad

Drepte

Meget alvorlig

Alvorlig

Lettere

Sum

Fylkesveg

2

0

6

71

79

Kommunal veg

0

0

0

5

5

Privat veg

0

0

0

5

5

Sum

2

0

6

81

89

Dødsulykkene har skjedd på følgende steder:
Veg

Hp

Meter

Dato

Kl

Gate/veg

År

FV 120

7

8605

04.03.2004

1844 Skogen

2004

FV 428

1

452

04.06.2008

1547 Gjerivegen

2008

Ulykkene langs fylkesvegene peker seg ut ved at de er mange og at de har høy alvorlighetsgrad
(2 dødsulykker og 6 alvorlig skadde). En årsak til høy alvorlighetsgrad er sannsynligvis høyt
fartsnivå. Høy alvorlighetsgrad kan komme av at lavt investeringsbudsjettet på fylkesveg de
senere år har medført at nødvendige sikkerhetstiltak ikke har vært mulig å gjennomføre.
Ulykkene som ble registrert på de kommunale vegene endte med 5 lettere skadde. Det samme
på private veger.
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2.11 Samfunnskostnader grunnet ulykker i kommunen
Tall for perioden 2001-2010 viser at vegtrafikken årlig førte til ca. 250 trafikkdrepte og nærmere
11.700 trafikkskadde i Norge. I løpet av tiåret har det vært en jevn nedgang i antall drepte og i
2011 var antall drepte redusert til under 170. Mange av de skadde blir påført varig helsetap. Tar
en høyde for manglende rapportering, spesielt av lettere skader, er det riktige skadetallet trolig
betydelig høyere.
De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til skadene beregnes slik:
Et dødsfall
En meget alvorlig skade
En alvorlig skade
En lettere skade
En materiellskadeulykke

26,5 mill
18,1 mill
6,0 mill
0,8 mill
49 000

kr
kr
kr
kr
kr

Kilde: ”Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2005” Prisnivå 2005

Kostnaden gjenspeiler samfunnets nytte av å unngå ulykker i trafikken, og består både av
realøkonomiske verdier og realtap.
Personskadeulykkene i Gjerdrum kommune i perioden 2000-2009 representerer ut fra dette en
samfunnsmessig kostnad på ca 154 mill kroner eller ca 15 mill kroner per år.
I tillegg kommer materielle skader, men her er den samfunnsmessige kostnaden ikke beregnet.
Alv.grad
Antall
Enhetspris (mill kr)
Kostnad (mill kr)

Drepte

Meget alvorlig

Alvorlig

Lettere

Sum

2

0

6

81

89

26,5

18,1

6,0

0,8

53

0

36

65

154

Tabell 2 Samfunnsmessige kostnader ved trafikkulykker i Gjerdrum 2000-2009

2.12 Annet
Av totalt 63 ulykker skjer 43 på rette vegstrekninger (dvs utenfor vegkryss), 14 i kryss og 6 i
avkjørsler. Fotgjengere er involvert i 5 av ulykkene, syklister i 4, mc/moped i 6 og biler i 48
ulykker (mykeste trafikant som er registrert i ulykken).
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2.13 Trafikkfarlige strekninger i kommunen
2.13.1 Ulykkes-strekninger

Figur 12 Ulykkes-strekninger 2005-2009

Det er en ulykkes-strekning som for perioden 2005-2009 nesten tilfredsstiller definisjonen
10 politirapporterte personskadeulykker på 5 år innenfor en lengde på en km.
Det er fv 120 Nannestadveien fra Skogan til Asmyrsvingen som har 9 PPU på 5 år innenfor en
lengde på en km. På denne strekningen var det i femårsperioden 2005 – 2009 tre ulykker med
påkjøring bakfra, fire møteulykker, en kryssulykke med manglende overholdelse av vikeplikt og
fire utforkjøringsulykker.
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Ulykkene med påkjøring bakfra er knyttet til kryss og avkjørsler. Møteulykkene og
utforkjøringsulykkene er knyttet til strekningen mellom Fjeldly og Gauterud. Fv 120 har veglys
fra sør i Skedsmo kommune fram til Gjerdrum grense, men ikke videre inn i Gjerdrum. Den har
dårligere geometrisk standard enn de rette strekningene før og etter ulykkes-strekningen, trangt
tverrprofil og den mangler tilbud til gående og syklende. Strekningen har fartsgrense 80 km/t.
2.13.2 Ulykkespunkt

Det er ingen ulykkepunkt i kommunen som tilfredsstiller kravet til 4 politirapporterte
personskadeulykker i løpet av 5 år innenfor 100m.
2.13.3 Spørreundersøkelse og folkemøte

I arbeidet med trafikksikkerhetsplanen ble det våren 2010 sendt ut spørreskjema til alle
velforeninger, skoler, foreldrearbeidsutvalg (FAU), politi og busselskap. Kommunen fikk 23
innspill fra foreninger og lag.
Innspillene er reflektert i del 2, faktaark.
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3.

