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Skedsmokommuneleggermed dette
framTrafkksikkerhetsplanfor peri-
oden2011-2022.

Utgangspunktetfor traf kksikker-
hetsarbeideti Skedsmokommuneer
den nasjonalenullvisjonen.Planen
ervidereforankreti kommunens
overordnedestrategierfor areal-og
samfunnsutvikling,herunderblant
annetkommuneplanenog samferd-
selsstrategien.Planener todelt i en
langsiktigstrategiplan(1) og enkort-
siktighandlingsplan(2)og omfatter
tiltak avbådefysiskog ikke-fysisk
art.Målsettingenerat strategiplanen
skaldanneet verdidokumentfor
traf kksikkerhetsarbeidetgjennom
kommuneplanperioden,menshan-
dlingsplanenvil væregjenstandfor
regelmessigerulleringeri takt med
budsjett-og prosjektperioder.

Trafkksikkerhetsplanenfor Skedsmo
erutarbeidetavtegn_3og Reinert-
sen,vedTimonLinderud,Kennethde
Gala,StåleHansteenog JanEspen
Tennvann,påvegneavplanavdelin-
gen i Skedsmokommunei perioden
oktober2012 til mars2013.Plan-
sjefenerprosjekteier,og arbeideter
gjennomførtavprosjektlederFrode
Hofset.

I prosjektgruppensatt:
TorWeinholt,Undervisning
HansPetterBuvik,Folkehelse-
tjenesten
RogerSolli,Kommunaltekniskavd
ThorRSandness,Parkvesenet
RuneSeim,Statensvegvesen

Arbeidetmed planenharomfattet et
vesentligmedvirkningsarbeidgjen-
nom:
- spørreundersøkelserblant skoler,
barnehager,FAU,Politiet,Statens
vegvesen,Syklisteneslandsforbund,
Ruter,Tryggtraf kk og Personskade-
forbundet
- åpentplankontorpåSkedsmoråd-
husfor alleinteressenter
- arbeidsmøterog høringsrunderi
kommunalreferansegruppehvoralle
berørtekommunaleetaterharvært
involvert

Deterkommunensønskeat traf kk-
sikkerhetsplanenblir et konkret
styringsverktøyi Skedsmokom-
munesarbeidfor åøkesikkerheten,
trivselenog fremkommelighetenpå
og langstransportårenei kommunen.

Skedsmo,8.mars2013

Planavdelingen,Skedsmokommune

Forord
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1.0 Innledning
1.1Bakgrunn
Trafkksikkerhetsplanenfor Skedsmo
eren revideringavgjeldendeplan
vedtatt 29.03.2001.Gjeldendeplan
ble evaluerti 2005og enrekkeav
tiltakenei denneharblitt gjen-
nomført innenforplanperioden.
Trafkksikkerhetsplanenfra2001
haddeet kombinert fokuspå fysiske
såvelsomikke-fysisketraf kksik-
kerhetstiltak.Dennetilnærmingen
videreføresi herværendeplanhvor
kommuneni endasterkeregradhar
involvertberørteaktøreri traf kk-
sikkerhetsarbeidet,herunderblant
annetskoler,barnehagerog rådfor
funksjonshemmede.Målsettingener
å fremmeengodt forankrettraf kk-
sikkerhetsplanmedprioriterte tiltak
somerdirekterelevantefor innbyg-
gernei Skedsmo.

Grunnlagetfor traf kksikkerhetsar-
beidet i NorgeerNullvisjonen– et
siktemålom at ingenskalbli drept
ellerhardtskaddi traf kken.Ved
StortingetsbehandlingavNasjonal
transportplan(NTP)2010-2019 ble
det besluttetet delmålpåveien
mot Nullvisjonen,enambisjonom
at antalldrepteog hardt skadde
i veitrafkkenskalreduseresmed
minst en tredel innen2020.Ansvaret
for traf kksikkerhetenliggerbåde
hostraf kanterog myndigheter.Ho-

vedgrepenei traf kksikkerhetsarbei-
det er tiltak rettet mot traf kanterog
innenvei-og traf kksystemet.I dette
arbeideterdet viktig å samordne
de sentraleaktørenesinnsats.Her
harbådefylkeskommunen,Statens
vegvesenog kommuneneenviktig
rolle.

Kommunenesansvarfor traf kksik-
kerhetener i storgradknyttet til
utformingenavet trygt lokalmiljø,
og beskyttelseavmyketraf kanter
slikat befolkningenkanbevege
segtrygt i sinenabolag. I tillegg til
kommunensrolle somveiholder,
er traf kksikkerhetogsåknyttet til
deresansvarsomskole-og barneha-
geeier,transportør,kjøperavtrans-
porttjenesterog somarbeidsgiver,og
her kommerogsåadferdsrettedeog
holdningsskapendetiltak inn.

Formåletmeden kommunaltraf kk-
sikkerhetsplanerå synliggjøre
kommunensansvarog satsning
påområdet,koordinerearbeidet
internt og økekommunensinnsats
i traf kksikkerhet-
sarbeidet.Planener
ogsåen forutsetning
for åkunnesøkeom
fylkeskommunalstøtte
til traf kksikkerhets-
tiltak (Aksjonskolevei).

1.2Oppbygging
Trafkksikkerhetsplanenbeståravto
hoveddeler:
- strategiplan
- handlingsplan

Kapitlenei dette dokumentutgjør
strategiplanentil traf kksikkerhets-
planen.Dennegjelderfor helekom-
muneplanperiodenog angir,foruten
enanalyseavstatus,deoverordnete
premisserog strategierfor traf kk-
sikkerhetsarbeideti kommunen.
Delto avtraf kksikkerhetsplanen
erhandlingsplanensomi praksis
fungerersomet vedleggtil strategi-
dokumentet.Handlingsplanenangir
de konkretetiltak someraktuelle
innenforden kommendetoårsperi-
oden.Handlingsplanenvil rulleres
regelmessiginnenforrammeneav
den overordnetestrategidelen.

Summenavstrategiplanenog han-
dlingsplanenutgjør til enhvertid de
samledeføringenefor traf kksikker-
hetsarbeideti Skedsmokommune.

«Kombinert fokuspå fysiske
såvel somikke-fysiske
traf kksikkerhetstiltak»
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Trafkkveksteni regionRomerike
er fortsatt noenstørreenn i landet
forøvrig.TallfraPROSAM-rapport
191viserat veksteni Akershusvar i
2010 på1,5%,menstallet for lander
forøvriglå på1,1%.

2.1Hovedveisystemet
I Skedsmokommuneeralleveikat-
egorierrepresentert.Hovedveisys-
temet beståraveneuropavei,tre
riksveier,seksfylkesveier.I tillegg er
det et stort lokalt nettverkavkom-
munaleveierog privatveieravvesen-
tlig betydning for traf kksystemet.

