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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Trafikksikringsplanen godkjennes slik den er lagt frem. Det innarbeides i økonomiplanen et
årlig beløp på kr 3.0 mill. (investeringsmidler) for perioden 2016-2019.
SAMMENDRAG
TS-planen er nå klar for sluttbehandling.
Avgjøres av: Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg: UTM, F, K
Videre saksgang:
Trafikksikringsplanen blir nå lagt fram for endelig behandling.
Saksopplysninger:
Utvalg for Teknikk og Miljø (UTM) vedtok i sak 88/13 den 25.4.2013 og starte opp arbeidet
med revidering av trafikksikringsplan for Askøy kommune.
Styringsgruppen for arbeidet har vært UTM. Det ble opprettet en prosjektgruppe der to
medlemmer fra styringsgruppen har vært delaktig i arbeidet med å utarbeide
trafikksikringsplanen.
Det kom inn 216 innspill i forbindelse med oppstart av planen. Disse har prosjektgruppen gått
gjennom og befart. I tillegg ble det holdt et arbeidsmøte/myldringsmøte der ulike aktører ble
invitert til å komme med sine innspill. Dette har lagt grunnlaget for de fysiske og
holdningsskapende tiltakene i planen.

Når vi ser på trafikkulykkene på Askøy skjer disse i hovedsak på fylkesvegnettet. Fylkesveg 562
skiller seg klart ut med flest ulykker. Skal vi få ned tallet på ulykker er det viktig å konsentrere
arbeidet med trafikksikring der vi vet disse skjer.
Det er viktig å ha fokus på sikker skoleveg. Vi vet at det er mange barn og unge som blir
transportert til skole, enten ved bil eller buss. Noe av grunnen til dette er at skolevegen ikke har
tilrettelagt for gang- og sykkelveg der barn og unge kan ferdes på en trygg og god måte.
Til planarbeidet har vi fått inn mange innspill på plasser der det er ønskelig med gangfelt.
Vurdering:

Det er bra å få på plass en TS-plan slik at det kan jobbes systematisk med trafikksikkerhet på
hele Askøy, og få en helhet i innsatsen for å få på plass de nødvendige trafikksikkerhetstiltak.
Oppgaven blir å få gjennomført planen. Da tenkes ikke bare på midler til fysiske tiltak, men
også personell til å gjennomføre holdningsskapende tiltak og styre planlegging av andre tiltak.
For tiden har ikke kommunen personellressurser til å følge opp planen. For å gjennomføre alle
de fysiske tiltakene er det også behov for å øke den årlige rammen fra kr 1.0 mill til kr 3.0 mill.
Folkehelseperspektiv:
Tilrettelegging for at man kan ferdes til skole, jobb og fritidsaktiviteter til fots eller sykkel, på
sikker måte via fortau eller gang- og sykkelvei, bidrar til økt folkehelse. Det samme tiltak som
kan få ned antall trafikkulykker.
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