VISJON OG MÅL

3.1

Nasjonale og regionale mål
Samferdselsdepartementet styrer trafikksikkerhetsarbeidet gjennom Nasjonal transportplan
(NTP). Forslag til ny Nasjonal Transportplan 2010-2019 foreslår å målsette en betydelig
reduksjon i årlig antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken, fra over 1200 (år 2004-2007) til
under 800 innen 2020. Dette er beskrevet som en etappe på vei mot ”nullvisjonen”, det vil si en
framtidig situasjon der trafikksystemet ikke skal kreve menneskeliv eller påføre
alvorlig/invalidiserende skade. ”Nullvisjonen” signaliserer vilje til radikal nytenking i
trafikksikkerhetsarbeidet.
Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer:
ETIKK

Ethvert menneske er unikt og uerstattelig.

Vi kan ikke akseptere at mer enn 1000 mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken i
Norge hvert år.
VITENSKAPELIGHET

Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for
utformingen av transportsystemet.

Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafikken og fysiske tåleevne i en
kollisjon skal legge premissene for løsninger og tiltak.

Vegtrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker adferd og beskytte dem mot alvorlige
konsekvenser av normale feilhandlinger.
ANSVAR

Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Trafikantene har ansvar for sin atferd; være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd.

Myndighetene har ansvar for å tilby et transportsystem som tilrettelegger for mest mulig
sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av ubevisste feilhandlinger.
Transportetatene har i sitt forslag til nasjonal transportplan lagt særlig vekt på å arbeide for
redusert antall ulykker med høy alvorlighet, det vil si møteulykker, utforkjøringsulykker og
ulykker med påkjørsel av myke trafikanter.

3.2

Fylkeskommunale mål
Akershus fylke behandler trafikksikkerhet både i Fylkesplanen og i Handlingsplan for
trafikksikkerhet. Fylkets planer har den samme forankring i nullvisjonen som de nasjonale
planene har.
Hovedmålet for areal og transport i Akershus fylkesplan (2006-2009) er:


Areal og transportsystemet i hovedstadsområdet skal utvikles slik at det fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljøer, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling for befolkning
og næringsliv i en bærekraftig retning.

I tillegg finner vi følgende delmål for folkehelse:
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Alle skal ha mulighet for fysisk aktivitet i natur og sitt nærmiljø
Utvikle gode, trivelige og trygge skolemiljøer og lokalsamfunn

I forslag til revidert fylkesplan er det foreslått følgende mål for trafikksikkerhet:

Antall skadde og drepte i trafikken i Akershus skal reduseres med 3% i året.
De fem viktigste resultatmålene for trafikksikkerhetsarbeidet de neste fire år (2011-2014) er:

Ulykker med hardt skadde eller drepte ungdom skal reduseres med 20% i perioden 20112014 i forhold til årene 2007-2010.

Ingen barn skal bli drept i trafikken i Akershus.

Ingen barn skal bli drept eller hardt skadd på veg til/fra skolen.

Fysiske tiltak skal gjennomføres slik at skadegraden ved møte eller utforkjøringsulykker
skal reduseres sammenlignet med tall for perioden 2007-2010.

Ingen syklist skal bli drept i perioden 2011-2014. Antall hardt skadde syklister skal
reduseres med 20% i forhold til perioden 2007-2010.
Fylkets handlingsplan for 2011-2014 har følgende fokusområder:

Trafikkopplæring i barnehage og skole
o Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i barnehager og skoler skal bidra til at ingen
barn i Akershus blir drept eller hardt skadd i perioden 2011-2014
o Trafikkopplæring i barnehage og skole skal bygges opp over begrepene livslang
læring og helhetlig kompetanse. Barn og unge skal sikres kontinuitet og
progresjon i trafikkopplæringen.
o Alle førskolelærere og lærere skal i løpet av handlingsplanperioden får tilbud om å
delta på kurs i regi av Trygg Trafikk for å bringe trafikkopplæring inn i skolen.
o Alle barn i Akershus skal få tilbud om å delta i trafikksikkerhetstiltak som er
beskrevet i planen
o Trafikk er ikke obligatorisk i barnehagens rammeplan. Trygg Trafikk motiverer til
trafikkopplæring i form av kurs for barnehageansatte og på studiesteder for
førskolelærerutdanning.