2.2Europavei
StamvegenE6gårgjennomkom-
munenfraOslo/Lørenskog-grensei
sørtil grensentil Sørumkommune
i nord og erden def nitive sterkest
belastedeveistrekningen.Dener i
dagbygd somf re felt fraHvammot
Sørum.Denneer planlagtåbli utvi-
det til 6 felt,men dette ligger trolig
langt frem i tid.

2.3Riksveier
Rv22gårfraFetgrensetil Nittedal
grense.Dennetraseeneren tver-
rforbindelseavregionalbetydning
somknytter Rv159og Fv120til E6.
Rv22ergjenstandfor utvidelsemot
Glommaog Fetkommune.

Rv120beståri dagkun aven strekn-
ing på3,9km langsKirkveien,hvor
restenav120nåer fylkesvei.

Rv159går fraLillestrømtil Løren-
skoggrenseog utgjør enhoved-
forbindelsemot OslofraSkedsmo.
VeienharenøkendeÅDTog erved
sidenavE6den mesttraf kkerte
veieni Skedsmo.

2.4Fylkesveier
Fv120kommeri sørfraRælingentil
munningenavRælingstunnelen.Fra
Skedsmokorsetfortsetterveienvi-
deretil Gjerdrumpåstrekningensom
tidligerevarriksvei.

2.0Traf kksituasjonen
Fv159gårmellomHvamog Løren-
skoggrense.Dennevartidligereen
del avRv159.Fylkesveienharen
tydeligerelokal funksjonennriks-
veienmed sammenummering.

Fv380forbinderStrømmenmed Rv
22vedExporama.

Fv381er tredelt og starteri
StrømsveienpåStrømmenog via
JonasLiesgate,Fv120,og Adolf
Tidemandsgatetil Parkalleen.Adolf
Tidemandsgateer enavdeviktigste
kollektivgatenei Lillestrømsentrum.
DentredjedelenerBrogata,somgår
fraRælingengrensetil JonasLies
gate.Dennegår i bro overNitelva.

Fv382,starteri RolfOlsensvei ved
Rv22og ÅråsenStadionfremtil
Gautidveienog videreinn i Sørum.

Fv383går fraKjellerholenfremtil
Sørumgrense.DenkrysserRv120
vedSkedsmokorset.

Fig.1:Viktigstesamferdselsakseri Skedsmo

Europavei

Riksvei

Fylkesvei
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3.1Grunnlag
Analysenavulykkessituasjonener
basertpåpolitirapporterteper-
sonskadeulykker(PPU)i perioden
2006-2011,hentet fraSkedsmokom-
munesstatistikker.Alleulykkerhvor
kjøretøyer innblandetog hvordet er
ikke-ubetydeligpersonskadeskal
rapporterestil politiet. Kjøretøyer i
dennesammenhengendef nert som
motorisertkjøretøysamtsykkel.

3.2Overordnetutvikling
Skedsmokommunehardesisteti
årene,somrestenavAkershusfylke,
opplevden positivutvikling nårdet

gjelderantalldrepteog hardtskadde
i traf kken.

I alt vardet 291politirapporterteper-
sonskadeulykkeri perioden,hvor370
personerble skadet.Antall drepte
og alvorligskadeter relativt lavt
og medførerat alvorlighetsgraden
beholdeslavt.

Deterulykkersomforårsakeralvor-
lige ellerlettereskadersomdomi-
nererde sistefem årene,mensdet i
periodener registrertf redrepteog
f realvorligeskadeti Skedsmotrafk-
ken,sef gur 2.

Medtankepådenomfattende
befolkningsvekstenog tilhørende
traf kkøkningsomSkedsmohar
værtgjenstandfor de sistetiårene
tyderutviklingen påat traf kksik-
kerhetsarbeideti storgradbidrar
til å kompenserefor forventetøkte
ulykkestallsomfølgeavdenøkende
traf kkveksten.

Denregistrertereduksjoneni antall
ulykkerog personskadertilsier langt
påveiat traf kksikkerhetsarbeidettil
kommunenog øvrigeaktørerbidrar
til at ulykkestrendengåri riktig ret-
ning,i tråd mednullvisjonen.

3.0 Ulykkessituasjonen

Defnisjonpå alvorlighetsgradenavulykker

Dødsulykke: Personer i et traf kkuhell som dør umiddelbart, eller
innen 30dagersomfølgeavskaderveduhellet.

Meget alvorlig ulykke: Skader som i en periode truer personens
liv eller fører til varig mén av betydelig omfang (30-100 prosent
medisinskinvaliditet).

Alvorlig ulykke: Skader som krever innleggelse på sykehus og
lengre behandling, men som ikke fører til varige mén av betydelig
omfang (mindreenn 30prosentmedisinskinvaliditet).

Lett ulykke: Omfatter mindre skader og brudd som krever
legebehandling,men somikkemedførerinnleggelsepåsykehus.

Fig.2:Registretetraf kkulykkeri Skedsmo2006-2011etter alvorlighetsgrad

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Drepte 1 0 1 2 0 0

Megetalvorlig skadet 0 0 0 0 1 1

Alvorligskadet 2 3 3 1 3 5

Lettere skadet 91 107 71 52 51 68
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3.3Hvorskjerulykkene?
I henholdtil Statensvegvesens
Håndbok115 Analyseavulykkesst-
ederdef nereset ulykkespunktsom
enstrekningpå inntil 100m med
minst f repersonskadeulykkeri løpet
av5 år.

Generelterantallulykkerlavtog
spredningeninnenforulykkeskoder
stor,slikat det ervanskeligåf nne
mønsterpåhvorulykkeneopptrer i
kommunen.

Skedsmohar ingensignif kanteul-
ykkespunktetter dennedef nisjonen,
mensomkartet ovenforviser,erdet

tre hovedsonersomdominerermed
hensyntil traf kkulykkeri Skedsmo:
- Hovedveinettet,herunderE6,riks-
veieneog fylkesveier.
- Strømmen
- Lillestrøm

Deter ennaturlig dif erensier-
ing mellomtype ulykkeri dissetre
sonene,hvorbil- og MC-ulykker
pregerstattistikkenpåhovedvei-
nettet og ogsåi Strømmen,mensvi
serf erefotgjenger-og sykkelulykker
i Lillestrømssentrumsområder.

Samletskjerf estulykkeri sentrum-
sområdeti Lillestrøm.Deterogsåher

det skjermesttraf kkarbeid.Hastig-
hetener lav,og skadeomfangeter
begrensettil lette skader.Trafkku-
lykkenei Skedsmoskjerspredtog
det ervanskeligåf nnemønsterog
systemsomskillersegut.

I perioderharkryssetmellomVest-
bygataog Storgataværtet problem.
Hererdet mangeskoleeleversom
krysser,bådesomfotgjengerog
syklisthverdag.Krysseteruoversikt-
lig pågrunn avhustett i krysset.

