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Bakgrunnen for saken

• Behov for å utarbeide en trafikksikkerhetsplan for den nye kommunen, som et 
ledd i harmoniseringsprosessen. 

• Alle de tre tidligere kommunene hadde trafikksikkerhetsplaner. 
• Disse var svært ulike både mht. innhold og omfang. 

• Det var lenge siden planene ble utarbeidet, og en stor andel av tiltakene i disse planene var 
allerede gjennomført. 

• Kommunestyrevedtak 10.12.2019 (økonomiplan):
• «Skoleveisatsningen skal styrkes. Andel av midler i vei og sykkelbudsjett skal innrettes 

mot veier som er skoleveier i trafikksikkerhetsøyemed»



Hensikten med Trafikksikkerhetsplanen

• Planen foreslår mål, strategier og innsatsområder for kommunens 
trafikksikkerhetsarbeid de neste årene (2021-2024). 

• Planens vurderingskriterier utgjør grunnlaget for prioritering av 
trafikksikkerhetstiltak. 
• Investeringene gjennomføres der hvor behovet er størst. 

• Oppfølging av planen bidrar til å løse utfordringer innenfor 
• Trafikksikkerhet
• Reisemiddelfordeling
• Folkehelse. 

• Lik behandling av innspill
• Administrasjonen mottar årlig svært mange henvendelser fra innbyggerne om forhold 

som oppleves som trafikkfarlig og ønsker om trafikksikkerhetstiltak. 
• Planen skal også utgjøre et grunnlag ved behandling av henvendelser. 



Trygghet versus sikkerhet

Sikkerhet = den objektive risikoen for å blir skadd i veitrafikkulykker

Trygghet = den subjektive opplevelsen av hvor trygt/utrygt det er å ferdes i 
veitrafikken – påvirker våre valg

«Falsk trygghet» = når noe oppleves som 
tryggere enn det egentlig er. 
F.eks. oppmerking av gangfelt



Medvirkningsprosess

• Trafikksikkerhetsplanen har en tydelig prioritering av sikkerhet langs skolevei, 
og prioritering av dette gjenspeiles både i planens hovedmål og i 3 av planens 
4 strategier. 

• Dette var også bakgrunnen for at alle de offentlige skolene/FAU ble invitert til 
å gi innspill om eventuelle problempunkter/-strekninger langs skolevei. I løpet 
av høsten 2020 mottok kommunen nesten 100 innspill fra skolene/FAU. 

• Innspillene utgjør det viktigste grunnlaget for vurdering og prioritering av 
fysiske tiltak på det kommunale veinettet. 



Lokale og nasjonale utfordringer:
65 % av de alvorligste trafikkulykkene på det kommunale veinettet rammer gående og syklende. 

Nullvekstmålet forsterker behovet for å prioritere sikkerhetstiltak rettet mot gående og syklende.   

Beregninger viser at risikoen for gående er størst i Buskerudbyen og Osloregionen, og at risikoen for 
syklende er høyest i Buskerudbyen. 



Hvor skjer de alvorligste ulykkene i Drammen?



Eksempel på ulykkesregistreringer
foretatt i hele Drammen kommune



Lokale og nasjonale utfordringer : 

• I løpet av de siste 10 årene har det ikke vært noen betydelig nedgang i 
fotgjengerulykker i Drammen. 

• Antall drepte og hardt skadde syklister i storbyområdene har økt med 
hele 66 prosent i løpet av de siste ti årene.  

• Nasjonale undersøkelser viser at en stor andel barn/unge ikke 
oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet, og at mange barn/unge 
blir kjørt til skolen. 

• Det er fortsatt offentlige grunnskoleelever bosatt i Drammen 
kommune som får skyss pga. «særlig farlig skolevei» (totalt 129 
elever).

• Reisemiddelundersøkelsen viser at det både sykles og gås færrest 
antall km per innbygger i Buskerudbyen, sammenlignet med de øvrige 
storbyområdene.  