Aksjon skoleveg og følgevennordningen
o Aksjon skoleveg er en ordning der fylkeskommunen gir tilskudd til
trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og kommunale veger for å bedre
trafikksikkerheten i lokalmiljø og på skolevegen spesielt. Ordningen er et
spleiselag mellom fylke og kommune og forutsetter kommunal planlegging og
gjennomføring og kommunal delfinansiering.
o Følgevenn er en voksen person somfølger barn i 1.klasse på skolevegen, eller deler
av skolevegen. Hensikten er å få bort foreldrekjøringen og at barn skal gå til
skolen. Fylkeskommunen har øremerkede midler som skolene kan søke på.

Ungdom 15-24 år
o Kunnskapsløftet - 10. klasse – elevene skal kunne gjøre greie for hvordan
trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker

Voksne
o Refleksdag med påminnelsesannonser i aviser og radio og lokal-TV
o Bedre tilrettelegging for syklister i forbindelse med vegarbeid
o Økt kontrollvirksomhet på ulykkesutsatte strekninger
o Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid og –tidspunkt
o Møte med motorsykkelmiljøene
o Trafikksikkerhet for eldre 65+
o Sikring av barn i bil
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Kommunale trafikksikkerhetsplaner
o Trygg Trafikk og Statens vegvesen skal besøke kommunene i Akershus minst to
ganger i året for å informere om fylkets handlingsplan og hva Statens vegvesen
og Trygg Trafikk har å tilby. Ansvar TT og SVV
o Felles trafikksikkerhetskonferanse for kommunene hvert 2. år (2012 og 2014).
Ansvar SVV.
o Samlinger for grupper av kommuner. Ansvar SVV.

Flere av disse målene fra fylket og stat er det mulig å ta ned i Gjerdrum kommune. Særlig
gjelder det aktiviteter knyttet til skole og helse, men også fysisk utforming av vegnett og
lokalmiljø, arealplanlegging og det å lage arenaer hvor Trygg Trafikk og vegvesenet kan nå
Gjerdrums befolkning i alle aldre.
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Kommunale visjoner og mål

3.3.1 Visjon

Ingen skal skades eller bli drept når de ferdes i trafikken i Gjerdrum.
3.3.2 Hovedmål

Trafikksikkerhetsarbeidet i Gjerdrum skal ha som mål at de tiltak som er prioritert i denne planen
skal være gjennomført innen planperiodens utløp.
3.3.3 Delmål

Følgende delmål settes opp for gjennomføring og fullføring av trafikksikkerhetsplanen i perioden.

Det skal anlegges gang-/sykkelveg/fortau langs alle veger i kommunen som har
fartsbegrensning på 50 km/t eller mer.

Alle etablerte fotgjengerkryssinger på veger med fartsbegrensning lavere enn 50 km/t
skal være tilstrekkelig sikret med merking, skilting og lys.

Alle etablerte kollektivholdeplasser skal være tilstrekkelig sikret med trygg plassering,
skilting og lys.

Iverksatte trafikksikkerhetstiltak skal i størst mulig grad være gjennomført i henhold til
framdriftsplan for hvert enkelt prosjekt. Søknader om overføring av tilskudd fra år til år
skal begrenses til det minimale. Statens vegvesen har varslet kommunene om at slike
søknader om overføring av midler til prosjekt ikke lenger automatisk vil bli behandlet.
3.3.4 Generelle føringer

1. Tiltak langs fv 120 gjennom Ask sentrum knyttes til arbeidet med sentrumsutvikling Ask.
TS-planen omtaler bare strakstiltak.
2. Fylkestinget har vedtatt at innen 2015 skal det være gang- og sykkelveger ved alle
skolene i Akershus. http://valg-2011-akershus-fylkeskommune.origo.no/
3. Sikring av skoleveg. Reglene for skoleskyss hjemlet i opplæringslovens §7-1 sikrer 6åringene fri skoleskyss hvis avstanden til skolen er mer enn 2 km og elever fra 2. til 10.
trinn fri skoleskyss hvis avstanden er mer enn 4 km. Det må arbeides for at barna har en
tilrettelagt skoleveg langs hovedvegnettet eller langs snarveger inntil 4 km fra hver
skole. Tiltak på de første 2 km fra skolen må prioriteres først. Tilrettelagt skoleveg kan
være gang- og sykkelveg, fortau, snarveger som ikke går langs trafikkert veg eller
samtrafikk i boliggater med lavt fartsnivå og svært liten trafikk. Det innbefatter i tillegg
sikrede kryssinger for de samme gang- og sykkelrutene der disse krysser hovedveger og
hvor mengden gående og kjørende sammen tilfredsstiller Statens vegvesens kriterier.
4. Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på 2,6
km langs fv 120 fra Bråtesletta til Ask. Planen er vedtatt 16.06.10. Akershus
fylkeskommune har i Samferdselsplan for 2011-2014 vedtatt 16.12.2010 og i
fylkesrådmannens forslag til samferdselsplan for 2012-2015, satt den inn i marginallista
for neste 6-årsperiode med en ramme på kr 35 mill kr.
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4.

AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

4.1

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for å:

planlegge, bygge og vedlikeholde riks- og fylkesvegnettet

gjennomføre verkstedkontroll, ulike former for kjøretøykontroll, kontroll av kjøre- og
hviletid og bilbeltekontroll

gjennomføre førerprøver og kjøreskoletilsyn

utarbeide bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, føreropplæring og
kjøretøy

være Samferdselsdepartementets fagorgan når det gjelder trafikksikkerhet

bistå fylkeskommunene og kommunene med faglige råd om trafikksikkerhet

4.2

Politiet
Politiet har særlig ansvar for overvåking og kontroll av atferden til trafikantene.
Følgende kontrolltyper prioriteres:

Kontroll av aggressiv trafikantadferd

Fartskontroll

Kontroll med bruk av verneutstyr

Ruskontroll
Politiet har ansvaret for utfylling av ulykkesrapporter etter trafikkulykker. Ut over dette driver
politiet etter evne med informasjon og forebyggende arbeid i skoler, barnehager og
organisasjoner og rådgiving til kommuner i spørsmål knyttet til trafikksikkerhet, reguleringer,
skilting mv.

4.3

Sosial- og helsedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har ansvar for å:

utarbeide en sektorovergripende strategiplan for forebygging av skader og ulykker, i
hjem, på skole og på fritid

følge opp kommunalt skadeforebyggende arbeid innenfor rammene av WHO- konseptet
«Safe Communities» (Trygge lokalsamfunn)

videreføre sekretariatet for Trygge lokalsamfunn

utarbeide opplegg for et nasjonalt skaderegister som er basert på rutinemessig
registrering ved alle norske somatiske sykehus og utvalgte legevakter

bidra i arbeidet med «aktive skolebarn» sammen med Statens vegvesen, politiet og
Trygg Trafikk

følge opp St.meld. nr. 16 (2002–2003) – Resept for et sunnere Norge

følge opp forskrift for Miljørettet helsevern samt kommunehelsetjenestelovens § 1-4.
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Trygg Trafikk
Trygg Trafikk er en landsomfattende uavhengig organisasjon for det frivillige
trafikksikkerhetsarbeidet og skal fungere som et bindeledd mellom de frivillige aktørene og de
offentlige myndighetene som har ansvar for trafikksikkerheten.
Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper og er en
pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet. Organisasjonen har videre et særlig ansvar for at
trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet
innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikks arbeidsområder omfatter i hovedtrekk:





4.5

å gi trafikkfaglig og pedagogisk bistand til barnehager, skoler, høgskoler og foreldre for å
sikre at trafikkopplæringen og trafikkoppdragelsen blir best mulig
å spre informasjon om trafikksikkerhet til ulike målgrupper
å være bindeledd mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og myndighetene
å være en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet overfor beslutningstakere og
myndigheter

Fylkeskommunen
Fylkeskommunen har etter veglovens § 40a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme
trafikksikkerheten. Samferdselsstyret har vedtatt Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus.
Selve handlingsplanen er inndelt i følgende fem fokusområder:

Trafikkopplæring i barnehage og skole

Aksjon skoleveg og følgevennordningen

Ungdom 15-24 år

Voksne

Kommunale trafikksikkerhetsplaner

4.6

Kommunen
Kommunen har ansvaret for:








4.7

utarbeide kommunal trafikksikkerhetsplan
finansiering og gjennomføring av tiltak på det kommunale vegnettet
spille en aktiv rolle ved å fremme forslag til tiltak på fylkes- og riksvegnettet
påvirke prioriteringer som gjøres på fylkes- og nasjonalt nivå
drift og vedlikehold av kommunale veger
innarbeide gode holdninger til trafikksikkerhet hos sine ansatte
sikre at transporter som utføres i kommunal regi eller som kommunen, fylkeskommunen
eller staten betaler for, gjennomføres på en trafikksikker måte

Andre









Frivillige organisasjoner
Bilorganisasjoner og transportnæringen
Forsikringsbransjen
Trafikkskolene
Forskningsinstitusjoner
Fylkeslegen
Lokal presse
Redningstjenesten
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LOVGRUNNLAG
Kommunen forholder seg til og benytter seg av ulike lover i sitt arbeid. Dette er:

Vegtrafikkloven

Vegloven

Kommunehelsetjenesteloven

Plan- og bygningsloven

Opplæringsloven

5.1

Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven gjelder for all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da
bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.
I loven heter det at enhver skal ferdes hensynsfullt og varsomt så det ikke kan oppstå skade eller
voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Loven med
tilhørende forskrifter og utfyllende bestemmelser danner grunnlaget for tiltak som skilting,
parkering, trafikkontroller, trafikkopplæring, trafikkregler, krav til kjøretøy, personlig verneutstyr,
straffebestemmelser osv. Loven slår også fast at fylkeskommunen har ansvar for å tilrå og
samordne tiltak for å fremme trafikksikkerhet i fylket.