Detergenereltfåulykkersomvari-
ererfraværtår.Detvirkerogsåsom
at antallulykkerfor syklisterhar

Fig.3:Ulykkespunkteri Skedsmo2003-2011



2013-03-08 Trafkksikkerhetsplanfor Skedsmo 10

sunkettil et lavt stabilt nivå.

E6erden sterkestbelastedeveis-
trekningenog det erpådenne
veistrekningendet oppstårf est
ulykker.Dissehargenerelten lav
alvorlighetsgradog det harikkevært
dødsulykkerpåE6i Skedsmomellom
2006-2011.

Riksveieneog fylkesveienei
Skedsmopekersegut somveikat-
egorienemed høyestulykkesrisiko
og i periodenharsekspersonerblitt
alvorligskadetellerdrept pådisse

Fig.4:Registretetraf kkulykkeri Skedsmo2006-2011etter veikategori

Fig.5:Registrertealvorligeulykker i Skedsmo2006-2011etter traf kantgrupper

veiene.Ensentralårsaktil at riks-og
fylkesveieneharen høyerealvorli-
ghetsgradpåsineulykkerennE6er
at kjørebanenepåeuropaveiener
delt og farenfor møteulykkergjen-
nom dette er reduserttil et minimum.

KirkeveienFv120/Rv120og Fetveien
Rv22er,vedsidenavE6,registrertå
hastørstulykkesrisikopådet over-
ordneteveinettet.

47avderapportertepersonska-
deulykkenesomforekomi perioden
skjeddepådet kommunaleveinettet.

3.4Hvakjennetegnerulykkene?
UlykkesstatistikkenfraSkedsmo
underbyggerfunnenefra tidligere
traf kksikkerhetsundersøkelserhvor
det fremkommertydelig at særlig
møteulykkerog ulykkermed fotgjen-
geregir høyestalvorlighetsgrad.

Detharværten reduksjonavulykker
i alleuhellkategorierfremtil 2010.
2011 vardet en liten stigningbåde
for fotgjengere,MC/mopedog bil.
Antallsykkelulykkererstabilt lavt.

Avdealvorligeulykkenei Skedsmo
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Drept 0 3 1 0 0 0 0

Megetalvorlig skadet 0 0 2 0 0 0 0
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erdet det uhell vedmøtendekjør-
eretningsomdominerer.Dissehar
i hovedsakforekommetpå riks-og
fylkesveier.

Fotgjengerulykkeroppstårmesti
sentrumsområdene,menogsåher
hardemestalvorligeulykkenesom
har involvert fotgjengereskjeddpå
riks-ellerfylkesveinettet.

Ulykkeri forbindelsemed kryssende
kjøreretninger,altsåi kryss,erde
mestvanligepåkommunaleveier.

Avulykkenemedmindrealvorlig
utfall erdenmestfremtredende
ulykkesformenpåkjøringbakfrai
sammenhengmed kødannelser.Alle
ulykkeneavdenneart hr forekom-
met påE6.I tillegg vardet ogsånoen
singelulykkerhvorkjøretøykjørteut
avkjørebanen,samtnoenulykker

Ungdomsulykkene

• Det er mangeulykkeri helgene
• Def esteavde alvorligeungdomsulykkeneer utforkjøringsulykker
• Høyfart er ofte en medvirkendeårsak
• I mangeavde alvorligsteulykkeneharmanglendebilbelte bidratt til skadens

alvorlighet
• Det er ofte akoholog/eller annenrusmed i bildet
• Ungdommenekjørereldrekjøretøy,og harderfor mindre beskyttelse
• Dekjørerofte mangei bilen

vedfeltskifte.

3.5Hvemermestutsatt i Skedsmo-
traf kken?
Sermanpå traf kantgruppererMC
overrepresenterti ulykkesstatistik-
keni forhold til antallkjøretøy.Treav
de f redødsfallenesomharskjeddi
Skedsmoi perioden2006-2011 har
involvertMC.Sammenmed demyke
traf kanteneer MC-førereminst
beskyttetvedet eventueltuhell,og
harikkede sammetekniskesikker-
hetsinstallasjonenesomeksempel-
visbiler.

Nårdet gjelderalderpåde forulykk-
edeviserstatistikkenat traf kku-
lykkereret samfunnsproblemsom
omfatteralledeleravbefolkningen.
Sammenlignermanmed aldersforde-
lingen i landet i sinhelheterbarnog
eldreunderrepresentert,menalle

aldersgrupperer representerti ul-
ykkesstatistikken.Dettesynliggjør
behovetfor enbreddei traf kksik-
kerhetstiltakeneog viktighetenavå
tilpassetiltakenetil ulike traf kant-
grupper.

Dog fremkommerdet avstatikken
at ungevoksneerensærligulykkes-
utsatt gruppe.Ulykkestallenefor
Skedsmokommunei perioden
mellom2006og 2011 understøt-
ter funnenefor fylketsomhelhet
hvorpersonermellom17 og 25årer
overrepresenterti alvorligetraf k-
kulykker,det vil siulykkersom
medførermegetalvorligskadeeller
tap avliv.

Analysenavungdomsulykkenei
Akershusfylkeviserat det erendel
typisketrekksomgjenspeilerseg:

Kilde:"Handlingsplanfor traf kksikkerheti Akershus2011-2014",Akershusfylkeskommune

Fig.6:Ulykkesgradi Skedsmo2006-2011etter alder
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4.0Visjoner og mål
4.1Nullvisjonen
Nullvisjoneneren visjonom et
transportsystemsomikkeførertil
tap avliv ellervarigskadde.Detteer
et uttrykk for at samfunnetikkekan
akseptereet systemsomkreveropp
mot 300menneskelivpå landsbasis
hvertår.

Nullvisjonenligger til grunn for
traf kksikkerhetsarbeideti Norge,
ogsåi Skedsmo.Nullvisjonenerogså
en ledestjerneå navigereetter som
angir retningenfor traf kksikkerhet-
sarbeidet.

Nullvisjonenbyggerpå tre grun-
npilarer:
- Etikk
-Vitenskaplighet
- Ansvar

4.2Nasjonaltiltaksplanfor traf kk-
sikkerhetpåvei2010-2013
Nasjonaltiltaksplanfor traf kksik-
kerhetpåveibyggerpåNasjonal
transportplan2010-2019.Tiltak-
splanenerutformet avStatens
vegveseni samarbeidmedpolitiet,
Helsedirektoratet,Utdanningsdirek-
toratet ogTryggTrafkk,og inneholder
enkonkretiseringavvirkemidleri
forhold til Nasjonaltransportplan.

Regjeringenshovedmåli traf kksik-
kerhetsarbeideter åredusereantall
drepteog hardtskaddei veitrafk-
kenmedminst en tredel innen2020.
Nasjonaltiltaksplanfor traf kksik-
kerhetpåveiskalfå fremhvilke
utfordringervi stårovenfori forhold
til dette arbeidet,og hvilketiltak som
i planperiodenvil bli gjennomført for
å nåregjeringensmål.Tiltaksplanen
inneholderenkort oversiktoverdet
kommunalenivåeti traf kksikkerhet-
sarbeideti Norge.

