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Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
 

Forslag til handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2019  
Trafikkfarlige skoleveger 
 

 

 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Temaplan for trafikksikkerhet skal inneholde en handlingsplan for fysiske tiltak. I denne saken 
legges handlingsplanen med vedlegg, trafikkfarlige skoleveger fram til behandling. 
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Bakgrunn for saken 
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Gran ungdomsråd            
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
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Planutvalget            
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Kommunestyret            
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Gran kommune er godkjent som trafikksikker kommune. En del av det er at kommunen skal ha en 
plan for trafikksikkerhetsarbeidet. Temaplan trafikksikkerhet ble godkjent i juni 2015. Det er en 
forutsetning for at fylkeskommunen og Statens vegvesen skal prioritere tiltak i Gran, at 
handlingsplanen for fysiske tiltak behandles i årlig. Denne ble sist revidert i desember 2017.  
 
Det har vært i dialog med skole og barnehage for å få innspill til handlingsplanen og den er behandlet 
i trafikksikkerhetsutvalget. Det kom noen innspill som følge av dialogen. Innspillene omhandlet 
ønsker om mindre tiltak 

 
 Av tiltakene med kommunalt ansvar i handlingsplanen vedtatt i 2017, er følgende gjennomført: 

 Ledegjerde mellom parkeringsplassen til Trintom skole og gangveg langs Søndre Ålsvegen. 
 

 
Miljøgata er også et viktig trafikksikkerhetstiltak, vi har valgt ikke å ta den med i handlingsplanen, 
men som et eget ledd i vedtaket fordi dette er et eget prosjekt i rv. 4 prosjektet. Det er viktige at alle 
krysningspunktene blir ivaretatt. 
 
Kommunen har kun myndighet til å endre fartsgrenser og innføre fartsreduserende tiltak på 
kommunale veger. Dette blir vurdert fortløpende etter som det kommer innspill. 
  
Gjeldende tiltaksliste ble utarbeidet i 2017 og tiltakene ble prioritert ut fra de data som da var 
tilgjengelig. Det ble særskilt lagt vekt på nærhet til skole og om vegen var vurdert som særlig 
trafikkfarlige for skolebarn. Anslåtte trafikktall var også tatt i betraktning.   
Det er også tatt i betraktning hvor mange boenheter som kan ha nytte av tiltaket som en del av 
vegen til skole.  
 
Handlingsplanen for tiltak på riks- og fylkesveger danner grunnlag for innspill årlig handlingsprogram 
for SVV og handlingsplan for fylkesvegnettet i Oppland. Det er ikke gjort tiltak på dette vegnettet 
siden forrige behandling. Ved gjennomføring av tiltakene knyttet til rv. 4 prosjektet vil en kunne 
gjennomført alle tiltakene knyttet til riksvei. 
 
Følgende endringer er gjort i tiltakslista: 
 
Det er kommet innspill fra: 

 Moen barneskole:        
Fv. 50 Movegen, gang/sykkelveg Rognstadvegen – Solbakken – Endring: Flyttes fra  

                    prioritering nr. 5 til nr. 3  
Fv. 52 Movegen, Busslomme ved Emsevegen og Rognstadvegen – Endring tatt inn i tiltakslista            

                  Med prioritering nr. 2 og 4 
 

 Rakalauv barnehage: Biler som kjører Gagnumsvegen kjører for fort forbi barnehagen, samt        
mer belastning etter bomveg nede i bygda.  
De ønsker fysisk hindring som fartsdumper for å få bilen til å senke 
farten forbi barnehagen. 
Endring: Prioritering nr. 2, under mindre  tiltak 

 

 Trintom barneskole: Barn som bor langs Jarenstranda går fra skolen gjennom Øgardsbakka     
                                     og krysser gamle R4. De gidder ikke å gå bortom Granvang  og til  høyre      

                                                    gjennom Vassenden de går rett over gamle R4 der det fremdelses kan  
                                                    være stor trafikk. 
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- Endring. Tatt med som eget punkt under miljøgata, viktig at alle 
kryssningspunkter blir ivaretatt.  

 
Flyttet tiltak, Store prosjekter, kommunale veger: 
Prioritet nr. 3, Utbedring av kryss mellom fv.240 og Skutelandet, flyttes til mindre prosjekter, 
prioritering nr. 7 
 

 
 
Lagt til: Mindre prosjekter kommunale veger: 

 
 Redusere fart og etablere fartsdempere ved Rakalauv barnehage 

 Merke fotgjengerfelt 

 Etablere fartsdempere i Stensrudhavna og Granumsvegen 

 Merke oppstillingsplasser for forflytningshemmede  

 Bytte ut gamle defekte gatelys i forbindelse med skoleveg 

 
 

Flyttet tiltak, Store prosjekter på Fylkevegnett: 
                Tidligere prioritet  ny prioritet 

 Fv.240 Fjordlinna, gang-/sykkelveg Skutelandet – Fjordvang nr. 2      nr. 4 

 Fv.56 Lynnebakka, fortau Ringstad – Saugssvingen  nr. 3      nr. 2  

 Fv.36 Ringdalslinna, gang-/sykkelveg Hjertebo – Gransbråten nr. 4      nr. 5 

 Fv.50 Movegen, gang-/sykkelveg Rognstadvegen – Solbakken nr. 5      nr. 3 
 

 