5.2

Vegloven
Formålet med loven er å trygge planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige og private
veger, slik at trafikken på vegene kan gå på et vis som trafikantene og samfunnet til enhver tid
er tjent med.
Vegloven omfatter mange generelle forhold som er knyttet til trafikksikkerhet, og gir
hjemmel til å fastsette vegnettets standard, både på hovedveger og lokalveger. Loven pålegger
bl.a. kommunen å bære utgiftene til planlegging, bygging og vedlikehold av kommunale veger.
På kommunale veger er det kommunen som forvalter vegloven, mens fylkeskommunen er
forvalter på fylkesvegene. På riksveg er Vegdirektoratet sentralmakta, og kan etter nærmere
regler fastsatt av departementet delegere myndighet til fylkeskommune, vegkontor og kommune.

5.3

Kommunehelsetjenesteloven
I lovens formålsparagraf heter det, sitat; ”Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme
folkehelsen og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle
sykdom, skade eller lyte….”. I ”samordningsparagrafen” (§1-4 Planlegging, informasjon og
samordning) heter det, sitat; ”Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over
helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne.” Videre i samme
paragraf heter det, sitat; ”Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt
av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid… og videre.
Helsetjenesten skal av eget tiltak gi informasjon om de forhold nevnt i annet ledd (faktorer som
kan virke inn på helsen) til de offentlige organer som har ansvar for iverksetting av tiltak som
kan virke inn på helsen”.
Loven pålegger med andre ord kommunen å holde oversikt over helseskadelige forhold i
kommunen, og å gi råd og opplysninger til andre offentlige etater (for eksempel
planmyndigheter, vegmyndigheter) om forhold som kan bedre helsetilstanden.
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Plan- og bygningsloven
Loven er viktig i forbindelse med gjennomføring av fysiske tiltak i kommunen. Loven inneholder
et generelt pålegg til kommunene om å lage planer for en fremtidsrettet arealbruk. Plan- og
bygningsloven legger sterk vekt på barns interesser og muligheten for medvirkning. Plan- og
bygningslovens § 9-1 stiller for eksempel krav om at kommunestyret peker ut en representant
som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser, når det faste utvalget for plansaker
utarbeider og behandler forslag til planer.

5.5

Opplæringsloven
Kommunen er ansvarlig for skyss av grunnskoleelever og voksne som har rett til skyss på grunn
av særlig farlig eller vanskelig skoleveg, § 13-4.
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6.

GENERELL BESKRIVELSE AV ULIKE TILTAK

6.1

Adferdsrettede tiltak







6.2

Opplæring av barn og unge
Opplæring i barnehagene
Opplæring i skolen
Helsestasjonene
Kontroll og overvåking av trafikant og kjøretøy
Eldre

Fysiske tiltak

6.2.1 Lokalisering, arealbruk

På lang sikt er dette et av de viktigste virkemidlene i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.
Arealbruk og lokalisering vil i hovedsak være styrt gjennom kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner. I kraft av plan- og bygningsloven vil det kunne stilles krav til infrastrukturen
(for eksempel gang- og sykkelveger) før utbygging av et område, jf rekkefølgebestemmelser.

6.2.2 Universell utforming

Tilrettelegging av transportsystemet for alle brukergrupper skal være en forutsetning for alle
tiltakene som gjennomføres i kommunens handlingsplan. I planleggingen og opparbeidingen av
fortau, bussholdeplasser, kollektivterminaler, underganger m.m skal det i samarbeid med
Statens vegvesen tilrettelegges på en slik måte at rullestolbrukere, blinde og svaksynte mv.
enkelt kan ta seg fram. Frem til bussholdeplasser kan det f.eks etableres ledelinjer i brostein,
eller etableres skiferheller med mønster i som signaliserer bussens stopp. Spesielt i byområder
og tettsteder vil det være viktig å utforme byrommet /sentrumsgater på en måte som letter
fremkommeligheten enten det er barnevogner, rulatorer, rullestoler eller blinde /svaksynte.
Etablering av ledelinjer i sentrumsområder er viktig for alle, både barn, unge, eldre og ikke minst
for turister for å finne fram til eks. kollektivholdeplasser.