«Nullvisjonen innebæreren
ambisjon om en markant og
vedvarende reduksjoni antall drepte
og varigskaddei veitraf kken.»

4.3Handlingsplanfor traf kksikker-
het i Akershus2011-2014
Akershusfylkeskommunehari
henholdtil Vegtrafkklovens§ 40
ansvaretfor å tilrå og samordne
traf kksikkerhetsarbeidi fylket.Stat-
ensvegvesenharsekretariatsfunks-
jonenfor dette arbeidetpåvegneav
fylkeskommunen.

Handlingsplanfor traf kksikkerhet
i Akershus2011-2014 omfatter fem
fokusområder:
-Trafkkopplæringi barnehageog
skole
- Aksjonskoleveiog følgevennord-
ningen
- Ungdom15-24år
-Voksne
- Kommunalttraf kksikkerhetsarbeid

Planenbeskrivermålfor hvert foku-
sområde.Mangeavmåleneerknyttet
til gjennomføringavaktiviteter,men
det ersatt tre resultatmål:
- Forebyggendetraf kksikkerhetsar-
beid i barnehagerog skolerskalbidra
til at ingenbarn i Akershusblir drept
ellerhardt skaddi perioden2011-
2014.
- Ulykkermedhardt skaddeeller
drepteungdomskalreduseresmed
20%i perioden2011-2014 i forhold
til årene2007-2010.
- Ingensyklistskalbli drept i peri-
oden2011-2014.Antallhardt skadde
syklisterskalreduseresmed20%i
forhold til perioden2007-2010.

I traf kken i Skedsmo skal alle
føle seg trygge og ingen skal bli
drept elleralvorlig skadet.

4.4Målfor Skedsmokommune
Skedsmokommunehar følgende
visjonfor arbeidetmed kommunal
traf kksikkerhetsplan:

Hovedmålsettingenetil Skedsmo
kommunei traf kksikkerhetsarbeidet
gjenspeilerfylketsfokuspåbarnog
ungeog er følgende:

a.I løpetavnestekommuneplan-
periode(2011-2022)skalsumav
skaddeog dreptereduseresmed
10%og sumavalvorligskaddeog
dreptereduseresmed25%målt opp
mot det somble registrerti perioden
2006-2011.

b.Allebarnog ungeskalhaet tilbud
om trygg ferdseltil og fraskole,samt
anleggog områderfor fritidsaktivitet.

c.Barni barnehagerog grunnsko-
len skalfå relevantinformasjonog
opplæringom traf kaleproblemstill-
inger tilpassetderesalder.

d.Eldreog menneskermedspesielle
behovskaloppleveat deresnærmiljø
blir tryggereog at derestilgjengeli-
ghet bedres.

e.Skedsmokommuneskalarbeide
aktivt for åreduserebilbruk.

f.Skedsmokommuneskaltilrettel-
eggefor trygg og god fremkomme-
lighet påsykkelgjennomheleåret.

g.Skedsmokommuneskalarbeide
aktivt for å forhindreuønsketparker-
ing avtunge kjøretøyi boområder,
og parkeringsplasserog veiarealer
tilknyttet skoler,idrettsplasserog
områderfor lekog opphold for barn
og unge.

Kommunensvirkemidlerfor ånå
dissemåleneerknyttet til tiltak av
bådefysiskog ikke-fysiskart.

I traf kken i Skedsmo skal alle
føle seg trygge og ingen skal bli
drept elleralvorlig skadet.
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5.1Trafkksikkerheti planleggingen
Enavde viktigstearenaenefor å
styreutviklingenavtraf kkarealene
ergjennomarealplanleggingenetter
plan-og bygningsloven.

Kommunensareal-og transport-
planleggingeret grunnleggendeog
langsiktigvirkemiddelinnen
traf kksikkerhetsarbeidet.Antal-
let personskadeulykkerer teoretisk
settproporsjonaltmed antallet
kjøretøykilometerdersomdet ikke
gjennomførestiltak sommotvirker
dette.Areal-og transportplanerpå-
virkerbådetraf kkmengden,reise-
lengde,veivalgog valgavtransport-
middel.

Deter for eksempeltraf kksikker-
hetsmessiggunstighvisf erelar
bilen ståog velgerkollektivetrans-
portmidler.Kommunenkanogså
stillekravtil privateplanerog utbyg-
geregjennomrekkefølgebestem-
melsenei plan-og bygningsloven,
og videregi restriksjonergjennom
hensynssoner.Kommunenkangjen-

nom denkommunaletraf kksikker-
hetsplanengi innspillom ønskede
tiltak på fylkesveier,riksveierog
europaveier.

Kommunenharansvarfor allefysis-
ketiltak pådet kommunaleveinettet
somkanbidratil å bedretraf kksik-
kerheten.Fysisketraf kksikkerhet-
stiltakspenneroveret vidt felt.På
det kommunaleveinettethandler
dette i storgradom åsikremyke
traf kanter,samtskilleuliketraf -
kantgrupperslikat farenfor ulykker
mellomdem reduseres.Viderevil et
viktig fokusværeskoleveier.

Detvil i det kommunaletraf kksik-
kerhetsarbeidetnaturlig fokuseres
på tiltak somerknyttet til kommun-
ensansvarsområderog mot det kom-
munaleveinettet.Risikoreduksjon
kangjøresmed tiltak knyttet til ek-
sempelvisfortau,gang-og sykkelvei-
er,planskiltekryssingerog eventuelt
midtrekkverk.Nårslikseparasjon
ikkeermulig kanandrevirkemidler
somfartsdempendetiltak og belysn-

5.0 Fysisketiltak
ing sikreat sameksistensmellom
traf kantgrupperskjertrygt selvom
de ferdespåsammetraf kkareal.

5.2Efektenavuliketraf kksikker-
hetstiltak
Faktorersompåvirkerantall traf k-
kulykkerog deresalvorlighetsgrad
kandelesopp i tre hovedgrupper,jfr.
Trafkksikkerhetshåndboken:

1.Trafkkmengden,ogsåkalt ek-
sponeringen,det vil siomfangetav
reisevirksomhetog transporthvor
ulykkerkanskje.
2.Ulykkesrisikoen,det vil si sannsyn-
ligheten for åbli innblandeti en
traf kkulykkeper kilometerman
ferdesi traf kken.
3.Skaderisikoen,det vil sisannsynli-
ghetenfor at manblir skadet,gitt at
maner blitt innblandet i en traf k-
kulykke.

