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Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018 
 
Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 14/00518-18 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen 

rulleres neste gang våren 2015. 
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav  

kr 1 490 000,- som investering og kr 250 000,- på drift. Dette skal gå til 
trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de tiltakene der 
kommunen kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal også 
dekke utgifter til regulering av gang-/sykkelvei. 

 
 
Ås, 22.05.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (trykkes separat) 
FORSLAG Trafikksikkerhetsplan 2015-2018.doc 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Innkomne innspill 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Teknisk sjef 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv 
Statens vegvesen v/Kåre Abrahamsen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal rulleres årlig, og den ble sist rullert i 2013. 
Planen danner grunnlag for blant annet søknader om tilskudd gjennom 
tilskuddsordningen ”Aksjon skoleveg”. Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. Det 
ble annonsert i ØB og på kommunens internettside at vi ønsker innspill til denne 
planen. Det ble også sendt e-post til skoler og barnehager i Ås kommune, samt til 
eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Frist for å komme med innspill var 15. 
mars.  
 
Tiltaksplanen følger samme lest som i fjor, ved at den inneholder omtale av statlige 
retningslinjer, kostnadsberegninger knyttet til trafikkulykker, samt 
årsakssammenhenger og virkemidler, i tillegg til selve tiltakene som prioriteres. 
Rådmannens vurdering av de ulike tiltakene er gitt i selve planen, som er delt inn i 
”mindre tiltak” og ”større tiltak” for kommunale veier. Det er en egen liste for tiltak på 
fylkes- og europaveier. Det har også kommet inn innspill om fartshumper, og disse er 
lagt inn i listen over fartshumper som er ønsket. 
 
Vurdering: 
Tiltak på kommunale veier: 
Seks større tiltak er planlagt utført i 2015. Disse tiltakene er etablering av veilys på 
tre veistrekninger, etablering av bussholdeplass og kantsteinstopp i Toveien ved 
avkjøring til Tømmerveien, etablering av gang-/sykkelvei langs Nebbaveien (dersom 
grunnerverv og prosjektering utføres i løpet av vinteren), fullførelse av gang-
/sykkelveien på Kjærnes (der den skifter side) dersom grunnerverv/avtale kommer på 
plass i løpet av vinteren, samt regulering av gang-/sykkelvei langs Søråsveien. 
  
Når det gjelder fartshumper vil kommunalteknisk avdeling fortsette å foreta 
trafikkmålinger på de aktuelle stedene gjennom året, utenom i vinterhalvåret. 
Resultatet av disse målingene vil danne grunnlaget for prioritering av fartsdempende 
tiltak med tanke på sikkerhet og effektiv trafikkavvikling (bl.a. for busser og 
utrykningskjøretøy). 
 
Tiltak på fylkes- og europaveier: 
Rådmannen har i møte med Statens vegvesen 21. mai i år gått gjennom innspillene 
til tiltak som gjelder fylkes- og europaveier. Aktuelle innspill/tiltak står i egen tabell, 
samt at tiltak som går ut av planen står i egen tabell med kommentarer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Gjennom «Aksjon skolevei»-ordningen kan man søke om midler til tiltak som vil 
bedre skoleveien for barn, blant annet fartsdempende tiltak og veilys. Den 
kommunale egenandelen på kommunal vei er minimum 20 %. Ved veilysprosjekter 
og revisjon av kommunal trafikksikkerhetsplan er kommunal egenandel på 50 %. 
 
Flere av tiltakene som er planlagt utført i 2015 kan kommunen søke om midler til 
gjennom «Aksjon skoleveg». Dette er vist i tabellen med oversikt over tiltakene. 
«Aksjon skoleveg» gir ikke tilskudd til planlegging av prosjekter. 
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Nedenstående tabell viser hvordan tiltak som er planlagt utført i 2015, skal 
finansieres: 
 

Type tiltak Kommunale midler Aksjon skoleveg-midler 

Mindre tiltak Kr. 5000,- (arb.timer) Kr. 5 000,- 

Større tiltak Kr. 1 430 000,- Kr. 2 540 000,- 

Fartshumper (20 stk.) Kr. 60 000,- Kr. 240 000,- 

Regulering g-/s-vei Kr. 250 000,-  

Totalt Kr. 1 740 000,- Kr. 2 785 000,- 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
«Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017» vedtas. Tiltak som gjelder fylkes- og 
europaveier sendes til Statens vegvesen, i tillegg til at rådmannen tar initiativ til et 
møte med vegvesenet med tanke på prioritering og gjennomføring av tiltak.  
Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav kr. 1 490 000,- 
på investering og kr. 250 000,- på drift. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 