6.2.3 Fysiske tilretteleggingstiltak

Nye gang- og sykkelveger
Bygging av gang- og sykkelveger øker antall gående og syklende, særlig dersom anlegget inngår
i en større sammenheng og vedlikeholdes året rundt. Gang - og sykkelveger synes
å gi en svak ulykkesreduksjon, men dette varierer sterkt med utformingen av kryssingssteder.
I tillegg til sikkerhetseffekten gir gang - og sykkelveger bedre framkommelighet og økt velferd
både for gående og syklende – og de fungerer som møtested og bindeledd mellom barn og
mellom naboer, og som rekreasjons - og mosjonsarena for unge og gamle.
Etablering av gang - og sykkelveger gir utvilsomt en positiv helsegevinst.
Fortau
Fortau er i hovedsak et aktuelt tiltak i sentrumsområder, men også i boligområder.
Etablering av fortau synes å gi en svak nedgang i ulykker. I tillegg til utformingen, og
vedlikeholdet, og bruken av selve fortausarealet, er det viktig at det legges til rette for gode
kryssingssteder, enten det gjelder ved gatehjørner eller langs strekninger.
Arealet som fortauet anlegges på kan enten tilhøre tilstøtende bebyggelse (privat) eller det
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offentlige. Eieren av fortausarealet er også ansvarlig for snørydding og annet vedlikehold
Busslommer, av- påstigningsplass ved skolene, kollektivtiltak.
Arealdisponeringen rundt en busslomme er viktig. Arealet bør være flatt slik at bussen ikke sklir
mot elevene og at elevene ikke sklir inn mot bussen på glatta. Det er viktig at busslommer og
snuplassene for buss ved skolene er godt belyst. Radius for etablering av snuplass for buss bør
være 26 m i diameter.
For å stimulere til økt sykkelbruk og bruk av kollektivnettet er det viktig å etablere
sykkelparkering i forbindelse med buss-stopp, gjerne med takoverbygg.
Fartsregulerende tiltak
Skadeomfanget øker dramatisk med hastighetsnivået i kollisjonsøyeblikket, ikke minst når det
gjelder myke trafikanter. Eksempelvis har en fotgjenger 90 % sjanse til å overleve en påkjørsel i
30 km/t, mens dersom farten er 50 km/t er fotgjengerens overlevelsessjanse bare 15 %. Dette
viser hvor viktig det er å få redusert den reelle farten, og ikke bare stole på at skilting eller andre
tiltak alene gir det ønskede fartsnivået.
Fartsgrenser
De generelle fartsgrensene i Norge er 80 km/t i spredtbygd strøk og 50 km/t i byer og tettsteder.
Ut over dette kan det fastsettes særskilte fartsgrenser for ulike vegtyper/områder (30, 40, 60,
70, 90, 100 km/t). Høy avkjørselstetthet, mange ulykker og lite tilfredsstillende gang- og
sykkeltilbud kan føre til at fartsgrensen settes ned. Kommunen har vedtaksmyndighet for
kommunale veger, mens det er Statens Vegvesen som er vedtaksmyndighet for Riks- og
fylkesveger.
Innsnevring i kjørebane
Innsnevring av vegbredden gjør det mer oversiktlig for de som skal krysse kjørebanen, men
hastighetsreduksjonen er vanligvis liten. Miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) er innsnevringer i
kjørebanen, opphøyninger m.m. kombinert med beplantninger.
Humper
For adkomstveger i middels tett til tett bebyggelse anbefales fartsdempende tiltak når:

rettstrekninger i området er lengre enn 150 m (som rettstrekning regnes også kurve med
horisontalradius over 100 m), eller

vegen er belastet med gjennomgangstrafikk, eller

fartsnivået på forhånd er større enn 10 km/t over ønsket fartsgrense. (Med fartsnivå
menes her den kjørefart som 85 % av trafikkantene velger).
Humper etableres i tilfeller der det ikke er gang-/sykkelveg eller fortau. I enkelte tilfeller kan
velforeningene søke om å få humper i sitt område, ved å bekoste dem selv.
Soneregulering
Samordnet bruk av flere fysisk fartsregulerende tiltak (humper, innsnevringer, m.v.)
Vanligvis brukt i byområder/tettbygd strøk. Tiltaket gir en betydelig ulykkesreduksjon.
Automatisk trafikkontroll (ATK)
Automatisk fartskontroll har som formål å redusere ulykker på strekninger med høyt
risikonivå og høy ulykkestetthet og hvor gjennomsnittshastigheten er høyere enn skiltet
fartsgrense. Undersøkelser har vist at tiltaket har god ulykkesreduserende effekt, spesielt i
forhold til fotgjengerulykker.