Uliketiltak vil væreaktuellei ulike
tilfeller og i det følgendeerdet re-
degjort for de mestaktuellefysiske
traf kksikkerhetstiltakene.
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5.3Reduserthastighetog fysisk
fartsdemping
Høyfart og stor fartsvariasjonøker
sannsynlighetenfor ulykkerog
alvorligepersonskaderfordi kravene
til traf kantenesobservasjons-og
reaksjonsevneøker,og fordi brem-
selengdenøkerproporsjonaltmed
kvadratetavhastigheten.Ulykkes-
undersøkelserviserat ennedset-
telseavfartenfra50 km/t til 30km/t
og etableringavfartshumpergir en
reduksjoni antallulykkerpåopp til
50%.

og syklendevil ogsåkunnebidra til å
reduserebehovetfor kryssingavvei
(jmf.ef ektenavgangfelt).

Planskiltekryssingsstedermedfører
sterknedgangi antallulykkermed
fotgjengeresomkrysserveien.Ofte
måmanhaet godt og sammenhen-
geneutbygd gang-og sykkelveinett
for å få til enhøybruk avdeplan-
skiltekryssingene.Sånnsettvil et
sammenhengendenett for gåendeog
syklendeseparertfrabiltraf kkenha
engunstigvirkning.

5.6Fysiskeskiller
Forå oppnåsammenhengende
transportnett for myketraf kanter
vil det noenstederværebehovfor
åavvikefrabredde-og normkrav.
Derdette ermestformålstjenlig,
eksempelvisvedområdermed klare
arealbegrensningeri bredden,bør
det etterstrebesåopprette fysiske
skillermellomveibaneog fortau.
Dissetar mindreplassenngrøfterog
gir en tydelig avgrensningavtraf -
kanteneshandlingsrom.

5.7Veilys
Veibelysningredusererulykkes-
risikoeni mørketvedå gjøredet
lettereåoppfatte veien,andretraf -
kanterog veiensnærmesteomgiv-
elser.Dette til trossfor at farten
økeri mørket,særligpå rett vei,når
belysninginnføres.Størstvirkning
hartiltaket på fotgjengerulykkeri
kryssingspunkt.Hovedplanfor veilys
erutarbeideti Skedsmokommuneog
gjennomføringenavtiltakenei denne
erå forståsomdirektetraf kksikker-
hetstiltak.

5.8Rundkjøringer
Rundkjøringerbedrerbådetraf k-
kavviklingenog traf kksikkerheteni
kryss.Personskadeulykkerreduseres
kraftig i rundkjøringergrisikoenfor
personskadeulykkeri rundkjøringer
er lavereenn i noeannetplankryss,
mensantallsmåskaderavmateriell
art serut til åøke.Ogsåfotgjenger-
og sykkelulykkerreduseresi rund-
kjøringer,sykkelnoemindreenn
fotgjenger.Rundkjøringerreduserer
farten i krysset,menstorerund-
kjøringergir ikkelikegod fartsreduk-
sjonsomsmå.Framkommeligheten
for gåendekanbli noeredusertfordi
det blir enstørreomveiåkrysse
rundkjøringensarmer,i hvert fall hvis
rundkjøringenerstor,noesomgjør
at rundkjøringerikkealltid vil være
hensiktsmessigeløsningeri sen-
trumsområder.

fotgjengerevedgangfelt.Dettekan
igjen skyldesat det totaleantallet
gangfelterhøytog aktivitetenofte
lavslikat bilisteneikkeforventer
at noenskalkrysse.Fotgjengerne
påsinsideføleren trygghet vedat
gangfelteroppmerketog erkanskje
ikketilstrekkeligoppmerksomme.
Gangfeltkansåledesgi en følelse
avfalsktrygghet. I enkeltetilfeller
børgangfeltetbeholdes,men med
ytterligeresikringstiltak.I andre
tilfeller vil det væreriktig åf erne
maltegangfelt for å bedresik-

kerhetenfor gåendeog
syklende.Gangfeltforster-
ket medandresikringstil-
takkanimidlertid væreet
godt tiltak dersomantall
kryssendefotgjengereer
tilstrekkelighøyt.

StatensvegvesensHånd-
bok 270Gangfeltkrit-
erierpekerut aktuelle
virkemidlerog sikringstil-
taksomstyrkertraf kksik-
kerhetenvedgangfelt:

-Trafkkøyi gangfelt:Trafkkøyi
gangfeltsynesåredusereulykker
bådefor fotgjengereog kjørende.
- Opphøydgangfelt:Opphøyd
gangfeltgir ennedgangi antall
ulykkerbådefor fotgjengereog
kjøretøy.Opphøydegangfeltgir også
en fartsreduksjonsomharenpositiv
innvirkning.
- Belysningavgangfelt:Godbelysn-
ing med tilhørendefrisikterviktige
tiltak for åunngåfotgjengerulykker.
Håndbokenskravtil utforming av
gangfeltskaloverholdesvednyeta-
bleringer

5.5Gang-og sykkelveierog fortau
I følgeundersøkelserkanmanikke
hevdeat byggingavgang-og sykkel-
veierredusererantallpersonskadeu-
lykker.Envisstendenstil nedgangav
ulykkermed fotgjengerelangsvei er
åspore.Byggingavfortau harnesten
sammeef ekt,hererdet i tillegg en
liten tendenstil nedgangi sykke-
lulykkene,mensantall fotgjengere
øker.

Byggingavgang-/sykkelveierog for-
tau harimidlertid virkningerpåandre
forhold ennulykkene.Vedbygging
avslikeøkesgang-og sykkeltrafkk-
mengden.Fotgjengereog syklister
fårbedreframkommelighet,tryg-
ghet,trivselog helseog rammebet-
ingelsenefor enmiljømessigbedre
transportfordelingstyrkes.Utbygging
avgodetosidigeanleggfor gående

Fartshumperermed andreord et sik-
kerhetstiltaksomharvist segvære
sværtef ektivt fårå reduserefarteni
gatermed f eretraf kantgrupper.

Fastsettingavfartsgrenserblir et
kompromissmellomhensynettil
framkommelighetfor de kjørendeog
hensynettil sikkerhetog miljø både
for de kjørendeog andresomferdes
langsveien.Foråoppnårespekt
for lavefartsgrensererdet viktig
at veilegemet,herunderbredderog
utforming,bidrar til å tvinge hasti-
ghetenned.Dettekaneksempelvis
gjøresgjennominnsnevringavkjøre-
banen,endretbeleggelleropphøyde
felt,menhengerogsåsammenmed
veienskurvatur.