Skoleskyss på grunn av farlig skoleveg



Trafikksikkerhetsplanens hovedmål skal bidra til:
1. økt trafikksikkerhet for gående og syklende, spesielt langs skolevei
2. at flere velger å gå eller sykle, og på denne måten bidra til styrket 
folkehelse og å nå nullvekstmålet 

Forslag til visjon, mål og strategi



Indikatorer for måloppnåelse

For å kunne måle at kommunen lykkes med å nå målsettingen er det satt opp 
følgende effektmål:

• Effektmål 1: Innen 2030 skal antall grunnskoleelever (6-16 år) som blir skadd 
eller drept i fotgjenger- og sykkelulykker halveres, sammenlignet med 
gjennomsnittet de siste 10 årene. 

• Effektmål 2: Antall grunnskoleelever som får skoleskyss pga. «særlig farlig 
skolevei» skal reduseres med 50 prosent innen 2030.

• Effektmål 3: Innen 2030 skal minst 80 prosent av grunnskoleelevene gå eller 
sykle til skolen. 



Vurderingskriteriene for prioritering av 
trafikksikkerhetstiltak (strategi 1 og 2)

• For oppfølging av strategi 1 benyttes vurderingskriterier for 
prioritering av trafikksikkerhetstiltak. 

• Hver strekning gis poeng ut fra kriteriene
• I tillegg til vurderingskriteriene kan det oppstå behov for å vektlegge 

nytte/kostnadsvurderinger knyttet til samordning med øvrige 
utbyggingsprosjekter. 

• For oppfølging av strategi 2 vil kommunen foreslå hvilke 
trafikksikkerhetstiltak som bør gjennomføres på fylkesveiene ut fra 
vurderingskriteriene.



Vurderingskriterier
• Antall gående generelt som potensielt kan benytte strekningen til nærmeste lokalsenter, 

kollektivtilbud og andre viktige målpunkter innenfor 2 km radius

• Antall barne- og ungdomsskoleelever innenfor gjeldende skolekrets som potensielt kan 
benytte strekningen som skolevei

• Nærhet til barne- og ungdomsskoler

• Trafikkmengde

• Andel tungtrafikk

• Busstrasé med hyppige avganger

• Fartsgrense og fartsnivå

• Dagens tilbud for gående

• Manglende lenke i et ellers sammenhengende tilbud

• Tidligere registrerte fotgjengerulykker på strekningen 



Vurderingskriterier for prioritering av 
trafikksikkerhetstiltak
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Sikkerhet i anleggsfasen (strategi 3)
For oppfølging av strategi 3 vil 
kommunen utvikle og ta i bruk 
«skolevei-analyser» for hver enkelt 
barneskolekrets. 

Disse analysene vil synliggjøre hvilke 
deler av veinettet som utgjør de mest 
brukte skoleveiene, og skal legges til 
grunn for vurdering av sikkerhetstiltak 
i kommunens behandling av 
arbeidsvarslingsplaner.



Trafikksikker kommune (strategi 4)

Strategi 4 innebærer at kommunen sertifiseres som 
«Trafikksikker kommune» innen utgangen av planperioden. 

• Kommunen er pålagt ansvar for ulykkesforebygging, 
folkehelsearbeid og trafikksikkerhet bl.a. som veieier, eier 
av skole og barnehage, stor arbeidsgiver og kjøper av 
transporttjenester. 

• Behov for et helhetlig, systematisk og tverrsektorielt 
trafikksikkerhetsarbeid i kommunen, 
• Kriteriene knyttet til denne sertifiseringen kan utgjøre effektive 

verktøy. 

Dette forutsetter at det settes av tilstrekkelige ressurser. 



Videre prosess

• Planen fremmes til politisk behandling i Hovedutvalg for tekniske tjenester 9. 
mars 2021 og påfølgende kommunestyremøte

• Det foreslås at planen sluttbehandles uten en egen høring, siden det har vært 
en medvirkningsprosess ut mot skoler/FAU

• Man står fritt til å sende planen på høring hvis ønskelig