Rambøll

38 (45)

2013-2019

Rundkjøringer
I vegkryss med stor trafikk kan ventetiden for vikepliktig trafikk bli lang. Dette kan friste
trafikantene til å utnytte små tidsluker. Om lag 40 % av alle politirapporterte personskadeulykker
inntreffer i kryss. Rundkjøringer reduserer antall personskadeulykker
med 25 – 35 %. Dette gjelder både i kryss som tidligere var vikepliktregulerte og i tidligere
signalregulerte kryss. Risikoen for personskadeulykker i rundkjøringer (antall ulykker pr million
innkommende kjøretøy) er lavere enn i noen annen type plankryss. Undersøkelser
tyder på at fotgjengerulykker reduseres like mye som andre ulykker ved bygging av
rundkjøring. For sykkelulykker er reduksjonen i ulykkestall noe mindre, ca 10-20 % (mot 30-40
% for totalt antall personskadeulykker). Antall materiellskadeulykker øker derimot i rundkjøringer
(TØI: Trafikksikkerhetshåndbok).
Underganger / overganger
Planskilte kryssingssteder gir sterk nedgang i antall ulykker med fotgjengere som skal
krysse vegen – dersom anlegget brukes vel og merke. Plasseringen av en undergang /
overgang må planlegges nøye, spesielt med den hensikt at tiltaket ikke blir noen vesentlig
omveg. Ellers er det viktig med god sikt, belysning, renhold og slak stigning.
Belysning
Vegbelysning anses som et trafikksikkerhetstiltak med stor ulykkesreduserende effekt.
Vegbelysning reduserer antall dødsulykker i mørke med ca 65 %, antall personskadeulykker med
ca 30 % og antall materiellskadeulykker med ca 15 %.
Vegbelysning har større virkning på fotgjengerulykker i mørke (ca 50 %) enn på andre ulykker
(TØI: trafikksikkerhetshåndbok).
Trafikkmengde og ulykkesrisiko er de viktigste vurderingskriteriene som legges til grunn for å
etablere vegbelysning. Imidlertid forutsettes alltid gangfelt, underganger, rundkjøringer m.m å
være utstyrt med belysning. Beregnet kostnad pr. lysstolpe er ca kr 15 000.- (kr 3000,- for kun
armaturen). I tillegg kommer driftskostnader.
For veglys langs riksveg får kommunen refundert et visst beløp pr lyspunkt.
Dersom veglys etableres, er det viktig med en gjennomført belysning. Fra synet vårt vender seg
til lys, tar det 1 sekund. For å vende synet til mørket, tar det ca en halv time. Derfor er det viktig
med sammenhengende lys fremfor enkeltpunkter.
Gangfelt
Vanlige gangfelt synes å føre til økning i antall ulykker, både for fotgjengere og biler
(påkjøring bakfra). Undersøkelser viser at fotgjengerulykker øker med 28 % ved etablering
av gangfelt. Dersom gangfeltene imidlertid opphøyes eller belysningen bedres oppnås en
viss ulykkesreduksjon. Det er kun opphøyde gangfelt som bør anbefales.
Kriteriene for etablering av gangfelt er bla knyttet til fartsgrense, trafikkmengde og antall
kryssende fotgjengere. De formelle kravene til etablering av gangfelt er relativt detaljerte.
Vegnormalen setter krav om minimum 200 biler og 25 fotgjengere i rushtimen ved 50 km/t.
Ved 60 km/t er minimumskravet 100 biler eller 25 fotgjengere i rushtimen.
Skilt
Det er etablert en skiltgruppe (forvaltningsgruppe) bestående av 2 fra Statens vegvesen, 1
fra politiet og 1 fra kommunen. Gruppa fungerer som et diskusjonsforum og vurderer tiltak
med skiltet fartsgrense, samt andre skilttiltak for å bedre trafikksikkerheten.
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Frisikt
I alle vegkryss og avkjørsler skal det etableres en frisiktlinje. Denne skal sikre tilstrekkelig sikt ut
i møtende veg. Frisiktlinjen varierer etter vegtype. Innen frisiktlinjen er det ikke tillatt med
beplantning eller annet over 0,5 m over bakkenivå.

6.2.4 Drift og vedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikehold av kommunale veger. Pr. 01.01.2010 hadde
kommunens driftsavdeling ansvar for vedlikehold av 25 km veg. I tillegg 5 km med fortau og
gang-/sykkelveg. Med vedlikehold menes siktforbedring, reasfaltering, brøyting,
strøing m.m. Dette er rene driftstiltak som ikke kommer med i selve handlingsplanen.

6.2.5 Skoleskyss

I lov om opplæring § 7, heter det at fylkeskommunen skal sørge for den daglige
transporten mellom bolig og opplæringssted for elever som har avstand på minst 4 km, beregnet
etter korteste gangveg. For 1.klasse gjelder retten til skyss for elever som har
minst 2 km gangavstand mellom bolig og opplæringssted.
Kommunen er i tillegg ansvarlig for å gi skoleskyss til elever grunnet særlig trafikkfarlig eller
vanskelig skoleveg.