5.4Gangfelt
Def estealvorligeulykkerhvormyke
traf kanterer involvertskjervedkr-
yssingavvei.Historisksettharmark-
erte gangfeltblitt ansettåværeet
traf kksikkerhetselementsombidrar
til å trygge fotgjengereskryssingav
vei.Dennetankegangenerde siste
årenenoeendretog undersøkelser
underbyggerat gangfelt i segselv
ikkenødvendigvisgenereret sikrere
traf kkbilde,meni mangetilfeller det
motsatte.Trafkksikkerhetshåndboka
til Trafkkøkonomiskinstitutt oppgir
at antallpersonskadeulykkerkan
økevedbruk at oppmerketgangfelt.
Forklaringenpådette liggerblant
anneti at barelitt over50%avde
kjørendeoverholdervikepliktenfor

Kilde:Statensvegvesen
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6.1Holdninger,atferdog informasjon
Ikke-fysisketiltak omfatterde
såkaltemykeparametrenei traf kk-
sikkerhetsarbeidetog er i størregrad
knyttet til sosiokulturelleforhold enn
fysiske,blant anneti form avinfor-
masjonog holdningsskapendearbeid
med hensyntil traf kksikkerhet.

6.2Trafkkopplæringi barnehageog
skole
Grunnlagetfor bevissteog varige
holdningerleggesi barneårene.Men-
neskerpåvirkesog lærerhelelivet.
Trafkkopplæringmåbetraktessom
en livslanglæringsprosess.

Somskole-og barnehageeierer
kommunenansvarligfor at barnai
kommunenfårgod traf kkopplæring.
Bådeforeldre,helsepersonell,
barnehage-og skoleansattemå
motiverestil å ta ansvarfor barnog
ungestraf kksikkerhet.

Gjennomden nyelæreplanen
(Kunnskapsløftet)ergrunnskolen
pålagtådrive traf kkopplæringi hen-
hold til kompetansemålfor 4.,7.og
10.trinn (jf kapittel 6.4).TryggTrafkk

erenviktig samarbeidspartneri
dette arbeidet.

Deterden enkelteskoleellerkom-
munesomutvikler egnelæreplaneri
programfag.Trafkalt grunnkurskan
holdesi ungdomsskolensomen del
avundervisningen.

6.3Organisatorisketiltak
Entraf kkulykkeoppstårikke– den
forårsakes.Kommunenharkravom
HMS-planerinnenforall virksomhet.
Trafkksikkerhetbør inngåher.For
de f este”vanlige”arbeidstakereer
traf kkendet stedetvi utsettesfor
mestrisikoi dagliglivet.Dettebør
gjenspeilesi HMS-arbeidet.Studier
viserat sikkerhetspåvirkningog –
opplæringpåarbeidsplassenogså
påvirkerde tilsattessikkerhetsatferd
hjemmeog på fritiden,og at skade-
tallet pådissearenaenegårned.

Kommuneneshelsetjenesteskal
fremmehelseog forbyggesykdom,
skadeeller lyte,og reguleresi kom-
munehelsetjenesteloven.Kommune-
helsetjenestelovenble revidert i
2005.Enviktig endringerat ulykkes-

6.0 Ikke-fysiske tiltak
forebyggendearbeidnåinngårsom
endel avmiljørettet helsevern.
Trafkksikkerhetsarbeideti kom-
munenmådermedseesi sammen-
hengmed kommunenshelsearbeid,
og helsestasjonenevil væreviktige
informasjonsformidlerei traf kksik-
kerhetsarbeidet.Mangeavkommun-
ensansattereiseri arbeidssammen-
heng.Hvilkekravellerforventninger
stillerkommunentil sikkerhetenved
dissereisene?

Eksemplerkanværevalgavtrans-
portmiddel, fokusom alltid åbruke
bilbelte,holdefartsgrensenog kjøre
rusfritt (selvom dette alleredeer
lovpålagt),kravom kollisjonssikker-
het for biler ellerakseptfor åutsette
en reisedersomvær-og føreforhold
tilsierdet.Kommunenbørutarbeide
enreisepolicysomstillerkravtil
reisemåte,kjøretøyog riktig atferdi
traf kken.

Kommunenerkjøperavtransport-
tjenester.Kommunenbørstillekrav
om sikkerhetvedanbudsrundeneog
i kontraktenepå lik linje med rask,
rimeligog miljøvennligtransport.
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7.1Skedsmokommune
Skedsmokommuneharet hvoedans-
varfor gjennomføringavtiltak etter
traf kksikkerhetsplanen.Ansvaret
er fordelt mellomkommunensulike
sektorerog etateretter hvilkebruk-
ergruppenetiltakeneer rettet mot.

Kommunensmulighet til å påvirke
traf kkutviklingenspringerfra
overordnetanalyseog utredning,via
holdningsskapendearbeidog infor-
masjonsspredning,til fysiskgjen-
nomføringog håndhevelseavregler.

7.2Statensvegvesen
Statensvegvesenharansvaretfor
å planlegge,byggeog vedlikeholde
riks-og fylkesveiene.Degjennomføre
verkstedkontroll,ulike formerfor
kjøretøykontroll,kontroll avkjøre-og
hviletid og bilbeltekontroll og gjen-
nomførerførerprøverog kjøresko-
letilsyn.

Vegvesenetbidrarvideremedå utar-
beideretningslinjerog bestemmelser
for veiutforming,veitrafkk,førerop-
plæringog kjøretøy.Enviktig rolle
harStatensvegvesenogsåi å bistå
fylkeskommuneneog kommunene
med fagligerådom traf kksikkerhet.

7.4Politiet
Politietharsærligansvarfor over-
våkningog kontroll avkjøretøy,
traf kk og atferdentil traf kantene.
Politietarbeiderogsåforebyggende
vedbesøktil skolerog deltakelsei
ulikekampanjerog aksjoner.Både
UPog det lokalepolitidistriktet/lens-
mannskontoreter viktige i traf kksik-
kerhetsarbeidet.

7.5Akershusfylkeskommune
I 2008ble det førsteFylketsTrafkk-

sikkerhetsutvalg(FTU)i Akershus
konstituert.Utvalgetskaltilrå og
samordnetiltak for å fremmetraf kk-
sikkerheti fylket.

FTUskalivaretaoppgavene
fylkeskommunenerpålagtgjennom
veitrafkkloven.Dette innebærer
blant annetsamordningavtiltak
for å fremmetraf kksikkerheteni
Akershusfylke.I tillegg til politikerne
hartraf kksikkerhetsutvalgeten
rekkekonsultativemedlemmer,blant
andrede tre politimestrenei Aker-
shus,Utrykningspolitiet,TryggTrafkk
Akershus,StatensvegvesenRegion
østog Fylkeslegeni Akershus.

7.6Lag,foreninger,skolerog
barnehager
Engasjementfralokalbefolkningen
erviktig.Gjennomhenvendelser
fraenkeltpersoner,lag,foreninger,
skolerog barnehagerfårkommunen
nødvendigeinnspill i traf kksikker-
hetsarbeidet.

Etsted/områdekanhahøyulykkes-
risikoselvom det ikkeharinntruf et
noenulykkeder.Slike
stederframkommerikkepånoen
ulykkesstatistikk,og det erderfor
viktig at kommunenfår informasjon
om dissestedenepåannenmåte.Det
er i arbeidetmedtraf kksikkerhet-
splanenlagt storvektpåmedvirkn-
ing fradissepartene.

