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Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  

 
 

Oppsummering 
Rådmannen legger frem revisjon av temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022. 
Trafikksikkerhetsarbeidet endres ved at tiltak utvides til å omfatte trafikant tiltak og 
organisatoriske tiltak. Det gjøres i forbindelse med at Gran kommune skal resertifiseres som 
Trafikksikker kommune. Tiltaksliste med fysiske trafikktiltak ble revidert og vedtatt i februar 2019. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Temaplan for trafikksikkerhet ble vedtatt første gang i 2015. Dette er en plan som sammenfatter det 
kommune gjør i forhold til trafikksikkerhet ikke bare fysiske tiltak på veg. Planen ble utarbeidet som 
del av godkjenning av Gran kommune i regi av Trygg trafikk. 
I forbindelse med at Gran kommune skal bli resertifisert som trafikksikker kommune, var det 
nødvendig å revidere kriteriene som er grunnlaget for å bli en trafikksikker kommune. Det har vært 
en gjennomgang av handlingsplaner og tiltak for de fleste saksområder. 
  
I forbindelse med endring av skolestruktur har oversikten over trafikkfarlige skoleveger blitt 
gjennomgått. De fleste vegene rundt skolene har blitt satt inn i en matrise som vurderer om vegen er 
trafikkfarlig, bør vurderes om den er trafikkfarlig eller om den ikke er trafikkfarlig. Matrisen er delt 
inn i 5 kategorier med tilhørende fartsgrenser. 
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På bakgrunn av det som kom fram her er listen over veger som er definert som trafikkfarlig også 
oppdatert, denne listen ligger vedlagt. Det er også gjort en beregning av hvilke antatte økonomiske 
konsekvenser dette får.  
 
For å gi et mer samlet bilde av trafikksikkerhetsarbeidet er det lagt ved en rekke vedlegg som er 
retningslinjer, maler og andre underliggende dokumenter som del av trafikksikkerhetsarbeidet. 
Rådmannen forutsetter at disse dokumentene kan justeres på delegert myndighet til rådmannen 
fram til ny hovedrullering av planen.  
 
 

  
Konsekvenser 
 
 
Lover og forskrifter 
Folkehelseloven og Plan- og bygningsloven.  
I henhold til folkehelseloven og Plan- og bygningsloven, har kommunen et generelt ansvar for å 
forebygge skader og ulykker lokalt. 
 
Eksisterende planer 
Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017, vedtatt av kommunestyret 18.06.2015. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret har allerede vedtatt  tiltaksliste med fysiske trafikksikkerhetstiltak i 
kommunestyremøtet i februar 
 
Økonomi 
Det er satt av kr.1125 000 til mindre fysiske tiltak på kommunal vei. Det vil bli gjennomført tiltak 
etter prioriteringen så langt budsjettet rekker. Økonomiske konsekvenser for fysiske tiltak er 
finansiert i gjeldende budsjett. Tiltak på fylkes og riksvei forutsetter bevilgninger på  
 
Blir forslaget til endringer av hvilke veger som er trafikkfarlige vedtatt, vil det føre til en utgift på 
anslagsvis 1,9 millioner kroner til skoleskyss for elever som bor innenfor grensen til fri skoleskyss. 
Dette er økning på rundt 180 000,- i forhold til skoleåret 2018-2019. Denne økte utgiften må Gran 
kommune dekke innenfor gjeldende driftsbudsjett for skole og barnehage.  
 
Gjennomføring av øvrige tiltak er forutsatt dekket innenfor gjeldende budsjetter. 
  
 
Bemanning 
Det er forutsatt at tiltakene skal gjennomføres uten endringer i bemanning.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg  
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Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen ser for seg følgende alternative løsninger  
Godkjenne planen 
Eller avvise planforslaget 
Eller godkjenne planen med endringer 
 
Temaplan trafikksikkerhet oppsummerer og samler kommunens arbeid med trafikksikkerhet. Det blir 
ikke et ensidig fokus på de fysiske tiltakene.  
Kommunestyret har allerede vedtatt de aktuelle prioriteringslistene for fysiske tiltak på veg. Det er 
derfor naturlig å fokusere på de mer overordnede forholden knyttet til trafikksikkerhet og hva slags 
forebyggende tiltak kommunen kan iverksette når det gjelder rutiner, kompetanseheving og andre 
holdningsskapende tiltak.  
 
Gjennom samarbeidet med Trygg trafikk om trafikksikker kommune får vi en oppfølging og 
kunnskapsutveksling med andre kommuner og Trygg Trafikk. En revisjon av planen og gjennomgang 
av denne er nødvendig for å kunne resertifiseres som trafikksikker kommune. Vi som kommune får 
også et annet fokus enn bare å være opptatt av de fysiske tiltakene på veg.  
 
Til denne planen har man utarbeidet en oversikt over kostnadene til transport som kommunen har 
for trafikkfarlig skoleveg. En har også brukt et sett med kriterier for å vurdere nye veger. Veger som 
allerede har vært definert som trafikkfarlig skoleveg har ikke vært vurdert. Rådmannen mener at vi 
må ta opp igjen dette temaet før skoleåret 2020/21 for å vurdere de veger som allerede er vurdert 
som trafikkfarlig for å se om noen kan tas ut. Vi bør også vurdere prioriteringen i forhold til fysiske 
tiltak nærmere opp mot kostnadene ved transport ifht trafikkfarlig skoleveg.   
 
Kommunestyret kan vedta endringer i deler av plandokumentet og legge til eller fjerne tiltak.  
 
Gran kommune har utviklet arbeidet sitt med trafikksikkerhet videre fra å være fokusert mest på 
fysiske til å arbeid mer systematisk med holdningsskapende og organisatoriske tiltak. Rådmannen 
anbefaler derfor at kommunestyret vedtar forslaget til trafikksikkerhetsplan.   

 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Tiltakene formidles i organisasjonen og til samarbeidsparter når planen er vedtatt. 
 

 
Dato: 16. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Antatte kostnader 

trafikkfarlige skoleveger
 

Vedlegg 1 Drifts- og 

vedlikeholdsstandard for kommunale veger.docx 
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Vedlegg 2 -  

Vedtatte_retningslinjer for tjenestereiser for ansatte i Gran kommune 

Vedlegg 5 - 

Kulturavdelingen - Fordeling av kommunalt driftstilskudd til aktivitet og tilskudd til drift av anlegg 

Vedlegg 6 - 

Kulturavdelingen - Søknad om kommunalt driftstilskudd 

Vedlegg 7 - 

Planavdelingen - Mal+referat+oppstartsmøte 

Vedlegg 8 - 

Planavdelingen - Mal - Planbeskrivelse uten logo 

Vedlegg 9 - 

Samferdsel og park - Godkjent Generell arbeidsvarslingsplan for kommunaleveger 

Vedlegg 10 - 

Samferdsel og park - Godkjent Generell arbeidsvarslingsplan for kryss kommunaleveger og fylkesveg 

Vedlegg 11 - 

Samferdsel og park - Skriftlig bekreftelse på at kriteriene er oppfylt 

Vedlegg 12 - 

Barnehager - Virksomhetsplan 2016-2019
 

Vedlegg 13 - 

Barnehager - RISIKOVURDERING
 

Vedlegg 14 - 

barnehager - Rutine for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport
 

Vedlegg 15 - 

barnehager - Skriftlig bekreftelse på at kriteriene er oppfylt
 

 


	TILLEGGSSAKSLISTE
	Formannskapet