6.3

Kollektivtiltak
Kollektivtrafikkplanlegging tas opp i planer og prosjekt. I en pendlerkommune som Gjerdrum, er
det viktig å ha kontakt med samferdselsetatene for å fremme bedre kollektivtrafikktilbud for
innbyggerne.
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KILDER TIL FINANSIERING
Selv om kommunen har en nøkkelrolle i trafikksikkerhetsarbeidet, er det mange av sakene
som kommunen behandler som skal gjennomføres og bekostes (helt eller delvis) av andre
organer. Kommunen har følgende kilder til finansiering av trafikksikkerhetstiltak:

7.1

Aksjon skoleveg
Prosjekt Aktive skolebarn er et samarbeidsprogram mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statens
vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. Prosjektets hovedmål er å få flere barn til å bruke skoleveien
på en trygg og aktiv måte. Pengene fordeles gjennom Aksjon skoleveg og gis til mindre tiltak på
eller i forbindelse med fylkes- og kommunale veger. Målet er bedre sikring av skoleveger og
andre fysiske tiltak i barns nærmiljø. Tiltak knyttet til riksveger finansieres ikke av denne
tilskuddsordningen, men over det ordinære riksvegbudsjettet.
Pengene fra Aksjon skoleveg kan gå til en rekke tiltak, som for eksempel opphøyde gangfelt,
trafikksaneringer, trafikkøyer ved gangfelt, snuplasser, frisiktsutbedringer og veglys. Det er nå
også åpnet for at det kan gis tilskudd til lokale informasjonskampanjer og revisjon av kommunale
trafikksikkerhetsplaner.
Aksjon skoleveg er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre
trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel er på opptil 80 %, mens resten dekkes av den
enkelte kommune. Statens vegvesen administrerer og samordner tilskuddssøknadene og
godkjenner ferdige prosjekter, mens kommunene står for planlegging og gjennomføring. Et av
kriteriene for å få tilskudd er at kommunen har en godkjent og revidert trafikksikkerhetsplan.

7.2

Straksmidler
Det er i hovedsak Statens vegvesen som er initiativtaker i forhold til disse midlene.

7.3

Følgesvennordningen
Følgesvennordningen dekker 50% av kostnadene ved å ha en voksen person til å følge barna der
hvor det er trafikkfarlige strekninger på skolevegen. Intensjonen er at barna skal være trygge på
skolevegen i følge med en voksen. I tillegg til at barna er i fysisk aktivitet ved å gå, så trenes de
også i å ferdes ute i trafikken. Ordningen kan også benyttes til å premiere førsteklassinger som
går til skolen.

7.4

Refleksvester
Alle offentlige skoler får tilbud om refleksvester til sine elever i 1. klasse. Vestene er en gave fra
Akershus fylkeskommune. Informasjonen sendes skolene direkte. Trygg Trafikk, Statens
vegvesen og politiet står for utdelingen.

7.5

Mindre kollektivtiltak
Tilskuddsordning for mindre tiltak som bedrer kollektivtrafikken. Kommunene kan få dekket inntil
50% av kostnadene.
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TILTAK OG PRIORITERING
Tiltakene i tiltakslisten er prioritert ut fra forventet effekt og sammenheng med mål og
satsningsområder. Tiltakene er delt i tiltak innenfor opplæring, adferd, kontroll og helse,
strakstiltak og investeringstiltak på privat og kommunal veg og strakstiltak og investeringstiltak
på fylkesveg ut fra kostnad og kompleksitet.
Kostnadene som er satt opp i tiltakslistene, er anslåtte kostnader. Spesielt på de større tiltakene
må det utarbeides forprosjekt for å få et mer korrekt kostnadsoverslag. Kostnader ved eventuelle
grunnerverv i forbindelse med gjennomføring av trafikksikkerhetstiltakene vil komme i tillegg til
kostnader anslått her.
Den samlede kostnad på de tiltak som er foreslått prioritert og kostnadsberegnet i planen er:






Adferd, opplæring, kontroll og
Strakstiltak på privat og kommunal veg:
Investeringstiltak på privat og kommunal veg:
Strakstiltak på fylkesveg:
Investeringstiltak på fylkesveg:

55 000 kr
275 000 kr
850 000 kr
255 000 kr
52 mill kr
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HANDLINGSPLAN 2013
Forslagene som ble vurdert som gjennomførbare er fordelt på skolekrets og samlet i en oversikt
bak i tiltaksliste 2013-2017 i trykt vedlegg. Noen av forslagene er ført videre til handlingsplanen,
som foreslår hvilke tiltak som skal gjennomføres de to neste årene (2013/2014). Omfanget av
prosjekter som er tatt med i handlingsplanen er basert på antatt kostnad for det enkelte tiltak og
antatt økonomisk ramme for trafikksikkerhetstiltak i Gjerdrum kommune de kommende år.
Handlingsplanen revideres årlig og innarbeides i kommunens økonomiplan.
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