7.0Viktige aktører
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Dettedokumentetutgjør del to av
Trafkksikkerhetsplanenfor Skedsmo
2012-2022.Handlingsplanenangir
tiltak innenforde to hovedkatego-
riene:
- Fysisketraf kksikkerhetstiltak
- Ikke-fysisketraf kksikkerhetstiltak

Tiltakeneer formulert og utvalgt med
den hensiktå fremmestørstmulig
måloppnåelsei forhold til visjonog
hovedmålsettingersomerangitt i
strategidokumentet.Deter for det
enkeltetiltak derforangitt hvilke
hovedmålsettingenedesamsvarer
med.

Skedsmokommuneshovedmålset-
tinger for traf kksikkerheter føl-
gende:
A.I løpetavnestekommuneplan-
periode(2011-2022)skalsumav
skaddeog dreptereduseresmed
10%og sumavalvorligskaddeog
dreptereduseresmed 25%målt opp
mot det somble registrerti perioden
2006-2011.
B.Allebarnog ungeskalhaet tilbud
om trygg ferdseltil og fraskole,samt
anleggog områderfor fritidsaktivitet.
C.Barni barnehagerog grunnskolen
skalfå relevantinformasjonog op-
plæringom traf kaleproblemstilling
tilpassetderesalder.
D.Eldreog menneskermed spesielle
behovskaloppleveat deresnærmiljø
blir tryggereog at derestilgjengeli-
ghet bedres.
E.Skedsmokommuneskalarbeide
aktivt for åreduserebilbruk.
F.Skedsmokommuneskaltilrettel-
eggefor trygg og god fremkomme-
lighet påsykkelgjennomheleåret.
G.Skedsmokommuneskalarbeide
aktivt for å forhindreuønsketparker-
ing avtunge kjøretøyi boområderog
parkeringsplassertilknyttet skoler,
idrettsplasserog områderfor lekog
opphold for barnog unge.

Detervidereangitt ansvarsforhold
med hensyntil gjennomføringav
tiltaket.Mangeavtiltakeneforutset-
ter nærtsamarbeidmellomulike
etater/instanserfor bestmulig
måloppnåelse.

Innledning

Rev2013-03-22
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Fysisketraf kksikkerhetstiltak
Nr Type Sted/strekning Kostnad Ansvar Mål
1.1 Gang/sykkelvei Rv120 Kirkeveien (Vestvollveien-Leirsundveien).

700 m.
14
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.2 Gang/sykkelvei Rv 22 Kjeller skole-Kunnskapsveien. 350 m. 1 (2009) SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.3 Undergang Rv 22 Fetveien v/Sørumsgate 14
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.4 Rundkjøring Rv 22 Fetveien x Storgt 12
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A

1.5 Rundkjøring Rv 120 Kirkeveien x Leirsundveien 8 (2009) SK Teknisk,
SVV

A

1.6 Rundkjøring Rv22 x Fv 380 Bråteveien 17
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A

1.7 Veiprosjekt
(strekningsvis
investering)

Fv 380 Bråteveien, (parsell 1) ny
Bråtevei/Bråtejordet, Bråtetunet-Martin Linges vei.
900 m.

50
(2008)

SK Teknisk,
SVV

A

1.8 Mindre utbedring
(forsterkning)

Fv 120 Storgata-Vestbygda til Parkalleen. 1,1 km. 40
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A

1.9 Kollektiv,
gang/sykkelvei

Fv 120 Gjerdrumsveien (Skedsmokorset-
Åsenhagen syd) med g/s-vei. 1 km.

56
(2009)

SK Teknisk,
Ruter, SVV

A, B, D, E, F

1.10 Gang/sykkelvei Fv 383 Trondheimsveien, g/s vei, Tatersvingen –
Prost Stabels vei. 600 m.

20
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.11 Gang/sykkelvei Fv 380 Bråteveien (parsell 3), g/s-vei, Nordens vei –
Trondheimsveien. 2,1 km.

9 (2009) SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.12 Gang/sykkelvei.
(Sykkelbyprosjekt)

Fv 381 Nittedalsgata, fortau/sykkelvei. SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.13 Gang/sykkelvei Fv 381 Strømsveien (Sagdalen – Strandveien). 500
m.

6 (2009) SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.14 Gang/sykkelvei Fv 380 Bråteveien, g/s vei (parsell 2), Richard
Nordraaks vei – Tømteveien. 500 m.

2 (2009) SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.15 Gang/sykkelvei Fv 383 Trondheimsveien, g/s vei, Lurudveien –
Industriveien. 300 m.

5 (2009) SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.16 Gang/sykkelvei Fv 383 Trondheimsveien, g/s vei, Vestvollveien-
Solbergveien. 900 m.

25
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E, F

1.17 Fortau Fv 382 Branderudveien, fortau, Heisshageveien –
Orreveien. 800 m.

SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E

1.18 Fortau Fv 378 Stasjonsveien, mellom Strømsveien og Gml.
Strømsvei.

15
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E

1.19 Kryssløsning Fv 383 Trondheimsvegen x Moreneveien x
Lurudveien

6 (2006) SK Teknisk,
SVV

A

1.20 Fortau Fv 378 Nygata 10
(2009)

SK Teknisk,
SVV

A, B, D, E

1.21 Fortau Rettenveien. 260 m. 3 (2008) SK Teknisk A, B, D, E
1.22 Fortau/sykkelfelt.

(Sykkelbyprosjekt)
Nittedalsgata. 600 m. 5 (2009) SK Teknisk A, B, D, E, F

1.23 Gang/sykkelvei Gamle Strømsvei, g/s vei, Nygata – Stalsberg. 500
m.

11
(2009)

SK Teknisk A, B, D, E, F

1.24 Gang/sykkelvei/for
tau.
(Sykkelbyprosjekt)

Nordens vei – MPG ved Skjettensenteret. 1 km. 1 (2009) SK Teknisk A, B, D, E, F

1.25 Fortau Moreneveien. 500 m. SK Teknisk A, B, D, E
1.26 Fortau Industriveien 0,5

(2009)
SK Teknisk A, B, D, E

1.27 Fortau Skjærvaveien 2 (2009) SK Teknisk A, B, D, E
1.28 Gang/sykkelvei Vardeåsen ved Nærmiljøsenteret. 5 (2009) SK Teknisk A, B, D, E, F
1.29 Gang/sykkelvei Nebursvollen – Rv 22 SK Teknisk A, B, D, E, F
1.30 Fotgjengerfelt Etablere forgjengerfelt ved Volla skole. SK Teknisk A, B, D, E
1.31 Gang/sykkelvei,

fartshumper
Etablere gang/sykkelvei og vurdere implementering
av miljøgate med fartshumper ved Skjetten skole.