 
Slettede tiltak , Store prosjekter på Fylkevegnett: 
 

 Fv.45 Bleikenvegen, gang-/sykkelveg Bleiken stasjon – Rundenvegen 

 Fv.45 Bleikenvegen, gang-/sykkelveg Bjørklund – Bleiken stasjon 

 Fv.45 Bleikenvegen, gatelys fra Bjørklund skole og sørover 
 
Disse tiltakene blir slettet på grunn av omlegging til nye skolekretser 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Vegloven og vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Temaplan trafikksikkerhet i Gran kommune, juni 2015  
Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2017 i Gran kommune, desember 2017 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyresak 113/17, Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2018, 14.12.2017 
 
Økonomi 
Tiltakene finansieres gjennom kommunale investeringsmidler til trafikksikkerhetstiltak gitt i budsjett 
og økonomiplan. Gjennomføring av tiltak er avhengig av bevilgningenes størrelse. Midlene benyttes 
på prioriterte tiltak dersom nødvendige avklaringer er på plass. Resterende midler benyttes til 
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mindre uprioriterte tiltak. Der hvor det er grunnlag for det, søkes det om fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler som del av finansieringen. 
 
Bemanning 
Tiltakene forutsettes gjennomført med dagens bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Ja 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Årets behandling innebærer en rullering av gjeldende handlingsplan. Siden skolekretsene nå har blitt 
endret, har vi tatt bort noen av tiltakene som ikke lenger er trafikkfarlige med tanke på skoleleveg. 
Av mindre tiltak er det hovedsakelig ønsker om lavere fartsnivå og krysningspunkter som går igjen. 
  
Handlingsplan for fysiske tiltak er inndelt i flere områder:  
Riksveger, fylkesveger og kommunale veger, henholdsvis store og mindre tiltak.  
Siden forrige behandling er det kun utført tiltak med kommunalt ansvar. Riks- og fylkesvegtiltak 
omtales derfor ikke her. 
 
Kommunale veger:  
Det har ikke vært avsatt midler til større trafikksikkerhetsprosjekter i 2018. Det ses ingen grunn til å 
endre lista for disse tiltakene.  

 Når det gjelder mindre tiltak var det kun ett på lista (Ledegjerde mellom parkeringsplassen til 
Trintom skole og gangveg langs Søndre Ålsvegen. Dette er gjennomført.  

 
Det har kommet med innspill om å flytte utbedring av kryss mellom fv. 240 og Skutelandet fra store 
prosjekter og ned på mindre prosjekter fordi vi mener at kommunen selv kan gjennomføre dette 
prosjektet. 
 
Opparbeidelse av fortau eller gang-/sykkelveger er kostbare tiltak. Når man ser det store behovet er 
det klart at det vil gå svært mange år før alle behov er dekket. Det må derfor ses på andre løsninger 
på kort sikt. Det første som bør vurderes er nedsatt fartsgrense til 40 eller 50 km/t. Skal fartsgrense 
40 km/t virke, må det samtidig etableres fartsdempende tiltak med relativ kort avstand i mellom. 
Statens vegvesen anbefaler 75 m ved 30 km/t, 100 m ved 40 km/t og 150 ved 50 km/t.  
 
Det er en del etterspørsel etter oppmerkede fotgjengerfelt der folk krysser vegene. Fotgjengerfelt er 
ikke et trafikksikkerhetstiltak, men et tiltak som bedrer framkommeligheten for myke trafikanter. 
Statistisk sett skjer de fleste påkjørsler av fotgjengere i fotgjengerfeltene. Det skjer sannsynligvis fordi 
fotgjengerne er mindre aktsomme når de krysser vegene på fotgjengerfelt og bilistene utviser ikke 
tilstrekkelig aktsomhet. Skal det etableres nye fotgjengerfelt bør ikke fartsgrensen være høyere enn 
50 km/t og fotgjengerfeltet bør være opphøyet.  
 
Tiltakene langs fylkesvegene er rettet inn mot de strekninger som har størst potensiale for økt 
forflytning til fots eller med sykkel innen 2 km fra skolene.  
Oppland fylkeskommune arbeider fortsatt med å omklassifisere fylkesveger til kommunale veger, 
men det er gitt signaler om at dette arbeidet vil ligge på vent til etter sammenslåing av 
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fylkeskommunene i 2020. Det kan bety at noen av de fylkesvegstrekningene hvor det er behov for 
gang- og sykkelveg, kan bli kommunale.  
 
Rådmann påpeker at politikerne har alle muligheter til å endre på prioriteringene. Det anbefales 
imidlertid ikke å ta vekk de to første tiltakene på listen over fylkesveger fordi tiltakene allerede ligger 
inne i Oppland fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveger. 
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at framlagte tiltaksliste godkjennes.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtatt handlingsplan for trafikksikkerhet oversendes Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen. 
Tiltaksplanen gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. desember 2018 
Godkjent av rådmannen  
 
 
 
 
 
 
 