SK Teknisk A, B, D, E, F

12(2011)

4(2013)

20
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Ikke-fysisketraf kksikkerhetstiltak
Nr Type Beskrivelse Mål
2.1 Organisatorisk Årlig møte/møter mellom Romerike Politidistrikt, Statens

vegvesen og Skedsmo kommune for å utveksle
informasjon og planlegge aksjoner/tiltak.

SK Teknisk, SVV, Politiet A

2.2 Planarbeid Årlig oppdatering av handlingsplanenfor trafikksikkerhet. SK Teknisk A
2.3 Organisatorisk Påse at trafikkfarlig reklame og skilting fjernes. SK Teknisk, SVV A
2.4 Organisatorisk Påvirke til og eventuelt bistå Politiet og Statens vegvesen

med å gjennomføre kampanje og kontroller for å redusere
antall påkjøring bakfra-uhell på riks- og fylkesveinettet.

SK Teknisk, Politiet, SVV A

2.5 Organisatorisk Påvirke og eventuelt bistå Statens vegvesen med å
behovsvurdere oppmerkede gangfelt på fylkesveinettet.

SK Teknisk, SVV A, B, D

2.6 Analyse Systematisk gjennomgang og behovsvurdering av
oppmerkete gangfelt på det kommunale veinettet.

SK Teknisk A, B, D

2.7 Analyse Systematisk gjennomgangmed tanke på trafikksikker
utforming av bussholdeplasser.

SK Teknisk, Ruter A, E

2.8 Analyse Helhetlig vurdering av behovet for fartshumper på det
kommunale veinettet.

SK Teknisk A

2.9 Analyse Systematisk gjennomgangmed tanke på trafikksikker
utforming av veikryss.

SK Teknisk, SVV A, B, D

2.10 Organisatorisk Arbeide for at skolebarn med lang skolevei (over to km)
kan benytte skolebuss.

SK Utdanning B

2.11 Organisatorisk Påvirke til og eventuelt bistå Politiet med å gjennomføre
kontroller for å redusere ulovlig parkering av store
kjøretøyer langs skoleveier og i boområder.

SK Teknisk, Skedsmo
parkering, Politiet

G

2.12 Organisatorisk Videreutvikle opplegg for trafikkopplæring i barnehagene. SK Utdanning, TT C
2.13 Organisatorisk Videreutvikle opplegg for trafikkopplæring i grunnskolen. SK Utdanning, Politiet, TT C
2.14 Organisatorisk Videreutvikle holdningskampanjerfor trafikksikkerhet på

videregående skoler.
AFK, TT, Politiet A, B

2.15 Organisatorisk Samtale med alle nybakte foreldre på Ahus med tema
planlegging av hjemreisen og tilbud om leie av
barnesikringsutstyr (gjennom utstyrsleverandør).

SK Helse- og sosial A

2.16 Organisatorisk Informasjon ved hjemmebesøk (2-6 uker etter fødsel) om
sikring av barn i bil.

SK Helse- og sosial A

2.17 Organisatorisk Informasjon i barselgrupper om sikring av barn i bil. SK Helse- og sosial A
2.18 Organisatorisk Informasjon ved barnekontroller om sikring av barn i bil. SK Helse- og sosial A
2.19 Organisatorisk Påvirke til at det er barnesete tilgjengelig i alle drosjer i

Skedsmo kommune.
SK Helse- og sosial, Taxi A

2.20 Organisatorisk Gjennomføre temakvelder om trafikk i fritidssentrene. SK Kultur A, B
2.21 Organisatorisk Gjennomføre sykkelens dag. SK Utdanning A, B, C
2.22 Organisatorisk Gjennomføre trafikkurs for eldre. SK Helse- og sosial D
2.23 Analyse Systematisk registrering av universell utforming på

krysningspunkter på det kommunale veinettet og
gjennomføring av utbedrende tiltak der dette er nødvendig.

SK Teknisk D, F

2.24 Organisatorisk Påvirke til Statens vegvesen til å foreta en systematisk
registrering av universell utforming på krysningspunkter på
riks- og fylkesveiene og gjennomføring av utbedrende
tiltak der dette er nødvendig.

SK Teknisk, SVV D, F

2.25 Organisatorisk Prioritere areal for myke trafikanter og sykkel ved brøyting
og strøing.

SK Teknisk F

2.26 Planarbeid Utarbeid og implementer plan for plassering av flere
sykkelparkeringsplasser i tilknytning til kollektiv.

SK Teknisk, Ruter, NSB E, F

2.27 Organisatorisk Ta initiativ for å bedre befolkningens rutetilbud på
kollektive reisemidler.

SK Teknisk, Ruter, NSB,
AFK

E

2.28 Analyse Systematisk gjennomgang av hente-/bringeløsningenved
alle barneskoler i kommunen.

SK Teknisk B

2.29 Planarbeid Utarbeide reguleringsplan for Odalsgata som fremmer en
helhetlig løsning av trafikksituasjonen.

SK Teknisk A, B, D,
E, F

2.30 Analyse/planarbeid Gjennomføre en helhetlig vurdering av trafikksituasjonen i
Kragerudveien/Årosveienog påfølgende reguleringsplan
med sikte på å fremme trygg atkomst for myke trafikanter.

SK Teknisk A, B, D,
E, F

2.31 Planarbeid Igangsette arbeidet med å planlegge undergang på Rv120
ved Instituttveien.

SK Teknisk A, B, D,
E, F

Ogomegn
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Ansvarsområder
Forkortelse Instans Ansvarsområde
SK Teknisk Skedsmo kommune,

Teknisk etat
Alle fysiske trafikksikkerhetstiltak, samt organisatoriske-, analytiske og planleggingstiltak
som ligger til grunn for videre fysiske tiltak. Videre hovedansvarlig for dialogen med
eksterne samferdselsmyndigheter og kollektivtransportaktørene.

SK Utdanning Skedsmo kommune,
Utdanning

Ikke-fysiske trafikksikkerhetstiltak knyttet til barnehager og skoler, herunder
trafikkopplæring og transport.

SK Helse og
sosial

Skedsmo kommune,
Helse- og
sosialavdeling

Oppfølging av småbarnsforeldre og eldre i trafikksikkerhetsarbeidet.

SK Kultur Skedsmo kommune,
Kulturavdelingen

Adferdsrettede tiltak mot allmennheten

SVV Statens vegvesen Trafikksikkerhetstiltak knyttet til riks- og fylkesveinettet.
Ruter Ruter Kollektivrettede tiltak.
NSB Norges Statsbaner Kollektivrettede tiltak rettet mot tog.
Politiet Politiet Nedre

Romerike
Trafikkontroller/håndhevelseav veiloven og adferdsrettede tiltak.

TT Trygg Trafikk Adferdsrettede tiltak blant barn og unge
AFK Akershus

fylkeskommune
Adferdsrettede tiltak i videregående skoler
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